Volův
průvodce
po Údolích
Kopýtka klapají, potulný Jonstan sám
vrací se zasněně zpět do Údolí.
Do zemí mnoha spanilých dam,
nesmírných lesů a líbezných polí,
by popustil té lásce svojí.
Vrací se ke staré? Hledá si novou snad?
Nespočtům krasavic zamotá hlavy.
Pod maskou lží, řka, že je má rád,
sotva je přesvědčí, že je ten pravý,
prchne a nezastaví.
Toulá se svobodný po celém světě, než
srdce ho zavolá zas zpátky domů.
Schází mu Jana, Katka a též
polibky sladké ve stínu stromů.
Touží se vrátit domů.
Lásku lze zapomnět, jedno je jisté však ‐
myšlenky na domov z hlavy neztratí.
Předstírá, že je volný jak pták,
aniž by věděl, jak pevně jsou spjatí.
Však on se vrátí.
Kopýtka klapají, potulný Jonstan sám
sjíždí dnes zasněně zpět ku Údolím.
Lásku však nedává srdcím těch dam,
jen nesmírným lesům a líbezným polím.
Můj muž dnes vrací se zpět ku Údolím.
‐ Jalada Tamrylová,

minstrelka z Bojového,
„Potulný Jonstan“
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Věnování
Původním Rytířům z Myth Drannoru, že se mnou poprvé bok po boku prozkoumávali
Údolní země. Zdraví vás Elminster.
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Předmluva
ak jsem zase tady, Volothamp
Geddarm, čili Volo, váš oddaný
služebník. Vítejte v pátém
pokračování mých populárních
průvodců po zemích Faerûnu.
Údolní země jsou pastýřské a zaostalé kraje,
známé po celých Říších svou krásou a příběhy o
hrdinech zasazených do lesů a polí. Spousta lidí
dlouho toužila po praktickém přehledu o Údolích
a to je přesně to, co se vám zde snažím
poskytnout. Takže se ještě jednou modlím ke
všem bohům nakloněným příznivě k takovémuto
snažení a doufám, že vaše oči budou na moji
poslední práci – „Volův průvodce po Údolích“ –
nahlížet taktéž příznivě.
Na těchto stránkách jsem musel ke své
největší lítosti vypustit mnoho krásných příběhů
minstrelů, abych se mohl věnovat záležitostem,
jež jsou pro cestovatele užitečné, na které si máte
dát pozor a jimž se máte rozhodně vyhnout.
V této knize není zahrnuto množství
osamělých vesniček, opevněných usedlostí,
zřícenin a soukromých tvrzí, především v

jihozápadním cípu Bojového údolí a podél hranic
Elfího dvora. Je ponecháno na čtenáři, aby je
objevil sám. S odchodem elfů z Elfího dvora se
rychle začínají šířit změny a Údolí se opět stávají
místem vhodným pro dobrodružství. Můj
průvodce do nich dobrodruhy bezpečně zavede
nebo pomůže se jim vyhnout, podle toho, čemu
dáváte přednost. Pro přehlednost jsem Údolí
seřadil abecedně a zahrnul jsem i místa, která
jsem nebyl schopen řádně
prozkoumat (z důvodů,
které se ještě dozvíte). V
průvodci poznáte Údolí,
jak jste je ještě nikdy
nepoznali1 – poznáte
totiž Volova Údolí.
Ehm. Jako vždy jsem opravil ty
nejhorší nepřesnosti a nepravdy,
i když ne všechny2. Nějaké to
dobrodružství nikomu
neuškodí.

______________________________________________________________________________________
1Elminster: A ani nepoznáte, pokud se vám nepřiplete do cesty někdo lepší v přehánění, překrucování a úletech fantazie.
2Elminster: Neberte to jako soutěž v rozpoznávání.
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Údolní země
dolní země (zpravidla
označované jen jako Údolí)
jsou známy jako obilnice
Dračího pobřeží a to
především pro své
prvotřídní a hojné sklizně, které tato malá
zalesněná údolíčka vypěstují. Údolí jsou
jedním z nejlíbeznějších zemědělských
krajů v celém Faerûnu a stojí za návštěvu
každého cestovatele. Avšak pozor, mnozí
poutníci, jež zhlédnou krásy zdejšího kraje
a vychutnají zdejší božskou svobodu, se do
něj beznadějně zamilují a mají pocit, že
nemohou žít na žádném jiném místě
v celých Říších.
Dokonce i lidé krčící rameny při

vyprávění o hlubokých elfských lesích,
jelenech v nich či věčně zelených farmách
obvykle přiznají, že už o Údolích slyšeli,
přinejmenším jako o „švihlym zapadákově,
kde žije ten mág Elminster – tušim, že
někde ve Stinnym, ne?“ Pro sousedící
mocnosti jako jsou Zentarim, království
Sembie a Cormyru a města Dálnovrch a
Mulmaster mělo vždy cenu o Údolí bojovat.
Bohaté farmy Údolních zemí nesmějí za
žádnou cenu připadnout nepříteli. Azoun z
Cormyru prý kdysi řekl, „Moje nejhorší
noční můra je, že Zentarim šilhá po mém
království a Sembii poté, co si pohodlně
přivlastnil Údolí.“ Velvyslanec Sembie se
nechal slyšet, že souhlasí a že do takového
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postavení se Údolí nesmí nikdy dostat.
Tvrdě vydobytá nezávislost Údolňanů,
především obyvatel Arkhenského a
Stinného údolí, pomohla odrazit
imperialistické ambice mnoha větších a
mnohem silnějších království a městských
států z Dračího pobřeží a udržet Údolí
svobodné. Jen samotní lidé ze Stinného
údolí úspěšně zapudili tucty nájezdů
vedených nebo podporovaných
Zentarimem.
Cestovatel nalezne v Údolích
pastýřskou idylku, o které zpívají
minstrelové po celém Faerûnu. Stísnění
obyvatelé Západní Brány a Hlubiny se
domnívají, že země zde oplývá mlékem a
strdím a úrodné lány i husté lesy že se
táhnou, kam až oko dohlédne. Ale Údolí
skrývají i svá nebezpečí, to si buďte jisti. Jen
co bdělí elfové opustili Cormanthor, lesní
plášť starobylých hvozdů obklopujících

relativně malá lidská sídla, své místo znovu
zaujaly nebezpečné šelmy a dlouho skryté
temné síly. Poutníci jsou varováni, že i
místní dřevorubci se odvažují do listnatých
hlubin pouze ve velkých, dobře
ozbrojených skupinách. Na okrajích mnoha
z Údolí se potulují gobři, trolové, medvýři a
ještě horší stvoření. Takoví šetrní
cestovatelé jako jsou obchodníci ze Sembie
a Cormyru, kteří ze zvyku šetří peníze tím,
že se za pár měďáků navečeří v hostinci a
potom jdou spát pod širé nebe do blízkého
lesa, mohou zjistit, že v Údolích se za
podobnou chybu hořce platí.
Zásobování jídlem a pitím není vůbec
problém, neboť obojího je v Údolí velká
hojnost. Cestovateli se může i stát, že narazí
na přerostlé plané plodiny dříve patřící k
dnes již zaniklému údolí nebo opuštěné
zemědělské usedlosti. Vysoké zvěře je v
Údolích dostatek a podle většiny místních
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obsahuje stále velké množství magie, ale je
zároveň domovem některým obávaným
netvorům a nestvůrám z jiných světů.
Pouze nejmocnější dobrodruhové se mohou
odvážit hledat tam poklad. Ostatní tam
mohou nalézt jen rychlou smrt.
V Údolích jsou však i jiná podivná a
nebezpečná místa. Mnoho obchodníků
cestuje přes jedno z nich, kdykoliv jedou
po silnici mezi Stojným kamenem a
Esembrou. V těchto místech leží zalesněná
dolina, kde temnota zastiňuje hvozd. Toto
znepokojující příšeří je navíc vyšperkováno
podivnými vznášejícími se světly a
šepotem, takže zde v blízkosti nikdo
nechce tábořit. Bardi toto místo nazývají
Dolinou ztracených hlasů a ve svých
písních zpívají o duších padlých elfských
válečníků vznášejících se mezi stromy. Oni
duchové prý toto místo hlídají před
vniknutím neelfů a v tomto úkolu jim
pomáhají také belnorni a další mystické
příšery, které nemohou zemřít. V krčmách
Sembie a podél Měsíčního moře koluje
mnoho hrůzostrašných povídek o
strašidlech v údolí. Již tak bohatou sbírku
hrůzných vyprávění rozšiřuje mnoho band
dobrodruhů‐vykrádačů, kteří se do údolí
vydali hledat elfskou magii a šperky. Z
Myth Drannoru však dobrodruzi prchli s
bledými tvářemi a v menším počtu, než
přišli.
Při projíždění sluncem zalitými
zemědělskými usedlostmi a stromovými
údolními zahradami je velmi snadné takové
historky zlehčit a vysmát se jim, ale
uprostřed setmělého hvozdu vám připadají
tyto legendy až příliš pravdivé. Údolí jsou
skutečně překrásné, ale je třeba mít na
paměti, že mohou být také smrtelně
nebezpečné a zasluhují si patřičný respekt,
stejně jako povýšené město válečníků nebo
sídlo panovačných mágů.

obyvatel až příliš. Králíci, dikobrazi, svišti,
kanci a medvědi jsou taktéž hojní a často si
najdou cestu, jak se objevit na talířích. V
lesních stržích roste množství bobulí,
jedlého kapradí a chutných hub. Věčně
zelená údolí poskytují bohatou úrodu
pšenice, ovsa, ječmene a všech druhů
zeleniny. Rolníci v Údolích chovají
dobytek, prasata a (čím dál tím víc) i ovce.
Vyrábějí výborné sýry, dobré pivo a
nezaměnitelné, i když levné víno. Vše výše
uvedené produkují ve velkém množství.
Ani zbídačený pocestný nemusí
v Údolích strádat hladem. Starý zvyk
„zaklepej a pojez“, je v této oblasti stále
ještě dodržován. Pokud poutník zaklepe na
dveře kuchyně a zvolá „tři měděné“,
kuchař uvnitř otevře výdejní okénko.
Pocestný mu podá hrníček nebo
cestovatelskou čutoru s mincemi a obdrží ji
zpět plnou piva a navíc dostane bochník
sýra velikosti dlaně a pecen poctivého
chleba.
Přítomnost elfů omezovala po celé
generace pronikání lidí do elfských lesů na
minimální úroveň. Ještě před nemnoha lety
byly lesy Elfího dvora sídlem početného
národa elfů – pozůstalců z dob
Cormanthoru. Dnes se zde však začíná
rozmáhat těžba dřeva. Stavitelé lodí v
Sembii i jinde potřebují pro své lodě rovně
rostlé stromy, které tu rostou větší a vyšší
než všude jinde, kam dosahují jejich
obchodní kontakty. Z těch se potom stávají
ideální stěžně pro čím dál tím větší
obchodní plavidla. Návštěvníci jsou však
varováni, že většina Údolí považuje lesy ve
svém okolí za svůj majetek a pokusy
pokácet a odvézt stavební dříví se setkají s
ozbrojeným odporem.
Jeden z nejproslulejších pokladů v
celých Říších stále dřímá v srdci lesů Elfího
dvora v obrovském městě Myth Drannor.
Říká se, že toto zbořené a opuštěné město
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Arkhenské údolí
rkhenské údolí1 je známo
jako nejvíce nepřátelské a
nejagresivnější z Údolí, ale
je také nejbohatší a nejlépe
chráněné. Kvalitní obrana z
něj udělala bezpečnou základnu pro kupce,
kteří zde mohou obchodovat (alespoň pod
Arkhenskou tůní) bezpečněji než v celé
Sembii. Poutníci jsou varováni, aby se
chovali slušně, obzvlášť pokud jsou v
dosahu a pod pravomocí místní Jízdy
(jízdní ozbrojené hlídky). Zentarim,
několikero ambiciózních obchodníků ze
Sembie a před sto lety také lidé ze
soupeřícího Sesrenského údolí již mohli
okusit nerezivějící energickou účinnost
arkhenské armády. V samostatných válkách
toto maličké sídlo dokázalo snadno odrazit
armády všech tří protivníků. Nejenže si
vynutili na Sembii mírovou smlouvu, která
do Arkhenského údolí každoročně přináší

nezapomínejte, že cestovatelé, kteří příliš
nahlas spekulují o tom, kdo jsou tito tři
tajemní vládcové3 (a ne, že by byli vždy
daleko od pravdy), se nakonec mohou
dočkat toho, že je okamžitě z města vyhostí
s pokutou propadnutí části nebo celého
majetku.
Ostražitost vojáků i obyčejných
obyvatel umožňuje obyvatelům
Arkhenského údolí zůstat svobodnými a
věnovat se provozování obchodu za účelem
zbohatnutí – něco, co jim šlo vždy velmi
dobře. Obchodníci bojující o přežití a
hledající investora v zemích západního
Dračího pobřeží mohou nejdříve zajít do
Suzailu a Ordulinu, ale jistě by se pak měli
zastavit a zeptat v Arkhenském, než
nakonec vstoupí v jednání s drsnějšími a
chudšími investory ze Saerlonu, Selgauntu,
Západní Brány a Yhaunu.

Krajina

náklad drahokamů2 z Ordulinu, ale také
pobili nebo vyhnali všechny obyvatele
Sesrenu z jejich vlastní půdy. V místech
někdejšího Sesrenského údolí dnes leží
divočina nazývaná Mrtvé údolí, protože
armáda arkhenských zde půdu posypala
solí.
Kriminálníci mohou v Arkhenském
údolí očekávat rychlou a jistou
spravedlnost, podle toho, v čem konkrétně
mají prsty. Takže krádeže, loupeže a
dokonce i podvody jsou v Arkhenu věcí
téměř neznámou. Pamatujte, že každý
kapitán Jízdy může vykonat spravedlnost
ve jménu vládnoucích tří Mečů. A nikdy

Arkhenské údolí leží v dlouhé a úzké
brázdě – Arkhenské dolině. Ta obklopuje
roklinu mezi horami, kterou vytvořila
rychlá a studená řeka Arkhen. Dolina
začíná v místě, kde řeka padá dolů z hor a
vytváří Arkhenské vodopády (nádherný
pohled) a dlouho pokračuje stále na
jihovýchod mezi Kráčnými horami (jak je
někdy nazýván jihovýchodní výběžek
Hromových skal) a Klenutým lesem.
Později se roklina rozšiřuje a v místech, kde
se nachází jediné město tohoto údolí,
Arkhenský Most, je okraj doliny v každém
směru vzdálen nejméně jeden den jízdy

1 Volo: Slovo Arkhenský vyslovujte jako ARK‐hen‐ský. Vyslovováním AR‐chen‐ský byste akorát vzbudili posměch místních.
2 V hodnotě nejméně 300 000 zlatých!
3 Pro pravé identity Mečů nahlédněte v Dodatku I na kapitolky Deren Zlobromoř, Jalie Zelmešná a Alduvar Posněžný.
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koňmo. Arkhenský Most se nachází u ústí
údolí a je pojmenován podle mostu na
Cestě úsvitu, která spojuje Daerlun a
Ordulin přes zemědělské kraje Sembie.
Než začalo údolí prosperovat, byly v
jeho dolní polovině zemědělské usedlosti a
v horní, skalnaté části převážně opuštěné
pastviny pro ovce. Dnes již najdeme jen
málo stromů pod Arkhenskou tůní, malým
rybníkem, kde se vody řeky rozlévají do
peřejí a kde začínají přelidněné arkhenské
domy, zahrady a obchody. Z většiny
usedlostí v údolí dnes zbylo jen o málo
více než velké soukromé zahrady a většina
obyvatel se živí provozováním řemesel od
broušení drahokamů po vyřezávání ze
dřeva. Někteří se živí také investováním, po
vzoru nejbohatších Sembijců.
Vody Arkhenské tůně jsou přístupné
každému a návštěvníci jsou povzbuzováni
k tomu, aby se zde napili a na horním
břehu utábořili. Karavany a lidé přicházející
do Mostu za obchodem si však musí
v Arkhenském údolí stejně najmout místo k
obchodování a ubytování. Žádným
návštěvníkům není dovoleno se usídlit
nebo cokoliv postavit nad tůní. Jedinými
stavbami nad ní jsou občasné zemědělské
chaty, několik tvrzí na návrších
používaných Jízdou (obvykle obývané
znuděnými hlídkami, které střeží stepní
požáry a potulující se nestvůry) a opevněná
vesnice Bílý Brod.
Arkhenská roklina má strmé svahy a do
hor a Klenutého lesa vede přes kluzké skály
jen hrstka pěších cest. Jediné cesty, jimiž se
lze dostat do údolí koňmo nebo s vozem,
vedou přes Arkhenský Most a Bílý Brod.
Dobré silnice vedou po obou březích
Arkhenu téměř po celé délce údolí. Kromě
míst, kde lidé něco postavili nebo obdělali,
je země v celé horní polovině údolí pokrytá

mechem, kapradím a křovinami. V této
části údolí jsou časté malé vodopády,
vytvářené nespočetnými potoky,
pramenícími na stranách údolí a tekoucími
postupně dolů, kde se spojují s řekou.
Půlelfský minstrel Thalaev Rynthar z
Elfistromu nazval horní část Arkhenského
údolí „snad nejkrásnější krajinou východně
od Everesky – příliš dobrou pro místní
chamtivé a neotesané obyvatele“.
Největší a nejkrásnější vodopády v
celých Údolích jsou právě ty Arkhenské. Z
vrcholu hory Talagbror (pojmenované po
dávno mrtvém zlobřím mágovi, který kdysi
žil v jeskyni na jejím východním svahu)
prýští pramen a padá stovky stop dolů na
věčně mokrou skálu, aby zde začal svou 60
mil dlouhou cestu do Arkhenského Mostu.
Staré legendy praví, že okolo padající vody
tančí a křepčí pegasi, ale já jsem nikdy
žádné neviděl, přestože jsem toto opuštěné
místo již několikrát navštívil4.
Po obou stranách Arkhenského údolí
stojí to, co staří obyvatelé nazývají „Stěny
noci“, které zabraňují proniknutí
nejčasnějších ranních paprsků a urychlují
soumrak – totiž Klenutý les a Kráčné hory.
Jen málokdo ze současných obyvatel údolí
zná horské stezky nebo se dokonce odvážil
vkročit do nestvůrami obývaných výšin.
Zrovna tak málo jich vkročilo do hustého
lesa na druhé straně údolí. Klenutý les je
temným a hustým spletencem s vražednou
pověstí, tvořeným z korun setmělcových
stromů, jasanů, dubů a jilmů, a obývaným
medvýry. Proslýchá se, že v lese se nachází
staré elfské ruiny a hrobky mágů. Ti, kteří
se je vydají hledat, se ale jen zřídka také
vrátí zpět. Kdyby plánovaná těžba dřeva v
lese pokračovala tak rychle, jak si někteří
obyvatelé Arkhenského údolí představují,
byla by tato místa brzy odříznuta od lesa a

4 Elminster: Volo možná žádné neviděl, ale chybí mu něco z duše romantika. Já jsem pegasy viděl – a stejně tak jednorožce, nymfy,
nerejdy a jiné.
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snadno přístupná všem.
Pod Arkhenskou tůní se rozléhá pečlivě
udržovaná krajina nabízející výhled na
mírně se svažující obdělaná pole oddělená
živými ploty, jež vznikly podél zdí z
navršeného kamení. Již malé děti se zde učí
hbitě a jistě používat své praky na ptáky,
kteří ničící úrodu obilí a také obvykle
skončí v masových pirozích. Větší děti se
zase starají o to, aby ani píď země nepřišla
nazmar.
Mezi těmito pěknými a úrodnými
usedlostmi stojí vesničky Dívčí Pas,
Nejrynk a Suknoplachy, místa se
zemědělskými trhy a obchody se
zemědělskou produkcí. Veškeré ubytování
v obdělané krajině je bezpečné, čisté a
útulné. Krom koní zde ale není nic, co by
mohlo cizince jen trochu zajímat. Dobré
jízdní koně lze obstarat v okolí Dívčího
Pasu, všechny ostatní věci lze získat
mnohem levněji v Arkhenském Mostě, kde

je silnější konkurence. Velká většina
návštěvníků této zemědělské oblasti jen
projíždí směrem na Bílý Brod, nebo se jedná
o dobrodruhy, kteří chtějí vyzkoušet své
štěstí ve starých dolech, horách nebo
v Klenutém lese.
Dříve se v horách nad údolím Arkhenu,
hlavně pak v místech Arkhenských
vodopádů, naházelo množství měděných a
drahokamových dolů, ale různé nestvůry
činily důlní činnost vždy nebezpečnou.
Výnosy z kutání byly časem stále ubožejší a
ubožejší, takže počet horníků mezi
obyvateli Arkhenského údolí výrazně
poklesl.
Od založení Sembie v kraji stoupl počet
cizozemských dobrodruhů, elfové se
uklidnili a silnice se opět otevřely. Každým
rokem Arkhenské údolí navštěvuje stále
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více osob, aby zde nalezly své štěstí. Jsou
sem přitahovány povídačkami o úkrytech
plných elfských cenností a pokladech
sembijských obchodníků, schovaných v
mnoha přírodních jeskyních či opuštěných
štolách Kráčných hor lidmi, kteří se
nedožili toho, aby se mohli vrátit a přihlásit
se o svůj nárok.
Nejživější povídačky o dolování
v Arkhenském údolí se týkají Čirých
kamenů, jeskyní kdesi v horách nad
údolím, kde stěny údajně září jasem tisíců
drahokamů. Tyto jeskyně jsou prý střeženy
klanem trpaslíků, kteří z bohatství, jež
hlídají, naprosto zešíleli. Tito trpaslíci
pravděpodobně číhají na všechny vetřelce,
aby je zabili. Případně se takoví vetřelci
mohou z jejich šíleného vrtochu vykoupit
drahokamem velikosti mužské pěsti.
Spousta lidí tvrdí, že viděla na vlastní oči
tyto zářící hlubiny a že unikla právě díky
této trpasličí pošetilosti. Já osobně jsem
ovšem ještě nepotkal žádného takového
vypravěče, který by vypadal, že z
podobného dobrodružství zbohatl5. V
každém případě je jisté, že v nejvyšších
polohách Kráčných hor mají svá doupata
horské ovce, supi a vyverni a že na horníky
v izolovaných oblastech horní části údolí
občas provedou nájezd skuruti a někdy i
horší nestvůry.

Obyvatelstvo
Obyvatelé Arkhenského údolí jsou
problémoví, povýšení lidé, považující
většinu ostatních obyvatel Údolních zemí
za zpátečnické a neotesané balíky, Sembijce
za bezpáteřní líné hejsky a většinu ostatních
cizinců za všehoschopné vagabundy. Říká
se, že respektují pouze tvrdé lidi, kteří se
starají jen o sebe a jsou zticha, dobré
zahradníky (jako většina uctívačů Šántí, Té
co nechá i kameny rozkvést) a ty, kdož jsou
ještě bezohlednější, silnější a rychlejší než
arkhenští.
Arkhenci se pošklebují dobrodruhům,
kteří přišli do jejich údolí v honbě za
nějakým pokladem, a mají v zásobě spoustu
hospodských příběhů o idiotských skutcích
té či oné skupiny šílených dobrodruhů6.
Protože mají místní slušné příjmy z
provádění a vybavování těchto skupin,
nezakazují jim jejich činnost a ani jim ji
neztěžují, dokud tito návštěvníci nezačnou
kopat nebo šťourat přímo uprostřed
obydlených částí údolí. Říká se, že několik
úspěšných rodin z Arkhenského údolí –
jmenovitě Balajkírové, Jatřímové a
Tantalové – střeží obrovské bohatství
uložené v úkrytech, či schované v
trezorech ve svých domech nebo v
rodinných hrobkách v Arkhenském Mostě7.
Jejich bohatství prý předčí i bohatství
sembijských obchodníků.
Většina lidí z ostatních údolí by

5 Elminster: Dobrý bože, takový ostrý cynismus a v někom tak mladém. Já jsem poznal Čiré kameny i trpaslíky, co tam žijí, i
když trpaslíci odmítli mluvit o svých vztazích k lidem. Také jsem viděl některé drahokamy, které vynesli ven, včetně smaragdů
velkých jako pomeranče. Tyto pověsti jsou pravdivé (nebo skoro pravdivé), ale příliš chtivé dobrodruhy musím varovat, že trpaslíci
se raději oddávají neúnavné vražedné zuřivosti, než těžení drahokamů pro výkupné.
6 Elminster: Můj nejoblíbenější je o válečníkovi z Mulmasteru, který skočil na záda hřadující
vyverně. Ta vyletěla divoce k
obloze a snažila se válečníka shodit a kousnout. Mezitím ji však válečník chladnokrevně zabil a předpokládal, že po svém vítězství
bezpečně doplachtí na zem. Místo toho skončil rozmačkaný na placku, když se i s vyvernou zřítil k zemi.
7 Co se týká zakopaného bohatství, dobrodruzi bývají upozorněni na arkhenský zákon, který, jak se zdá, všichni pochopí až
příliš pozdě: hlídky Jízdy v údolí mají přísný rozkaz vykopat cokoliv zde zakopaného cizincem a pokud to má nějakou hodnotu,
tak to zabavit. Vtipy vyprávěné mimo Arkhenské údolí, i když radši co nejdál od něj, vypráví o arkhenských, kteří překopávající
latríny, aby se ujistili, že mezi výkaly nejsou schovány žádné mince.
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Arkhence charakterizovala jako
problémové nebo by použila méně zdvořilé
fráze. Jeden z příkladů problémové
osobnosti arkhenských lze pozorovat i v
současnosti. Přes velké protesty Hlubokého
a Střapcového údolí začalo v Klenutém lese
ve velkém měřítku kácení stromů. Poté, co
Arkhenské údolí ignorovalo jejich vyslance
a nepomohlo ani najmutí dobrodruhů k
sužování dřevorubců, výše zmíněná údolí
se odhodlala a požádala Bojové údolí, nechť
zašle do Arkhenského vyslance s tím, že
pokud kácení nepřestane, „naše dobré
vztahy jsou u konce“. Podle arkhenských
však Bojové údolí ani „ostatní vzdálené
usedlosti“ nemají do kácení stromů v
Klenutém lese co mluvit.
Tento názor ovšem nesdílela většina
účastníků posledního svolaného Údolního
sněmu. Nakonec Arkhenské údolí
souhlasilo alespoň s tím, že těžba se týká i
ostatních údolí, a bylo ochotno o problému
dále vyjednávat. Nejdříve však na sněm
musel přijet neohlášen sám Elminster.
Značně podrážděně zde pronesl, že jestli
nebudou obyvatelé Arkhenského ochotni
naslouchat vyslancům, použije svá kouzla a
způsobí, že všichni obyvatelé tohoto údolí
ohluchnou, aby nemohli slyšet ani nic
jiného. Když jeden z nižších mágů
Arkhenského údolí otevřeně pochyboval o
schopnostech Starého mága zmiňovanou
hrozbu splnit, Elminster názorně předvedl
své umění na příliš sebejistém kouzelníkovi
přímo při Sněmu. Sluch mu nějakým
tajemným způsobem opět vrátil, až když
důrazně protestoval Meč zastupující
Arkhenské údolí. Přesto kácení stromů v
lese stále pokračuje.
Kapitáni Jízdy prý vyplácejí odměnu 25
zlatých tomu, kdo navrhne dobrý a

proveditelný způsob, jak Elminstera
Stínodolského ponížit (zaslechl jsem, že jak
Starý mág, tak i Simbula, královna
Aglarondu, si přišli vyzvednout odměnu za
své návrhy v přestrojení a po zaplacení se
ukázali ve své skutečné podobě). Jako
okamžitá odpověď na vypsání této odměny
se v blízkosti Stojného kamene objevil
zářivý, vznášející se svitek. Po rozbalení na
něm zeje nápis „Soupis pokorných obyvatel
Arkhenského údolí“, ale jinak je svitek
prázdný. Okamžitě po přečtení svitek
zmizí, aby se při pozdější příležitosti zjevil
jinému cestovateli.
Jistá naprosto nevěrohodná, avšak stále
přetrvávající zpráva z Dračího pobřeží
praví, že jedním ze tří Mečů Arkhenu je
žena, která byla dříve chotí královského
kouzelníka Cormyru Vangerdahasta. Podle
této historky je tedy hlavním důvodem,
proč se Sembii, jejíž ambicióznější
obchodníci často pošilhávají po
Arkhenském bohatství, nikdy nepodařilo
toto údolí dobýt, že váleční čarodějové
Cormyru (pod vedením Vangerdahasta) by
přivolali na obranu armádu rudých draků.
Tato síla by zastavila i sembijskou invazi
velkých rozměrů8. Různé síly Sembie
podnikly v průběhu let několik nájezdů, ale
velká invaze se jim nikdy nepodařila. Na
druhou stranu, činy v Sesrenském údolí a
na Údolním sněmu zanechaly Arkhenské
bez jakýchkoliv spojenců mezi ostatními
údolími a velká sembijská armáda by jen
stěží mohla neporazit relativně malou
obranou sílu místních. Jak říká přísloví
známé po celých Říších: „Když to
arkhenský odskáče, nikdo pro něj nepláče“.

8 Vangerdahast (tlumočený Elminsterem): Bláboly. Plané žvásty. Stejně bych se nikdy v královské politice nenechal ovlivnit
osobním životem. I kdyby to byla pravda.
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Arkhenský Most
Toto rušné město čítající přes 1200 obyvatel
je centrem Arkhenského údolí. Shluk
kamenných budov se střechami pokrytými
taškami nebo břidlicí vždy o něco převyšuje
městské hradby a rozléhá se podél silnice
vedoucí k místnímu brodu přes Arkhen.
Střed města je stejně stísněný a stejně rušný
jako hlubinské čtvrti. Vozy zde kodrcají po
dlážděné cestě v každou denní i noční
dobu. Všechny domy tu mají alespoň tři
patra nad úrovní ulice (průměrný dům v
Mostě má obchod nebo skladiště v úrovni
sklepa, dále obchod na úrovni ulice, nad
ním kancelář nebo místo k pronajmutí a
nad tím vším ještě jedno nebo dvě patra
pro vlastní bydlení). V celých údolích jsou
podobně vysoké stavby – nepočítáme‐li
domy šlechty a bohatých vrstev – k
nalezení jen v Esembře.

Význačnosti
Skrz město protéká rychlá řeka Arkhen. Její
vody pohánějí mlýn a pilu. Mlýn se nazývá
Hevarův mlýn a provozuje ho chamtivý a
nevychovaný Salat Hevar. Pila se zase
jmenuje Sandanova pila a spravuje ji
samotný Sandan, bývalý kapitán Jízdy.
Tomu nikdy nic neunikne a pracuje
pomalu, avšak se záměrnou péčí. Prudká a
studená řeka též nabízí možnosti rybaření
a plavby na člunech pro lidi, kteří bydlí v
nově vybudovaných panských sídlech
podél Říční cesty, nejexkluzivnější čtvrti ve
městě. Nejméně jeden z těchto panských
domů, zvaný „Bílé vížky“ a vlastněný
Marléřem Šandrálem, si lze na desetidenní
či měsíc najmout pro exkluzivní hosty nebo
společnost (desetidenní stojí v zimě 50
zlatých na osobu a 75 zlatých v období mezi
Dnem zelené trávy a Svátkem měsíce.

Měsíc stojí ve stejných obdobích 120 a 300
zlatých).
Lepší domy jsou od zbytku obydlí ve
stále se rozrůstajícím městě odděleny
stromy Hřbitovní díry. Hřbitovní díra je
údolíčkem s travnatým pahorkem ve svém
středu. Díra je užívána občany všeho věku
pro polední pikniky a noční milostné
schůzky nebo jiná setkání vyžadující
diskrétnost (pozor: Meče vysílají v noci do
Díry své téměř neslyšitelné špicly, aby
vyslechli co nejvíce z těchto nočních
rozhovorů).
Pronajímatelná místa k obchodování
(pro karavany a projíždějící obchodníky) a
tržiště omezují další růst města. Stále se
rozrůstající obchodní aktivity vyžadují
množství pracovního místa a skladovacích
prostor, a tak činnosti jako výroba vozů a
tesání kamene mají ve městě pouze své
kanceláře. Vlastní obchody jsou umístěny
někde mimo, obvykle v dohledu od města.
Majitelé těchto živností, stejně jako
zbohatlíci z panských domů podél Říční
cesty, věří v připravenost městské posádky
z hrozivé pevnosti Mečiště. Tato stará
pevnost a také největší hrad v celých
Údolích střeží město a Západní silnici
vedoucí nahoru do zemědělských oblastí a
pokračující dále po celé délce údolí až do
Bílého Brodu.
Přímo v centru Arkhenského Mostu
stojí blízko u sebe dva rozsáhlé chrámy.
„Bohynina přízeň“ zasvěcená Šántí a
„Vznešenost jitra“ zasvěcená Lathanderovi
stojí skoro přímo proti sobě. V blízkosti
těchto dvou duchovních budov se nacházejí
domy a obchody všech nadutých obyvatel
Mostu. Jediné další nábožensky významné
místo ve městě je Kaple mečů, která
oslavuje Tempa. Stojí na prvním nádvoří
Mečiště.
Ve městě sídlí několik obchodních
společností a každý druhý majitel obchodu
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v Arkhenském Mostě má v Sembii jeden či
více prosperujících podniků. Na některých
místech ve městě může cestovatel najít
téměř cokoliv. V tomto průvodci jsem
zaznamenal pouze nejvýznamnější a
nejdůležitější instituce. Následuje oddělený
popis ostatních významných míst.

Zajímavá místa
v Arkhenském
Mostě
Jedinečné lokality
Hřbitovní díra

Travnatý pahorek ve středu této doliny je
obklopen kruhem stromů. Na pahorku
samotném však žádné stromy nerostou.
Toto místo, též nazývané „Strašidelná
díra“, je dostatečně příjemné pro táboření
cestovatelů, i když ne už pro místní ruch.
Hřbitovní díra je místem pro pikniky a
milostné schůzky (i když ty jsou poněkud
ponuré) obyvatel města. Je také naneštěstí
prokletá. Strašlivá kletba čeká na každého,
kdo by se pokusil na pahorku kopat a
kvílející duchové vylétnou pokaždé, když je
na pahorku založen oheň nebo vykopnut
drn z trávníku.
Majitelé panských domů podél Říční
cesty podporují hrozivé zkazky o Díře, aby
tak odradili procházející námezdníky a
další nechtěné živly od táboření v blízkosti
jejich domů. Meče udržují v Díře své
strážné poskoky, kteří špehují ostatní lidi,
ale nezasahují – pokud se ovšem nejedná o

bitku, mučení, vraždu, únos, obchod s
kradeným zbožím nebo jiné podobně
nebezpečné činnosti.
Přestože jsou návštěvníci informováni,
že Hřbitovní díra je hrobem neznámého
bojovníka, já jsem zjistil (po konzultaci s
jedním velmi starým Harfeníkem9), že je to
hrobka elfího kmene, otráveného před
dávnými časy (tisícem let) svými nepřáteli.
K odpočinku se všemi svými věcmi je
uložili gnómové, kteří se velmi báli
ponechat si magii nebo věci mrtvých v
obavě před velkým neštěstím. Množství
dávné elfské magie tak čeká, až se k ní do
hrobky někdo vloupe.
Mnoho lidí se už pokoušelo do hrobky
dostat, avšak bez úspěchu. Nejméně čtyři
belnorni (nemrtví elfí mágové) sedí bděle
uvnitř vrchu, v temnotě plné kostí. Jsou
schopni používat všech kouzelných
předmětů svého lidu a ovládají nejméně
dvě kouzla strašlivé síly. První kouzlo
tvoří létající přeludy, které vzlétnou ze
země, prohánějí se vzduchem a kvílejí,
přičemž zmrazují každého, kdo kopal nebo
rozdělal oheň na kopci, popřípadě se
pokusil pomocí magie nahlédnout či
proniknout dovnitř vrchu. Druhé kouzlo
okamžitě spustí mocné prokletí na
každého, kdo by pokračoval v odkrývání
tajemství pahorku i po tom, co ho
navštívily kvílející přeludy10. Kletba
účinkuje jeden rok jako železná stráž a nelze
ji nijak odstranit11. Prokletá osoba se
nemůže dotýkat žádných kovových
předmětů, od mincí po brnění ‐ veškeré
takové předměty volně procházejí tělem.

9 Elminster: Najal někoho, aby se zeptal mě!
10 Elminster: V řeči pravidel AD&D jsou duchové z Díry identičtí s přízraky, až na to, že jejich jediný dotyk působí jako kouzlo
mrazivý dotyk a nevysává tedy úrovně. Obvykle se zjevuje jeden duch za každou bytost nacházející se na vrchu v okamžiku, kdy
někdo provede skutek způsobující jejich objevení. Jejich kvílení nemá žádný zraňující účinek.
11 Elminster: Mimochodem, existuje jeden způsob, jak kletbu odstranit, ale jeho objevení nechám na těch, kdo jsou dost hloupí,
aby kletbu vyvolali. Ještě vám řeknu, že je jiný, než ten pro odstranění podobné kletby způsobené belnorny z Loveckého srázu
v Hlubokém údolí.
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Klíč k mapě
Arkhenského Mostu
1. Mečiště (kasárna armády) a Kaple mečů
(zasvěcená Tempovi)
2. Hřbitovní díra (park a místo, kde straší)
3. Stersenův výběh (obchodník s koňmi)
4. Trhové pole
5. Sandanova pila
6. Staré klenby (hostinec)
7. U Černého koně
8. Orosulova věž (opuštěné sídlo mága
Orosula)
9. Hevardův mlýn (mlýn na obilí)
10. Elgášova zásobárna (obchod)
11. U Opilého lva (krčma)
12. Jendalarovy vybrané plody (obchod)
13. Vznešenost jitra (Lathanderův chrám)
14. Bohynina přízeň (chrám Šantí)
15. Mikša, Mikša a Mikša (obchod a vedení
obchodního kosteru)
16. Koster kamenného kraba (obchod a vedení
obchodního kosteru)
17. Cejch kalné vody (obchod a vedení
obchodní společnosti)
18. Arkhenský most
19. Arkhenský brod
20. Říční cesta
21. Bílé vížky (měšťanský dům k pronajmutí)
22. Skon starého draka (obchod)
23. U Mostu a Luku
24. Větrná ulice
25. Kožešnická ulička
26. Západní silnice
27. Kovářská ulička
28. Jezová ulice
29. Řeznická ulice
30. Amérova kráčej (ulice)
31. Studniční dvůr
32. Dornovy nájemné výběhy
33. Honácká ulička
34. Závlačná ulice
35. Praplazí ulice
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Chrámy
Bohynina přízeň
Přestože se v Arkhenském Mostě velmi
agresivně rozmáhá obchod, nad všemi
ostatními vírami provozovanými v údolí
převládá úcta k Šántí. Její místní chrám se
skládá ze skvostného průčelí –
obloukových dveří vyřezaných do tvaru
dvou obřích stébel obilí ‐ propojeného se
stodolou na uskladnění desátku. Ve stodole
jsou pěstovány různé rostliny a provádějí se
zde motlitby k bohyni. Prosebníci klečí na
dlážděné podlaze a mají výhled na
nejrůznější plodiny, které jsou zde
samozřejmě i cítit.
Matce všech rostlin slouží v Mostě
velmi ctižádostivý Nejvyšší žněmistr Teliáš

Mindógr12 a další čtyři nižší kněží. Pod jeho
vedením se chrám proměnil ze stánku tupé
a nezajímavé víry v impozantní mocnost,
především pak díky chytrým investicím do
místního podnikání, výměnou za
nejrůznější služby, laskavosti a loajalitu.
Návštěvníci bývají posíláni k fontáně na
předním nádvoří, jejíž vody jsou třikrát
denně požehnávány. Tuto svěcenou vodu
lze koupit za 25 zlatých za flakón bez
ohledu na vyznání kupujícího nebo za 20
zlatých, pokud je kupující vyznavačem
Šántí, popřípadě je na návštěvě člena řádu.
Fontána byla vytesána slavným trpasličím
kameníkem Feldynem Bujarekem.
Esteticky a s královskou důstojností
zobrazuje Šántí jako baculatou, spoře
oděnou ženu vynořující se z okvětních lístků

12 Detaily pro účely AD&D týkající se tohoto kněze i ostatního vysokého duchovenstva Arkhenského údolí naleznete v
Dodatku I. Kdykoliv na stránkách této knihy narazíte na nějakou velmi významnou osobu, nalistujte právě tento dodatek. Ten je
pro zjednodušení abecedně seřazen (podle křestních jmen, protože mnoho osob nemá příjmení).
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obrovské květiny. Z jedné z jejích vztyčených
rukou tryská pramen a dopadá na druhou
vztyčenou ruku, aby tak symbolizoval
koloběh vody v přírodě.
V Arkhenském Mostě se říká, že když je v
údolí zabit kněz Šántí, vody fontány se na
jeden den změní v krev. Dotyk této krve
odstraňuje nemoci a nepřirozené stavy těla,
včetně účinků hub a plísní, hniloby mumie,
lykantropie a odumírání údů. Změní také
pustou nebo solí posypanou zem v úrodnou
půdu. Buďte si prosím vědomi toho, že tyto
mé poznámky nejsou žádnými návrhy, jak by
čtenář mohl vyzkoušet víru Šántí.

Kaple mečů
Kaple je úzká špičatá budova stojící na
nádvoří pevnosti Mečiště (pevnost je
podrobněji popsána na dalších stránkách),
která návštěvníkům tvarem připomíná
špičatou, otevřenou helmu. Kaple je natřena
černou barvou, ale nátěr se vždy loupe vinou
rzi pod ním. Vížka a průčelí kaple jsou
vyzdobeny propletenými a zaklesnutými
meči, štíty a zbrojemi, ukořistěnými vyznavači
boha války v různých bitvách.
Vnitřek kaple je jednoduše a spoře zařízen
nábytkem. Slouží zde jen tolik duchovních,
aby zabezpečili základní funkce kaple. V kapli
se nachází polní lůžka pro poutníky a také dva
světští služebníci Bitevního kaplana Gordona
Stakarného, zjizveného veterána, který je v
kapli Mistrem mečů. Stakarný je přísný a
málomluvný, ale vždy touží po výměně
informací ohledně válek kdekoliv ve Faerûnu
– a to s každým bez rozdílu víry. Dostat z něj
nějaké léčivé lektvary již tak snadné není.

Vznešenost jitra
Tento svatostánek byl nedávno rozšířen na
bohatší dům s více kněžími a dílnami, aby
zde kněží mohli pracovat na různých
vynálezech a uměleckých dílech. Cestovatel
rozpozná chrám velmi snadno podle úzké
věže z bílé žuly tyčící se nad samým středu
chrámu. Věž je někdy zastíněna signálním

ohněm, do kterého kněží přidávají při
důležitých rituálech jisté látky vytvářející
růžový kouř. Odráží‐li se od něj sluneční
paprsky, je věž vidět ze vzdálenosti mnoha
mil. Kvůli jejich ostrému zraku a přirozené
vlastnosti vyvern prozkoumávat jakýkoliv
týčící se vrchol či jiné přijatelné místo k
hnízdění, musí být na věži stále hlídky
ozbrojené útočnými kouzly.
Důraz je v chrámu kladen na praktické
rady a pomoc. V každou denní i noční dobu
může Lathanderův oddaný mluvit s
kněžími či laickými vyznavači
obeznámenými se základy mechaniky,
cestovními a obchodními zvyklostmi v
Údolích a Sembii. Tito Lathanderovci
mohou poskytnout přesné informace o
uskutečnitelnosti obchodních záměrů nebo
inovačních návrhů. Poskytované rady a
možnost využití místních dílen jsou pro
všechny vyznavače Lathandera zdarma.
Pro všechny lidi ostatního vyznání stojí 5
zlatých za poskytnutou radu v určité oblasti
a 5 zlatých za den používání jedné dílny.
Kdokoliv s jakoukoliv vírou si může
najmout k asistenci při určitém podniku
osobu z chrámu, ale v případě, že záměrem
podniku je ničit a zabíjet, spíše než
budovat, osoba z chrámu službu okamžitě
opustí. Chrám jen velmi zřídka poskytuje
finanční podporu podnikatelům. Místo
toho půjčuje Lathanderovým věrným
značné prostředky k budování nových věcí
a k zakládání dalších služeb a podniků.
Nejvyšší kněžkou ve Vznešenosti jitra je
Světlo Lathanderovo, Paní rána Stelaga
Hvězdotřpytná, mezi jejíž starší
duchovenstvo patří Ruka Lathanderova,
Vrchní Pán jitra Bulvin Štornstár, vzrůstem
téměř obr, jinak člověk málomluvný, avšak
vševidoucí, a dále také čtvero Paní úsvitu –
Rausáva, Širie, Tostra a Alguna, mezi
místními známé jako „čtyři dámy“. Dalších
jedenáct duchovních slouží pod vedením
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paní Stelagy. Dobrý úsudek a píle Paní rána
Stelagy Hvězdotřpytné a jejího
duchovenstva udělaly hodně nejen pro
zvětšení bohatství chrámu, ale také
způsobily rozšíření víry a zvětšení místní
popularity chrámu, takže Lathanderovci v
celé Sembii už vědí o dříve pro ně
neznámém Arkhenském Mostě. Ve stejnou
dobu přineslo úsilí paní Stelagy do údolí
překvapivě vysoký a kultivovaný životní
standard, alespoň na poměry malého
města, které je téměř ve válečném stavu. V
Mostě tak lze získat služby, jež jsou
obyčejně k dispozici jen v mnohem větších
městech. Jedná se například o opravy a
barvení čepelí mečů či broušení drahokamů
do již existujících souprav šperků. Vše díky
podpoře a vedení velmi oblíbených lidí ze
Vznešenosti.

Obchody

a vybavených válečníků. Argumentuje tím,
že tuto početnou armádu nájemných
šermířů a stejně tak i vozy s klecemi,
malými katapulty a přidělanými samostříly
Cejch potřebuje k zajištění přepravy
hodnotných nákladů (jako jsou zajaté
nestvůry) a poskytování ochranných služeb
obchodníkům a poutníkům v oblasti.
Většina lidí, kteří měli možnost poznat
Cejch, tvrdí, že ceny jsou přemrštěné, ale
zboží je kvalitní. Tedy kromě čepelí, jež by
mohli mít naolejované, a hřebíků, které by
zase mohly být rovné, jak jsem zjistil po
pečlivé prohlídce. Arkhenští trvají na tom,
že obchod je též chráněn nějakým druhem
neviditelného strážce pronásledujícím
potenciální zloděje.

Skon starého draka
Relikvie z Myth Drannoru, drobnější kouzelné
tretky, zastavárna

Cejch kalné vody
Zbraně, zbroje, železářství a vozová doprava

Tato velká a dobře hlídaná budova je
nejlepším místním zdrojem zbraní, zbrojí,
štítů a dalšího kovového zboží. Majitel
prodává spoustu přezek a hřebíků, ale také
pochvy, ruční lampy, háky a skoby.
Všechny uvedené předměty pocházejí z
Blyště, Tentie, Melvauntu a dalších míst od
Měsíčního moře. Zprostředkovatelé Cejchu
kalné vody nakupují v Arkhenském údolí
rudu a zeleninu, aby ji vyměnili za kovové
zboží. Cejch si vydržuje pobočky v
Dálnovrchu a Ordulinu.
Přetrvávající klepy tvrdí, že Cejch kalné
vody je zapleten do obchodu s otroky,
pašování a ukrývání uprchlíků před
spravedlností Cormyru, Dálnovrchu a
Sembie. Rodina Dekrů by jistě nepřivítala
vyptávání se na její aktivity. Rodina má na
výplatní pásce spoustu dobře vyzbrojených

Tento zvláštně pojmenovaný obchod
prodává relikvie z Myth Drannoru,
podivuhodná umělecká díla nebo mírně
očarované předměty,výzbroj padlých
dobrodruhů, rodinné hrobky a podobné
věci (mezi zde prodávané kouzelné
hračičky patří například lucerny, co hoří
bez jakéhokoliv paliva, nebo pláště visící ve
vzduchu, aniž by musely být pověšeny na
věšák. Lze je také nechat vodorovně
roztáhnout, takže mohou sloužit jako
maličké stany proti dešti plující vzduchem.
Navíc se jejich majitelé nemusí obávat, že
jim je odnese vítr, neboť pláště zůstávají
vždy na místě). Šerý a stěsnaný Skon slouží
také jako zastavárna. Je hojně využíván
dobrodruhy, které opustilo jejich štěstí, a
také lidmi s dostatkem peněz k zakoupení
nějaké menší nezákonné služby (například
vystrašení nepřátel nebo menší krádeže) či
ke krátkodobému najmutí osobních strážců
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z Cejchu kalné vody na doprovod či
ochranu.
Jméno obchodu a vývěsní štít
připomínají legendární událost – zabití
Arkhentuse, obrovského bílého draka
žijícího kdysi v Arkhenském údolí. Drak
byl skolen v dobách slávy Myth Drannoru
šesti lidmi a elfy, pouze za pomoci mečů a
létajícího kouzla – tedy, pokud lze věřit

dvě možné cesty. První skrze kanály vede
až do Arkhenu (výjimku tvoří doba jarních
povodní, kdy je řeka rozlitá až do sklepa),
druhá přes soukromé místnosti opět do
výčepu. Místnost pro schůzky si lze
pronajmout za 25 zlatých za večer. V ceně je
zahrnut menší sud piva a velká karafa vína.
Místnost má kromě záchodu také dva tucty
pro toto místo nevhodných, ale pohodlných
židlí a veliký kulatý stůl.

vyprávění minstrelů13. V okolí obchodu je
často možno zaslechnout ještě odvážnější
příběhy, vyprávěné válečníky čekajícími na
práci.

U Opilého lva

Krčmy
U Mostu a luku

Tato poklidná pivnice je dobře ukryta v
postranní uličce vedle Kožešnické uličky. Je
to místo, kam chodí místní obyvatelé, když
si chtějí v klidu odpočinout a popovídat bez
rámusu, tlačenice a násilností. Luk (místní
nebudou vědět, o čem hovoříte, když
budete mluvit o tomto místě jako o
„Mostu“) nabízí dobrý výběr různých
druhů piva a stolních vín. Navíc si zde
můžete objednat i něco menšího k jídlu. K
dispozici jsou slanečci, párky a bylinkový
tavený sýr spolu s petrželí a chlebem s
máslem. Za pět stříbrných dostanete plný
talíř čehokoliv, co si představíte. Když si
objednáte „Ližinové“ (pojmenované po
předchozím majiteli), obdržíte plné menu
položené na plátku chleba a celé polité
roztaveným sýrem jako lepidlem.
V patře přímo nad výčepem má Luk
také soukromou místnost pro osobní
schůzky. Místnost má vlastní záchod a
žebřík vedoucí do sklepa. Ze sklepa vedou

Toto je drsná, spoře a nevkusně zařízená
pivnice, kam chodí svoji žízeň hasit členové
Jízdy, pastýři z horní části údolí,
dřevorubci, trapeři a chudí pocestní. Je
vždy přeplněná, zakouřená a často zde
vznikají rvačky. Doporučuji sem zajít těm,
kterým vyhovují vystoupení spíše
neatraktivních, ale o to méně oblečených
tanečnic na stolech. Vedení krčmy najalo
tyto tanečnice za účelem, aby při vzniku
menší potyčky začaly předvádět své
vystoupení a tím zabránily vzniku větší
rvačky, do níž se obvykle zapojí všichni
hosté.
Nejlépe vypadající tanečnice, půlelfí
žena, která si nechá říkat Jalanda je velmi
přesná v házení džbánů a poutající zbraně
nazývané „bolaso“. V průběhu let s ní
skolila už mnoho zákazníků, jež chtěli
odejít bez placení a mnoho těch, kteří chtěli
odejít s něčím, co jim nepatřilo. Šušká se, že
je jedním z majitelů hospody, přestože
tlustý zamračený výčepní Merkuň to
odmítá potvrdit.
Cestovatele musím dále varovat, že
tuto krčmu s velmi levným pitím
upřednostňuje sorta těch nejhorších lidí.

13 Elminster: On nevěří, že jsem pomáhal zabít Arkhentuse, Požírače mágů? Nevěří? Myslí si tento mladý cynik, že pouze jeho
generace má skutečné hrdiny? Jak by podle něj asi přežil někdo, aby ho zplodil? ANO, bylo nás na něj šest a měli jsme pouze
meče – ačkoliv, pokud si vzpomínám, dva z těchto mečů byly kouzelné.
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Těm, jež úmyslně začínají boje, je obvykle
naservírováno pivo s uspávajícím
lektvarem. Potom jsou odvezeni na káře do
zadní místnosti a před probuzením ve
studených vodách Arkhenu je jim ulehčeno
od některých cenností.
U Lva si lze objednat pivo, víno, žar,
tvrdé sušenky a bochník pikantního, ale
často červivého sýra. Velké pivo zde stojí
jen 4 měďáky a džbán levného vína 2
stříbrné. Moje dobrá rada: Pokud chcete
něco k jídlu a dokážete ještě vstát a
dovrávorat se někam jinam, kde to
dostanete, udělejte to.

Hostince
Staré klenby

Zde naleznete zdaleka nejlepší ubytování v
celém Arkhenském údolí. Hostinec je znám
též pod jménem „U Jalie“, podle jména
majitelky a hostitelky Jalie Zelmešné. Je to
impozantní místo se silnými kamennými
zdmi a nádherně vyleštěným dřevěným
obložením všude uvnitř. Hostinec má v
každé místnosti krb, šatní skříně a
pohodlné židle, které někteří zákazníci
upřednostňují před spaním v posteli. Dole
ve sklepě je vždy přístupná horká lázeň pro
všechny hosty. K lázni se dostanete po
vrzajícím točitém schodišti.
Každý host má k dispozici velký
načechraný župan s vyšitým znakem
hostince (dva prohnuté zlaté býčí rohy), aby
v něm mohl sejít dolů k lázni. Stydlivé
hosty však musím upozornit, že župan se
před vstupem do lázně odkládá a všichni se
v lázni koupou společně. Župany jsou
velice krásné, ale nejsou na prodej. Jalie je
známá tím, že posílá lovce odměn za hosty,
kteří si v pomatení smyslů při odjezdu
přibalili mezi své věci také župan. V lázni

jsou volně k dispozici parfémovaná mýdla.
Obzvláště luxusní je pak možnost
servírování horkých (v zimě) nebo
studených (v létě) nápojů přímo při
koupeli.
Atmosféra zde budí pocit klidu, pohodlí
a trošku opotřebovaného luxusu.
Charakteristikou Starých kleneb je tichá
tolerance výstředností a zvláštních přání
hostů na personál a samozřejmě také skvělé
jídlo. Horké polévky, zvěřina na rožni,
kořeněná drůbež nabízená s množstvím
různých omáček (od rozmačkaných lesních
plodů k ochucené a opepřené okurce) jsou k
dispozici v kteroukoliv denní i noční dobu
a čekání na ně netrvá déle, než byste se
několikrát nadechli. V denních hodinách si
může host navíc vybrat z dlouhého menu
uzených ryb, rožněných kanců a
podobných lahůdek (říční úhoř na míse a
křepelka na víně jsou obzvláště chutné).
Všechna jídla stojí 9 zlatých, takže se
vyplatí jíst s chutí, ale střídmě. Pití se platí
zvlášť. Musím vás upozornit, že některá
jídla jsou tak slaná, že nadšený jedlík musí
vyprázdnit i čtyři korbele, než dojí jednu
porci.

U Černého koně

Abyste našli Černého koně, musíte hledat
velký černý plechový vývěsní štít s kráčející
kobylou. Tabule byla již tolikrát v kovárně
na opravě, že kůň na ní vypadá, jako kdyby
měl obří bradavice. Tento shluk vždy
rušných budov je znám ve městě svým
solidním a levným ubytováním.
Dobrodruzi, cestovatelé, nádeníci, nájemní
šermíři, dřevorubci a vozkové, ti všichni se
nechávají ubytovat U Koně, protože je zde
čisto a levno. Přespání stojí 6 stříbrných v
soukromém pokojíku (s postelí, dveřmi na
závoru a nočníkem). Navíc se platí 1 měďák
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za svítilnu a další měďák za konev vody,
použitelné jak na mytí, tak na pití (vodu
vám přinese nevrlý sluha, který vám
poradí, abyste dodrželi jím uvedené a
jediné správné pořadí dříve zmíněných
dvou činností). Voda na koupel stojí 1
stříbrný a pokud dáváte přednost horké
lázni, musíte si další 2 stříbrné připlatit.
Veškeré jídlo si musíte koupit za obvyklé
ceny. Jídlo, ať už jde o cokoliv (nejčastěji
masový koláč z králíka nebo dušená
drůbež), stojí 1 stříbrný a korbel dobrého
Arkhenského černého piva 5 měďáků.
Kůň neposkytuje nic extra, ale není
náročný na váš měšec s penězi. Důkazem
úspěchu této obchodní strategie je stálé
připojování nových obchodů a budov. Další
novou službou je možnost najmout si
místnost v opevněném sklepě. Malou
místnost si lze najmout za 2 zlaté za noc a

za 7 zlatých desetidenní, velkou
uzamykatelnou místnost za 6 zlatých za noc
a 15 zlatých za desetidenní.
Majitelem je Sardan Alandér, veselý
chlapík, který si pamatuje tváře a jména 40 i
více let. Neskutečně tlustá paní domu
Alejta „Loketnice“ Janterová rozkazuje
několika poctivým pokojským, které se po
každém smítku nebo švábu ženou s
vášnivou nenávistí, jako by to byl nepřítel
na bitevním poli. Zraněným nebo
stydlivým zákazníkům mohou též přinést
jídlo až do pokoje. Sluší se je odměnit
spropitným ve výši 1 nebo 2 stříbrných
podle toho, zda zůstáváte jen na jednu noc,
nebo jestli v hostinci chcete strávit delší
dobu. Rozhodně si svou odměnu zaslouží.
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Elgášova
zásobárna

pralesů. Dobré osvětlení zajišťují střešní
okna a visící lampy. V obchodě vidí na
dvou diskrétních místech varování
zlodějům, že sklo nad jejich hlavami není
nehlídané.
Slyšel jsem cestovatelské zkazky o
lidech, co vběhli do obchodu
pronásledováni svými nepřáteli nebo
Jízdou, koupili zbraně nebo převlek za
plného běhu a vyběhli z obchodu zadním
vchodem s nakoupeným zbožím, aniž by se
zdrželi. V případě, že jsou takové historky
pravdivé – a byl jsem několika
arkhenskými občany ujištěn o jejich
věrohodnosti – musí být personál v
obchodě vskutku šikovný.

Obchod s cestovatelskými potřebami

Tento poměrně drahý14, zato však dobře
zásobený obchod v Praplazí ulici ve
východní části Arkhenského Mostu musí
navštívit každý, kdo potřebuje lana, mapy,
stany, zavazadla, sáně, zásoby jídla nebo
jakoukoliv jinou cestovatelskou výstroj.
Původně byl obchod založen pro
obchodování s horníky, ale dnes slouží
hlavně dobrodruhům a obchodníkům.
Kvůli širokému výběru se vyplatí ho
navštívit.

Dojem

Místo
Obchod má nezvyklý vchod. Zákazník
musí nejdříve projít dlouhou a úzkou
uličkou mezi policemi s jídlem umístěnými
všude podél vnitřních stěn, aby se dostal do
mnohem větší zadní místnosti obchodu.
Většina proviantu je prodávána jako
Elgášova specialita. Například velmi
odolné cestovní nádoby s korkovými
uzávěry jsou vyráběny tak, že do
nerozbitného dřevěného rámu je umístěn
mokrý jíl, který později vyschne. V zadní
místnosti lze nalézt malé čluny zavěšené na
trámech, sady brnění, koňské zbroje,
dvoukoláky či velké devítidrážkové
obchodnické saně.
Vše je čisté, dobře osvětlené a skvěle
uspořádané. Personál v mžiku najde to, co
si přejete, pokud to ovšem mají na skladě.
Oprašování probíhá kvůli udržení čistoty
nepřetržitě. K tomuto účelu slouží armáda
malých dětí vyzbrojená hadry a
prachovkami. Děcka se pohybují po
obchodě s mrštností opiček z chultských

Toto je pravděpodobně nejlepší
maloobchod, který jsem zatím ve Faerûnu
viděl. Zajisté však nejlepší, jež jsem kdy
viděl v tak malém městě a nejlépe vedený a
organizovaný kdekoliv. Otevřený, hubený
a neoholený majitel obvykle sedí v dosahu
na židli a rozpráví s dalšími bývalými členy
Jízdy, zatímco jeho personál čeká na
zákazníky. Je ale vždy připraven vyskočit a
pomoci, kdyby bylo třeba (byl ošklivě
zraněn ve službách Arkhenskému údolí a
peníze získané jako odškodné investoval).
Se smíchem připouští, že většina kupujících
shledává jím připravené zásoby jídla za
plytké a bez chuti. Prodává však několik
pálivých omáček a rybích past, které
mohou tento dojem poněkud vylepšit. On
sám tvrdí, že připravuje zásoby tak, aby
byly co nejtrvanlivější a ne, aby to byly
gurmánské lahůdky.
Elgáš se chvástá, že pokud nemá na
skladě nějaký druh předmětu, do 24 hodin
zjistí, kde se dá tento předmět sehnat. Při
jedné příležitosti jsem se pokusil tuto

14 Přičtěte 10% k cenám uvedeným v Příručce hráče. Nepravidelné hodnoty zaokrouhlujte nahoru.
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službu poskytovanou zdarma vyzkoušet.
Chtěl jsem rolničkový kostým tanečníků z
Thaye. Elgáš přišel dříve, než nastalo další
denní jídlo s tím, že nalezl sembijského
obchodníka chtivého prodat jeden volný
kostým a navrhl mi, že pro něj pošle
rychlého posla. Odmítl jsem se slovy, že
nemá tu správnou velikost a střih.

Cestovatelské zvěsti
Jen někteří cestovatelé se setkají s lehkými
potížemi při nákupu potřebných věcí jinak
tak skvělé instituce. Říká se, že na místě
straší kouzelník. Tedy, vzhledem k tomu,
že není mrtvý, tak spíše číhá schován mezi
pěkně naaranžovaným zbožím. Tento mág,
jakýsi Tendarion z Tsurlagolu, prohrál před
nějakými 80 lety kouzelnický souboj a byl
uvězněn do podoby boty. Stejně jako
kožožrout může měnit svou podobu na
jakýkoliv neživý předmět s přibližně
stejným objemem. Bylo mi řečeno, že jeho
oblíbenými podobami jsou lucerna a
klubko lana.
Zmíněná schopnost je zjevně něco, co
Tendarion získal nějakou změnou kouzel v
jeho mysli. Jako vedlejší efekt kouzla, které
ho uvěznilo, nemůže svá kouzla
zapomenout. Takže přestože nemůže získat
žádná nová kouzla, může repertoár svých
zapamatovaných kouzel sesílat stále
dokola.
Jak se dostal do obchodu, který funguje
jen něco přes dvě desítky let, je stále
záhadou. Nikoho asi nepřekvapí, že
kouzelník Bota je něco, o čem Elgáš nerad
mluví. Zjistil jsem, že v průběhu let najal
několik mágů, aby ho zbavili této
nepřístojnosti, ale účinek byl veškerý
žádný.
Tendarion způsobuje svízel, protože je
k zešílení znuděný svou existencí v podobě
boty. Proto se snaží, aby si ho dobrodruzi

koupili a on se dostal do světa a užil si
nějakou legraci. Obvykle se snaží pomáhat
svému novému vlastníkovi svými kouzly.
Výsledky jsou však často nepředvídatelné.
Přestože může uvolňovat kouzla, kdy
se mu zlíbí a bez ohledu na to, v jaké
podobě se nachází, kouzla jsou často
překroucena k zlému účinkem magie, která
ho vězní. Takže pokus vytvořit kouzelné
světlo může vyústit v to, že blízký strom
zmodrá, znenadání vzplane, nebo bude
proměněn ve spršku stříbrných rybek.
Jediná dvě kouzla, jež slouží Tendarionovi
bezchybně, je změna tvaru a teleport, které
používá k návratu do obchodu, kdykoliv se
nabaží určitého dobrodruha nebo když
dobrodruh zemře či si užije dostatek
dobrodružství a začne vést obyčejný život.
Takže když si vy nebo nějaký váš přítel
koupíte u Elgáše lampu, která se změní v
dýku nebo klubko provazu, kdykoliv tyto
věci potřebujete nebo jdete do boje, a zdá
se, že všude kolem působí podivné
kouzelné efekty, s největší
pravděpodobností jste si koupili
Tendariona. Pokud se Tendarion vrátí,
Elgáš vám slušně vyplatí peníze zpět, ale
radost z toho mít nebude. Potom se vás
nejspíše zeptá, zda náhodou nejste zkušení
kouzelníci a zda by jste nechtěli pokusit se
o menší zlomení kletby, která vězní
chudáka čaroděje většinu času v podobě
boty.
Než budete souhlasit s touto službou,
bez ohledu na to, kolik tisíc zlaťáků vám
bude Elgáš nabízet, mějte na paměti, co se
říká. Čaroděj, jenž kletbu vyřkl, ji prý vyřkl
tak, že bude okamžitě varován, pokud se
do toho začne někdo míchat a pokusí se
Tendariona odklít. Také se povídá, že
čaroděj, který kletbu vyřkl, je stále naživu a
žije v zemi Thay jako jeden ze zulkirů.
Neberte to jako poznávací soutěž, kdo ho
dřív odhalí.
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Mečiště
Jako jedna z nejsilnějších pevností v celých
Údolích slouží Mečiště také jako hlavní
kasárna široko daleko velmi uznávané
arkhenské armády. Svého času byla
pevnost sídlem loupeživého barona.
Mečiště se nachází na vrcholku skalního
pahorku – podobného Staré lebce ve
Stínodolu – odkud shlíží dolů na město.
Budovy pevnosti jsou hlavní vojenskou
kovárnou a zbrojírnou pro celé údolí. V
Mečišti se také nachází Kaple mečů. Ze
všech cizozemců je vstup do pevnosti
povolen pouze poutníkům, kteří přišli kvůli
uctění Tempa v jeho svatyni.

Místo
Z dálky vypadá Mečiště trochu jinak, než
vypadalo za časů, kdy bylo sídlem
nechvalně známého Sangalara ze Skály. Je
to mohutná, ale místy již rozpadávající se
pevnost, jejíž zdi jsou osazeny lesem balist a
navíc obklopeny pevnou palisádou.
Kdokoliv se dostane dovnitř Mečiště,
okamžitě pozná, že arkhenští tuto tvrz
postupně předělali v ještě hrozivější.
Palisáda zde bývala velmi pochybná,
protože konce klád tvořících stěnu byly
zapuštěny do otvorů vykopaných v tvrdé
skále a pohromadě je držely propletené
řemeny, které spojovaly jednu kládu s
druhou. Když pevnost dostala Jízda,
postavila za tuto palisádu ještě velice
silnou kamennou zeď a za ní vyrostly stáje
pro koně a kasárna s břidlicovými
střechami. Tím získala pevnost za
obranným valem plošinu, na níž lze
přistavit s katapulty a balistami. Tyto
obléhací stroje jsou umístěny na vozech,
které mohou přijet z vlastní pevnosti po
rampě ze severozápadní části dlážděného
dvora. Na vlastní oči jsem viděl, že dokáží
vrhat střely přes celý Arkhenský Most,

brod i na velkou vzdálenost od obou břehů
řeky Arkhen. Spatřil jsem přes tucet
katapultů a stejný počet balist, které by při
dostatečném počtu obsluhujících a střeliva
umožnily obráncům zničit jakéhokoliv
útočníka, co by se dostal na dostřel.
Na dvoře pevnosti, přímo proti vstupní
bráně, stojí Kaple mečů. Z obou stran jsou
na ní napojeny dřevěné valy osazené
velkým množstvím kušostřelců. Tak by i
relativně malý počet obránců mohl zastavit
postup velkého počtu útočníků v případě
pádu masivní hlavní brány pobité železem.
Bystrozrací vyznavači Tempa by si na
střechách kasáren mohli všimnout
dřevěných konstrukcí pro pěstování
zeleniny, umístěných na kulatinách (tak,
aby mohly rychle uvolnit místo vozům s
katapulty a balistami).
Za kaplí se nachází vlastní pevnost
obklopená vodním příkopem. Zahlédl jsem
koryta vystrčená ze zdí pevnosti, jimiž by
do vodního příkopu mohl být nepochybně
vylit hořící olej, sloužící jako poslední
ochranný val obránců.

Dojem
Členové arkhenské Jízdy jsou
nejnebezpečnějšími a nejostražitějšími členy
místní agresivní a podezřívavé společnosti.
Většinu svého času tráví procvičováním
válečnického umění. Návštěvník, jenž je
pomíjí jako místní burany, dělá velkou,
možná osudovou, chybu. Jako posádka
slouží v pevnosti Mečiště neustále tři
jednotky po 60 jezdcích. Ti jsou extrémně
obezřetní vůči komukoliv, kdo se přiblíží
k pevnosti, a obvykle ke všem větším
ozbrojeným skupinám, které se dostanou k
pevnosti na dohled (to znamená do
Arkhenského Mostu nebo k ústí údolí).
Celkově vzato jde o posádku ostražitou
a vždy připravenou k boji. Jízdní mají malé
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pochopení pro výstřednosti a žertíky.
Nikdy si nic nekupují od obchodníků, kteří
přijdou k bráně pevnosti, a na každého
hned pohlížejí jako na zvěda. Pouze ti, kdo
předvedou svou silnou oddanost Tempovi,
což dokáží tím, že odevzdají přiměřený dar
pro svého boha (dar je rovným dílem
rozdělen mezi posádku a kapli, ačkoliv
kdokoliv toto skutečnost prozradí, je
okamžitě a bez pardonu propuštěn) a složí
zbraně – teprve poté jsou vpuštěni dovnitř.
Tito návštěvníci mají v pevnosti vždy
doprovod a není jim dovoleno přiblížit se k
žádnému z valů ani se zdržovat v pevnosti
za účelem její prohlídky.
V podstatě jediné, co návštěvník
Mečiště uvidí, jsou holé kameny. Veškeré
zajímavé věci jsou dobře schovány, a to
včetně (jak tvrdí mé spolehlivé zdroje15)
rozsáhlé a hluboké sítě chodeb a trpaslíky
vykutaných tunelů hluboko v samém srdci
pahorku pod vlastní pevností. Celý systém
podzemních chodeb je také někdy nazýván
Meč. Legendy též tvrdí, že z Mečiště vedou
nejméně dvě tajné cesty. První spojuje
pevnost s městem (které bylo možná
původně založeno, aby zamaskovalo
východ z chodby) a druhá ústí pod vodou v
Arkhenu.
V chodbách se nacházejí zbrojírny a
pokladnice, stejně jako hluboké studny,
obytné místnosti, zásoby pro všechen lid
v Arkhenském údolí a několik tisíc dalších
žoldáků. Zásoby by vydržely i na obléhání
trvající čtyři roční období. Množství těchto
podzemních skladišť je nacpáno bednami
plnými střeliva do samostřílů (jak
obyčejnými šipkami do kuše, tak obřími

projektily pro balisty) a hromadami
připravených kamenných koulí pro
katapulty. Dva výtahy na ruční pohon
umožňují nahoru do pevnosti rychle
vytáhnout vozíky plné munice. Tyto vozíky
mají zvláštní postroje umožňující vojákům,
aby je táhli jako tažná zvířata. Bylo mi
řečeno, že výroba a skladování munice do
střelných zbraní je arkhenskou posedlostí.
Ve skladištích mají pravděpodobně již tolik
munice, že by jí mohli několikrát vybavit
všechny armády Thaye, Mulmasteru,
Dálnovrchu, Cormyru a Zentilské Tvrzi. To
však nebrání v jejím dalším a neustálém
shromaždování.
Řekl jsem pravděpodobně, protože
Mečiště má posádku vlastních kouzelníků a
magickou obranu – to vše kvůli zabránění
vnuknutí do pevnosti pomocí teleportace či
věštění. Mezi ony kouzelné nástrahy patří
prý také kašovitá směs s vysokým obsahem
gorgoní krve, jíž jsou potřeny všechny
kamenné povrchy v pevnosti. Dále je
pevnost vybavena množstvím ochranných,
neustále obnovovaných a nákladných
kouzel. Přesná podstata těchto kouzel je
zdrojem stálých (a z větší části neplodných)
spekulací a cílem slídění mnoha mocností
ze zemí od Vnitřního moře. Zdá se, že
arkhenské Meče vsadili při obraně svého
údolí na získání menší armády golemů. Ti
by měli chránit každé druhé důležitější
místo v údolí. Tento podnik jim však zatím
nepřinesl kýžené ovoce. V minulosti najali
několik skupin dobrodruhů, aby se pokusili
lapit nějaké golemy, které nebyli sami
schopni vyrobit, popřípadě zaplatili
někomu dost peněz na jejich výrobu16.

15 Elminster: Ach jo. To je zase o mě.
16 Elminster: Gorgoní krev působí proti přístupu z Astrální a Éterické sféry a zmiňovaná kouzla jsou a zůstanou tajemstvím (je
mi líto). Skutečně nelze použít věštící ani podobnou magii do Mečiště ani v Mečišti, a stejně nelze použít magii k rozpoznání
obranných kouzel. Také vám neprozradím nic jiného o kouzelnících, než že jsou (pokračuje)
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Pozorný návštěvník může zahlédnout
jednoho železného golema stojícího přímo
za Kaplí mečů. Ale když jsem se zeptal, kde
ho získali, můj doprovod zavrčel: „Tadle
věc má něco společnýho s kaplí. Možná
socha Tempa. Budeš se muset optat
představenýho kaple. Nemá to nic
společnýho s údolím ani s Jízdou.“ Potom
mě rychle vystrkali z pevnosti,
pravděpodobně abych se nemohl
představeného na nic zeptat. Když jsem
podplatil poutníka, aby se zeptal na
golema, představený Stakarný mu řekl, že
je to hračka pro ty, kteří nejsou dostatečně
silní ve své víře, takže musí ponechat
záležitosti války na rozumu lidí, a že to s
ním nemá nic společného. Další zdroj mi
v Sembii – v bezpečné vzdálenosti od
Arkhenského údolí – při skleničce řekl, že
arkhenské síly nemohou golemy spustit,
takže jsou to opravdu jen sochy, jak mi bylo
řečeno.
To mi připomíná další věc, kterou by
měl vědět každý návštěvník, jenž se
dostane na dohled od Mečiště. Arkhenští se
velmi zle dívají na to, co jim připadá jako
vyzvědačství. Okamžité a trvalé vyhoštění
plus zabavení všeho majetku je běžným a v
očích arkhenských i velice mírným trestem
za tento přečin. Rozsudek je vynesen
okamžitě, na místě a nelze se proti němu
odvolat. Tato zbrklá a paranoidní politika
vytvořila malou armádu obchodníků, kteří
pod falešnými jmény a s těžkopádnými
převleky obchodují v údolí, jen kvůli tomu,
že na ně v minulosti padlo podezření.
Mnoho lidí tudíž věří tomu, že
arkhenští obviňují a následně odsuzují za
vyzvědačství z velké části jen pro vlastní
pobavení, a pro vzbuzení respektu nebo
strach u ostatních Údolňanů. Koneckonců,

se skutečnými zvědy se zachází trochu
jinak. Odhalení agenti jiných mocností jsou
odvlečeni do pevnosti, kde je pomocí magie
i jiných prostředků místní kouzelníci
dopodrobna duševně zkontrolují. Nakonec
jsou pod přísahou vysláni na nebezpečnou
misi pro blaho údolí (obvykle se jedná o
špehování nebo provedení sabotáže proti
některé z nepřátelských mocností). Spousta
lidí si také myslí, že proti nepohodlným
lidem, kteří se objeví v blízkosti Mečiště,
jsou běžně používána kouzla šťourající se v
mysli obětí.

Cestovatelské zvěsti
Žádnému hostu není povoleno zůstat nebo
povečeřet v Mečišti, s výjimkou vězňů v
podzemních celách. Člověk si tady nemůže
v soukromí ani odskočit. Neočekávejte, že
si zde užijete pohostinnosti.

(pokračování) oddáni obraně údolí, že nepředstavují žádné nebezpečí pro jiné země, že chtějí zůstat nikým nerušeni a že nejsou
tím, za co je arkhenští mají. No, dám vám ještě jednu nápovědu. Ne všichni elfové z Elfího dvora odešli na západ a lidé
z Arkhenu mohou jednoho dne zjistit, že jejich údolí je obehnáno stromy, které prostě musí chránit a držet od nich ostatní.
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Orosulova věž
Tato malá štíhlá věž je obklopena
neudržovanou obezděnou zahradou, která
pilně obrůstá kamenné zdi věže výhonky
plazivých rostlin. Návštěvník Arkhenského
údolí ji nalezne v místě, kde se v ostrém
úhlu setkávají Závlačná ulice s Honáckou
uličkou v jižní části Arkhenského Mostu.
Orosul byl nebo je bělovlasý, mladě
vypadající mág patrně používající lektvary
dlouhověkosti. Byl znám svými pokusy s
chovem gryfů a svým snažením vytvořit
zábavná představení pro všechny, kteří je
potřebují. Do Arkhenského údolí přišel ze
Sembie a použil svá kouzla, aby zjistil, kdo
jsou Meče, a dosáhl s nimi uzavření
dohody. V dohodě je prý zahrnuto placení
značného obnosu peněz zajišťující Mečům
pohodlný život, plné vyzbrojení Jízdy a
opravu pevnosti Mečiště a její zakrytí
obrannými kouzly. Jako protihodnotu
získal Orosul možnost usadit se v Mostě a
zůstat zde nevyrušován i nesledován a mít
absolutní volnost v tomto tak uzavřeném a
k cizincům netolerantním městě.
Orosul si podržel odstup od arkhenské
společnosti a nikdy nepomohl Jízdě. Zmizel
před téměř dvěmi desítkami let po tom, co
varoval Meče, aby nikoho nenechali do
věže vstoupit, jinak podle jeho slov „vás i
vaše město potká strašlivá záhuba“.
Místo jeho současného pobytu je neznámé,
ale většina lidí věří, že opustil Toril i tuto
sféru existence.
Přestože je jeho domov celkem
nezajímavou stavbou na poklidném rohu
ulice, je oblíbeným cílem mágů
navštěvujících město. Zdá se, že jsou
fascinováni zavřenou věží a jízdními
hlídkami stojícími zde na stráži. Deset
vojáků v drátěných košilích se povaluje v
okolí věže na lavičkách, prochází se nebo
hraje v kostky. Ale jakmile někdo v

blízkosti věže vypadá na to, že sesílá
kouzlo nebo používá kouzelný předmět,
vojáci okamžitě nastupují do akce. Vrhají
kameny z praku, střílejí šípy s tupými
vycpanými hroty a házejí sítě, vše ve snaze
narušit magii a skolit narušitele.
Nepohyblivý nešťastník je pak ubit do
ztráty vědomí a odvlečen do Mečiště k
výslechu (zajímalo by mě, co by se stalo,
kdyby se Orosul vrátil. Většina dnes
činných členů Jízdy Orosula nikdy neviděla
a pravděpodobně by na něj zaútočila jako
na ostatní). Pokud je ve městě známo,
nikdo se ještě do věže nedostal. V Údolích
se ale stále objevují informace o tom, že se
to tomu nebo onomu mágovi podařilo.
Někteří arkhenští rádi straší
návštěvníky tím, že jim řeknou, aby se šli
podívat k Orosulově věži. Chtějí totiž vidět,
co se stane návštěvníkům, přestože mají
dobré úmysly. Ve stejném duchu vzniklo i
místní pašerácké rčení týkající se věcí, které
nemůžete nikdy nalézt – „Je to hluboko v
Orosulově věži“.

Místo
Věž je 60 stop vysoká a má hladké žulové
zdi. Okna jsou zakryta okenicemi a
vystupují ze zdi jakoby bez ladu a skladu.
Někteří lidé si myslí, že věž má čtyři
poschodí, jiní zase přepokládají, že má
poschodí jen tři a v půdním prostoru ještě
místnost určenou k sesílání kouzel a
nahrazující poslední patro. Na uvedené
teorii trvá také místní truhlář, který vyráběl
pro Orosula plovoucí postel. Nikdo nemá
nejmenší tušení, jak rozsáhlá jsou sklepení
pod věží. Po zarostlé a neprostupné
zahradě volně poletují různí ptáci. Místní
záznamy nezmiňují v tomto malinkém
lesíku výskyt ničeho hrozivějšího, než jsou
králíci a veverky. Ve zdech okolo zahrady
jsou dvě vstupní oválné železné branky.
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Ony zdi se již drolí a jsou pro případné
osoby, jež by je chtěly přelézt, značně
zrádné. Na druhou stranu – uvolněné
kamenné kvádry a vypadaná malta
poskytují úchyty na ruce a nohy i pro velmi
neohrabané vetřelce. Branky jsou zamčené
a pokud je mi známo, klíče vlastní pouze
sám Orosul17.

Dojem
V průběhu let se ruku v ruce šířily pověsti
o věži samotné i jejích kouzlech. Ale jisté je
pouze to, že Orosul byl arcimág veliké
moci, že vytvořil stálé, skryté brány
(průchody, které vás mohou teleportovat z
jednoho místa Faerûnu na jiné) a že měl
poměrně slušnou sbírku kouzelných
předmětů a knih, o nichž se předpokládá,
že je zatím nikdo nevykradl.

Cestovatelské zvěsti
O poslední Orosulově pouti se vypráví
velmi zvláštní příběh. Říká se, že Orosul je
uvězněn na nějaké jiné sféře existence a
čeká, až ho někdo nevědomky odešle zpět
do jeho věže tím, že nahlas přečte jistý
zářící nápis, nebo že naruší kouzelnou
kouli, kterou nechal ve věži. V příběhu se
dále praví, že do věže se může zcela bez
problémů dostat kdokoli, kdo objeví bránu
tím, že na správném místě v některé blízké
uličce pronese to správné slovo. To slovo
lze prý vyhledat v Soumračné síni v
Berdusku, ve Svícmarku či v Heroldově
tvrzi. Může však být zaznamenáno i na
dalších místech.
Tento příběh pochází od Felšary ze
Ctyřvětří, svého času učednice Orosula,
která potvrzuje, že Orosul měl skutečně
velkou, kulatou, plovoucí postel. Postel
bývala v noci obklopena kouzelnou tmou, v
17 Elminster: Ve skutečnosti má jedny náhradní Vangerdahast někde v královském paláci v Suzailu a mám pocit, že jedny má
také Paní Cylyrie Drakobolná v Berdusku.
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níž zářily iluzorní hvězdy (ví to, protože při
více než jedné velice důležité návštěvě
musela jít do jeho ložnice, aby ho probudila
z tvrdého spánku). Postel lze rozložit a tím
se objeví ukrytý poklad. Poklad je skryt v
mimoprostoru „pod“ postelí a jde jak o
peníze, tak i kouzelné předměty.
Felšara také několika kouzelníkům
pověděla, že pod jedním z dlažebních
kamenů na dohled od Orosulovy věže je
skryta polovina pradávného – snad i
netherilského – žezla moci (nikdy
neukázala, který dlažební kámen to přesně
je). Polovina žezla je sama o sobě jen
nepotřebnou kuriozitou, ale podle
Orosulových slov prý obě poloviny začnou
zářit matným modrozeleným jasem, jestliže
jsou od sebe vzdáleny méně než jednu míli.
Pokud by se zde nalezená polovina dotkla

té druhé, která byla ukořistěna z dnes již
rozkradeného pokladu drakostěje
Rauglothgora a odnesena do Zentilské
Tvrzi a podle všeho nyní leží někde v jejích
ruinách, obě poloviny se spojí dohromady.
Tím by se celé žezlo stalo opět funkčním.
Žezlo dokáže obnovovat magickou energii
v předmětech a obnovuje jejich náplně.
Může také uzdravit zraněné nebo nemocné,
dotýká‐li se jejich kůže ve spánku po
dostatečně dlouhou dobu. Podle Orosula je
ovšem na velmi vážná poranění je třeba
celý týden18.
Návštěvníky musím varovat, že
arkhenští se tváří, jakoby o žezle nikdy
neslyšeli. Ale již předvedli rozhodné
nepřátelství vůči komukoliv, kdo se
pokoušel kopat pod dlažebními kameny v
okolí věže.

18 V Dodatku II jsou uvedeny bližší podrobnosti o žezlu.
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Bílý Brod
Tato víska je pojmenována podle blízkého
brodu na Arkhenu, obklopeného peřejemi.
Ve skutečnosti leží o trochu více na sever
od vody, na severním svahu Arkhenské
rokle, přesně na západ od Klenutého lesa.
Vesnice se nachází blíže k Nadluní
v Hlubokém údolí než k Arkhenskému
Mostu, který je vzdálen 45 mil po proudu
na opačném konci Arkhenského údolí, a je
o poznání uvolněnější a civilnější než
všechna ostatní arkhenská sídla.
Bílý Brod je ospalá, pitoreskní vesnice
sedláků, dřevořezbářů, houbařů a pastýřů
ovcí. Ve vesnici je napajedlo pro koně a
studna, jejíž zásoby vody jsou každému
volně k dispozici. Dále se tu nachází
pozemek pro poutníky, kteří budou a chtějí
tábořit venku se svými vozy. Najdeme tu
podnik sloužící zároveň jako hostinec a jako
krčma, kovárnu a obchod s nábytkem. Ten
jistě stojí za zhlédnutí. Jde o potěšující a
užitečnou zastávku na vaší cestě, ale samo
o sobě není toto místo nijak zajímavé.

Význačnosti
Bílé, zpěněné peřeje brodu se tříští o
balvany navalené do řeky za účelem snížení
síly místního toku a za účelem označení
místa bezpečného přebrodění řeky. Kromě
peřejí označujících brod je jediným dalším
místem zahlédnutelným z větší vzdálenosti
Signální skála, stojící přesně na západ od
vesnice, naproti Klenuté tvrzi a malé
skupince domků a obchůdků.
Klenutá tvrz je kamennou kruhovou
hláskou s vyhloubenými příkopy a v zemi
vykopanou světnicí na spaní, používanou
Jízdou na hlídce. Tvrz stojí dost vysoko na
to, aby z ní bylo možno přehlédnout délku

celého třetího místního orientačního bodu –
Vlčí zdi.
Vlčí zeď se tak jmenuje proto, že v zimě
udržuje vlky mimo vesnici a v létě slouží ke
stejnému účelu před dvounohými vlky
(lupiči). Tento kruh opevnění spojuje
Signální skálu (kde má Jízda připraveno
několik signálních lamp) a Klenutou tvrz.
Zeď širokým obloukem obepíná i vesnici
Bílý Brod a má podél vnitřní strany plošinu,
odkud je možno střílet. Ve zdi jsou v
pravidelných odstupech i plošiny pro
žebříky, ale po mnoha letech intenzivního
vykrádání tu již nejsou připraveny žádné
zbraně ani munice. Brány v opevnění jsou
obvykle otevřené, ale lze je zatarasit
svrhnutím barikády z kmenů stromů, která
má na svém druhém konci protizávaží.
Jízda spouští tuto barikádu u obou bran,
kdykoliv chce zastavit dopravu a
prohlédnout si několik vozů (nebo jak tvrdí
obchodníci z ostatních údolí, kdykoliv si
chce vynutit úplatek za průjezd vozu).
Zaslechl jsem, že část Vlčí zdi nahoře
poblíž Signální skály je žijící zdí nebo
nějakým jiným druhem podivné smrtící
formy života, která vtahuje všechny, kdo se
jí dotknou, do zdi. Nešťastníky zeď pozře a
spolu s jejich životem pohltí i jejich tělo.
Jízdní, s kterémi jsem se o tom zmínil, se mi
při této poznámce vysmáli, ale nechtěli už
jít prozkoumat zeď se mnou, ani když jsem
jim nabídl velkou sumu peněz.
Místní záznamy trvají na tom, že kamsi
do Vlčí zdi je zazděna Mluvící kost,
starobylá orčí relikvie. Kdysi ji v bitvě
získal arkhenský bojovník, ale po čase ho
omrzelo neustále dvakrát i třikrát denně
bojovat o život s orky, kteří za ním přišli,
aby relikvii získali zpět. Povídá se, že kost
umožňuje komukoliv, kdo ji drží,
promlouvat s orčím bohem (se kterým
přesně, to již obyvatelé Bílého Brodu
zapomněli), nebo s jinou, nebožskou,
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bytostí podle vlastníkovy libovůle, bez
ohledu na to, jak daleko se bytost nachází.
Sběratele musím varovat, že obyvatelé
Bílého Brodu budou velmi zle pohlížet na
kohokoliv, kdo by jim při hledání ztracené
relikvie rozebíral obrannou zeď.19
Klenutá tvrz dostala své jméno podle
toho, že z ní lze přehlédnout západní okraj
temného a nebezpečného Klenutého lesa.
Podél zdí tvrze je několik míst, odkud lze z
balisty střílet obří šípy až k prvním lesním
stromům. Několik z těchto obřích šípů v
tvrzi má hroty obalené smolou a slouží tak
jako zápalné šípy.
V Bílém Brodu je jediná obecní budova
nazývaná Arkhenor. Jedná se o kombinaci
shromažďovací síně (nad zemí) s vězením.
Pod shromažďovací síní pro téměř 400 lidí
jsou řady vězeňských cel, známé jako lochy.
Uprostřed obce stojí Trhové náměstí a
přestože to již není místo, kde by se konaly
trhy, lze zde často zahlédnout jednotlivý

stánek nebo prodejní vůz cestujícího
obchodníka. Uprostřed Trhového náměstí,
ve stínu obrovského pokrouceného stromu
starého přes 400 let, stojí obecní studna. A
to byly, milý cestovateli, všechny
význačnosti v Bílém Brodu.

Zajímavá místa
v Bílém Brodu
Obchody
Kovárna tří střevíců
Kovárna

Tato stavba je vysoká, ohněm zčernalá
kamenná budova s charakteristickou
střechou z cedrových šindelů. Protože
kovář Eduard je lepším mistrem kovadliny
než tesařem, je střecha stavení ostře
skloněna k jihovýchodu. Eduard má čtyři
učedníky, kteří mu pomáhají vyrábět

19 Více informací o mluvící kosti viz Dodatek II.
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obruče na sudy i na kola, zbraně pro vždy
krvežíznivou arkhenskou armádu a
množství dalších obyčejných věcí jako jsou
háky, zástrčky, panty, naběračky a
podkovy, abych zmínil to, co vyrábí
nejčastěji. Jeho specialitou je rychlé a
odborné (i když ne zrovna levné) překování
koní v závažných situacích.
Jeho kovářskou
značkou je okřídlený pták,
vzlétající z otevřené dlaně.
Tuto značku jsem našel na
naběračkách i v tak
vzdálených zemích jako na
Měsíčninách a v hostincích
Tasluty. Jeho obchod stojí za návštěvu už
proto, že zde můžete vidět, jak skáče
kovadlina, když do ní udeří kladivem muž
s velkými svaly.

Pořízův nábytek
Nábytek, loutky, sáně

Dílna i krámek vypadají pořád stejně – čtyři
chajdy namačkané v těsném chumlu okolo
stáje. Poříz je připojil ke své živnosti již
před lety a v tomto setmělém, pilinami
naplněném zmatku vyrábí své kloubové
loutky, nádherné hladké houpací židle,
lehátka na objednávku podle přání
zákazníka i sněžné sáně. Sembijští zákazníci
si někdy, když potřebují předvádět nějaké
oblečení, nebo když potřebují lidskou
návnadu k vábení nepřátelské střelby,
objednávají loutky v životní velikosti.
Houpací židle a lehátka jsou opravdu ty
nejpohodlnější věci, na kterých kdy
spočinula má záda a zadnice.
Poříz je tlustý, supící muž, který se
neustále uchechtává nebo si brouká svým
podivným, vysokým, jakoby ptačím
hlasem, zatímco si tak cupitá pokryt
pilinami a ověšen různým nářadím a

měřícími motouzy. Je ale chytřejší, než na
první pohled vypadá. Veškeré platby
vyžaduje předem a všechny utržené peníze
si ukrývá do dutých dřevěných válců. Válce
může pomocí tažných provázků vytáhnout
nebo naopak spustit do úzkých děr
skrytých pod zasouvacími deskami na
dřevěné podlaze. Tyto díry jsou na cestě
nahoru k podlaze blokovány zkříženými
železnými tyčemi tak, že pouze Poříz ví, jak
se ony duté válce zase dají vytáhnout
nahoru.
Pořízova práce je vždy té nejvyšší
kvality a je prováděna s nejvyšší možnou
rychlostí, což zahrnuje také celonoční
šichty, pokud zákazník velmi spěchá. Poříz
je přátelský a vždy připravený pozměnit
věci podle přání zákazníka. Představuje tak
vítanou změnu po náladových řemeslnících
pracujících v ručních živnostech všude po
Faerûnu. Cestovatel, který může navštívit
Bílý Brod a vrátit se zpět za dva týdny nebo
později, zjistí, že zakoupení jedné z
Pořízových židlí je nesmírně moudrý čin, za
nějž si bude blahořečit ještě mnoho let.

Hostince a krčmy
Skurut na háku

Toto ponuře pojmenované zařízení není nic
jiného než velká nesourodá stodola
v posledním stupni postupného rozpadu. Má
ovšem milý a pozorný personál. Poskytuje
veškeré pohodlí, které může člověk očekávat
od vesnického hostince. Navíc je zde v přízemí
krčma s jedním výčepem, kde lze spatřit
několik pozoruhodných paroží lemujících
hlavu skuruta s vyvalenýma očima. Hlavě zde
všichni říkají Hubert. Ve větších sídlech nebo
v některém z přátelštějších údolí by skurut
mohl v branži brzy vyjít z módy, ale v Bílém
Brodu působí jako vděčné zpestření.
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Plačící skála
Toto dobře ukryté místo je jedním z
nejlepších míst k táboření v celých
Kráčných horách. Je to dolina s vyhlídkou
na střed Arkhenského údolí, a vyvěrá zde
pramen na vrcholku skalní vížky (Plačící
skály). Pramen nejdříve vytváří překrásné
jezírko, jako by stvořené pro koupání.
Potok vytékající z jezera posléze tvoří
kaskádu ústící nakonec do řeky Arkhen.
Hradba přírodních skal v dolině skrývá
skálu před otevřeným údolím
rozprostírajícím se dole pod ní. Mnoho
arkhenských obyvatel již vidělo dolní partie
Plačícího potoka, ale jen velmi málo jich
vyšplhalo po nebezpečných stezkách
dobrých leda pro kamzíky, které je nutno
překonat, abyste dosáhli této překrásné
doliny. Skutečnost, že jen velmi málo lidí ji
vidělo, mě mrzí, protože tato dolina
poskytuje zdaleka nejlepší přírodní scenérii
v celém Arkhenském údolí.
Zde je možno nalézt bylinky vysoce
ceněné mágy, alchymisty i obyčejnými
mastičkáři. Několik cestovatelů rozšířilo
mimo jiné i zprávy o rostlinách se smrtelně
jedovatými žihadly a dokonce o rostlinách
požírajících lidi, číhajících na vás v hustém
podrostu. Ptáci i zvěř jsou v dolině stále
hojní, protože sem nechodí žádný velký
počet zlatokopů ani horníků, a stará ohniště
pro táborové ohně jsou využívána jen
skrovnou měrou.
Tento ostych zapříčiňuje kletba, která
spočívá na Aurosově zvonu – skále tvarem
připomínající zvon, vysoké jako dva muži,
na níž je z jedné strany vytesán klenutý
průchod. Nápis nad obloukem hlásá:
„Auros z Elmeru, bard jemuž není rovno“,

ale návštěvník uvnitř nenajde nic kromě
hromady naskládaného kamení, která je
častým terčem rozhrabávání. Ti, co se
nezastaví ani před vyrušováním bardových
ostatků, totiž hledají kouzelnou harfu, na
niž Auros kdysi hrával. Harfu zatím nikdo
nenašel a rozhrabané kamení se do dalšího
dne vždy vrátí do původního stavu.
Případní vykradači hrobů však přece
něco naleznou – kletbu, která je ve svých
účincích shodná s kletbou z Hřbitovní díry
v Arkhenském Mostě. Kletba je uvalena na
kohokoliv, kdo pohne byť jen jediným
kamenem uvnitř Zvonu. Postižené osoby
jeden rok trpí účinkem kouzla železná stráž
a kletbu nelze nijak odčarovat20. Postižené
bytosti se nemohou dotýkat žádného kovu
a veškeré kovové předměty skrz ně volně
procházejí. Zmíněný stav je pro všechny
horníky a dobrodruhy, jakož i všechny,
kteří by si chtěli vykopat nějaký ten
poklad, krajně nepřijatelný, takže se lidé
obvykle neodvažují k Aurosovu zvonu
vůbec přiblížit.
Povídá se, že kletbu sem umístili elfové
velmi zarmoucení nad smrtí Aurose – muže,
jenž velmi miloval „lesní lid“ i jeho hvozdy a
tvrdohlavě bojoval proti mýcení lesů, které v
těch ranných dobách osidlování Údolních
zemí bralo elfům žijícím okolo Aluivyny (řeky
Arkhen) jejich Arkhenské údolí a s každým
úderem sekery jej dávalo lidem. Mudrci po
celém Dračím pobřeží se shodují, že Aurosova
harfa21, nástroj na nějž hrál bard většinu
svého života, byla darem od elfské královny
Ciyradyl Phentae. Královna ho zase získala od
umírajícího arcimága z Netherilu či nějakého
staršího císařství. Harfa je pohřbena s bardem
nebo je schována někde v dolině Plačící skály,
kde nebyla dosud objevena.

20 Elminster: Odstraňuje se stejným způsobem jako kletba ze Hřbitovní díry. A dál už to přece znáte.
21 Elminster: Ze záznamů mudrce Mildrase se dozvídáme, že Aurosova harfa měla schopnosti kamene mudrců, roucha očí a
žezla panské moci. Dále měla schopnost vyvolat ustavičné světlo, nechat všechny kouzelné aury 90 stop zářit jasným bílým světlem
a schopnosti jako strašidelné dudy. Každá ze schopností byla vyvolána zahráním jiných tónů.
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Srdce dolu
Hlavní pramen řeky Arkhen prýští právě z
jedné ze stěn této přírodní jeskyně. Pak
klokotá po podlaze jeskyně, aby vytekl a
spatřil poprvé světlo světa nad
Arkhenskými vodopády. Přestože východ z
jeskyně zeje přímo v úbočí hory a spojuje
tak jeskyni s volným prostranstvím
Arkhského údolí, své jméno získala jeskyně
tím, že v tomto místě se nachází ústí všech
starých arkhenských štol. Horníci za
pomoci vody z Arkhenu vyhloubili ve
zdejší měkké hornině mnohé štoly, které se
později staly dalšími přírodními jeskyněmi.
Žíly drahých kovů ještě dnes září na
stěnách některých z tunelů jako důkaz jejich
snahy.
Dolování tu nepřestalo proto, že by se
vyčerpalo zdejší bohatství, ale proto, že
před 200 lety vlétl do jeskyně dospělý černý
drak nesmírné velikosti a násilím si zde
vybudoval své doupě. Jeden z mudrců
zaznamenal, že „jeho stín zakrýval
polovinu údolí“ (pravděpodobně
přeháněl). Jeho jméno bylo Arngalor a po
dlouhou dobu se Arkhenští krčili ve svých
domovech při zvuku jeho křídel a zalézali
do hlubokých sklepů, když drak letěl
údolím a hledal nějakou kořist. Všichni
horníci tehdy zemřeli hladem, když se
pokoušeli prokopat pryč ze svých štol, nebo
se stali obětí draka, zatímco se snažili
kolem něho proplížit Srdcem dolu na
svobodu.
V průběhu let, kdy byly tyto doly
nepřístupné a byly zakládány nové,
mnohem méně výnosné na mnoha místech
v Kráčných horách, se v Arkhenském údolí
mezitím rozšiřovaly pověsti o obrovské
velikosti a ceně dračího pokladu. Arngalor
často vylétal, aby pustošil okolní země.

Porazil sembijské mágy i nepřátelské draky
a do svého doupěte se vracel s dalšími a
dalšími náklady cenností. Při těchto
návratech s poklady byl drak někdy viděn a
potvrzovaly to i mince padající z nebes,
když drak svými silnými pařáty rozmáčkl
některou z truhel pokladů. Ale pak, před
nějakými 70 lety, přišel den, kdy se v údolí
objevil ještě větší modrý drak a zařval svou
výzvu.
Veleještěr Arngalor, zaslepen svou
vlastní arogancí, nemoudře vylétl z jeskyně
přímo do boje. Vyzyvatel se na něj vrhl
zezadu a z výšky, hned začal Arngalora
drásat a rvát na kusy a přitlačil křídly
černého draka, až oba narazili do země.
Arngalor se osvobodil a nastal dlouhý a
zuřivý boj, jenž poznamenala většinu skal
v západní části údolí (ještě dnes je existence
mnoha štěrbin a puklin ve skalách
vysvětlována slovy „způsobeno soubojem
draků“). Na konci dne ležel Arngalor na
břehu řeky rozčtvrcený a již z poloviny
svým sokem pozřený a rozdrásaný.
Vyzyvatel odletěl na západ do hor a nikdo
už ho potom nespatřil.
Od toho dne už mnoho horníků i
skupin dobrodruhů překonalo obtížné
stezky vedoucí k Srdci dolu, ale nenalezli
zde vůbec žádný poklad! S největší
pravděpodobností někdo, nebo něco,
magicky přemístil celý poklad
nashromážděný černým drakem, ale nikdy
jsem neslyšel ani nejmenší zmínku o
takovém úspěchu. Optimistické arkhenské
legendy však tiše šeptají, že dračí poklad
čeká skryt na ty, kdo ho budou dostatečně
horlivě hledat. Kult Draka, založený v
nedaleké Sembii, má za úkol najít
Arngalorův poklad, a tak je možné často
spatřit jeho členy, jak se snaží
proklouznout Bílým Brodem do údolí a pak
směrem k dolům. Členové Kultu prý zuřivě
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bojují z Jízdou a se všemi dalšími, na než
narazí.
A proč se horníci z Arkhenského údolí
jednoduše nevrátí do štol v okolí Srdce
dolu, když je již známo jejich bohatství
rudných žil? Protože v dolech straší.
Horníci, kteří zemřeli při pokusu prokopat
si novou cestu ven z dolu, po sobě něco
zanechali – příšerné přízračné ruce
vynořující se z pevné skály útočí na vše
živé. Do skály opět zmizí jen tehdy, když

obvykle zjevují ve dvojicích, ale mohou se
spolčit v drásající a oči dloubající skupinu
čítající i tucet párů. Čas od času nějaká
odhodlaná dolující skupina zničí všechny
tyto přízračné útočníky. Tím ale získá
pouhý den klidného dolování, než se ruce
znovu objeví.
Odhodlaní horníci se naučili přespávat
na svazích hory a ne v Srdci dolu nebo
některé z jeho štol. Spící horníci jsou téměř
vždy uškrceni tiše útočícími pařáty.

jsou vážně ohroženy22. Nebezpečné ruce se

22 Kromě svého přízračného zjevu a schopnosti okamžitě se vnořit a vynořit z pevného kamene jsou tyto přízračné ruce stejné
jako plazivé pařáty (viz Monstrózní manuál).
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Bojové údolí
ejnavštěvovanějším a také
nejslavnějším ze všech
Údolí je právě Bojové údolí,
které se také pyšní tou
nejkrvavější historií. Bylo
po celá staletí bitevním
polem pro různé mocnosti na Dračím
pobřeží. Slovy jednoho minstrela je toto
obrovské bitevní pole „údolím bez srdce“.
Byla by chyba vykládat si jeho slova tak, že
Bojové údolí nemá vlastní hrdost, odvahu
či úctu jeden k druhému a ke své zemi.
Pěvec tím myslel, že Bojové údolí nemá
žádné zeměpisné centrum a v žádném
místě cestovatel se nenaskytne cestovateli
takový pocit, jako by dorazil do středobodu
údolí. Esembra, jediné větší sídlo v celém
údolí, vám bude připadat jako zastávka na
cestě, spíš než jako sídlo nějaké vlády či
centrum země.
Přesto je Bojové snad nejbohatším
údolím ze všech. Nezmapované úzké
venkovské cesty, vedoucí křížem krážem
podél severního břehu řeky Ašaby na
západ od Rautauvyrovy silnice, skrývají
množství panských domů a venkovských
sídel, které si zde postavili postarší
Sembijci. Domy si tu staví i lidé, jež si v
Údolích nebo v oblastech kolem Měsíčního
moře vydělali dost peněz a nyní, než
odejdou na věčnost, si je chtějí užít a trochu
si odpočinout. Někteří lidé nazývají tato
málo známá místa jako Rauvedonské vrchy,
podle půlelfího zbojníka, který měl kdysi ve
středu této oblasti své sídlo (nyní již
zmizelo). Jiní uvádějí jako název této oblasti
„Země Hvězdného kruhu“ po
nejslavnějším druidském kruhu (který je už
také pryč), jenž zde v minulosti sídlil. V
záznamech mudrců a minstrelských

pověstech i písních má zdejší místo jméno
„Jevenské údolí“, protože je odtud výhled
na Jevenskou tůň. Ale ti, kdož ono jméno
považují za název ztraceného údolí, které
zde kdysi vzkvétalo, se buďto mýlí, nebo
vás úmyslně vodí za nos – jako třeba
prodavači map pokladů v Ordulinu nebo
Peroutkách.
Na příliš agresivní cestovatele čekají v
točitých stezičkách soukromé armády a jiná
nepříjemná překvapení. V okolních vlnících
se kopcích žije také několik kouzelníků a
člověk zde může nalézt i různé výukové
akademie, umělá jezera a zahrady, jež by
mohli soupeřit i se zahradami těch
nejbohatších Cormyrských šlechticů.

Krajina
Země Hvězdného kruhu je pouze jednou
částí Bojového údolí. Druhou částí je
kopcovitá krajina oddělující Bojové od
Údolí perutí. Pás členité krajiny běžící
přibližně od jihozápadu na severovýchod
tvoří přirozenou hradbu a skládá se z hustě
porostlých kopců se strmými svahy,
občasných útesů a puklin ve skále.
Najdeme tu také několik malých, zato však
hustě zarostlých strží. Jinými slovy, ideální
krajina pro zbojníky. Někteří ji znají pod
názvem Sevné vrchy (podle kopce
Rozsevzub, nejvyššího a
nejseverovýchodnějšího vrcholku
Hnědavých vrchů). V této nepříliš bezpečné
krajině je hojnost vysoké i ostatní lovné
zvěře, dostatek lesních plodů a nadmíra
ostružiní.
Velká většina cestovatelů zná Bojové
údolí jen jako holá, zvlněná políčka a
pastviny podél Rautauvyrovy silnice – a tak
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o něm nakonec taky smýšlejí – kterým
místní neřeknou jinak, než „Pasu“.
Usedlosti v Pasu bývají obvykle malé a
skládají se z kamenných chat a stodol
obehnaných kamennými zdmi nebo
dřevěnými palisádami. Zdi a palisády jsou
zde nutné kvůli trolům i zbojníkům a
částečně také kvůli jinak poctivým jezdcům
karavan. Ty si občas jen tak mimochodem
dovolí ukrást nějakého toho koně.
Často jsou zde k vidění obezděné
zahrady a sady, obzvláště pak přímo na
západ od Esembry, okolo cest známých pod
názvy Lovecká stezka a Kelťova kráčej, ale
převážně se zde nachází otevřená krajina
pastvin využívaná hlavně pastýřskými
rodinami (tyto pastýřské rodiny musí
nakupovat potřebné zboží u potulných
kramářů nebo v Esembře, a proto obohacují
své stoly zvěří lovenou praky nebo do
pastí. Brání se však kuším s šipkami
napuštěnými uspávajícím jedem). V této
věčně zelené krajině leží spousta potoků i
rybníků a množství svatyní Šántí a Silvana.
Svatyně Šántí vypadá obvykle jako
kamenný stůl, na němž je položeno nějaké
jídlo z darů země. Nabízené jídlo často
zahání hlad vyhladovělých poutníků, ale
bohyně se nezlobí, když jídlo snědí ti, kdo
ho potřebují. Svatyně Silvana se nejčastěji
skládají ze zvonku zavěšeného nad
jezírkem nebo nad pramenem na malé lesní
světlině, kde všude kolem rostou bylinky a
vzácné lesní květiny.
V létě je zde skvělá krajina pro táboření,
ale člověk by si vždy měl dávat pozor na
zbojníky a psance na útěku před
sembijskou spravedlností. Nebezpeční jsou
také zkažení a zákony pohrdající mladší
synáčkové bohatých sembijských
obchodníků, kteří si sem vyšli na lov, neboť
jejich vznešená krutost by se mohla obrátit i
proti osobám, jež potkají.

V Bojovém údolí je možno setkat se i s
poutníky, zálesáky a měňavci imitujícími
všechny možné i nemožné osoby – stejně
jako s loupežnými tlupami trolů, gobrů,
zmetků, leukrót a podobných ohavností,
které číhající v blízkosti civilizovaných
krajů na neobezřetnou kořist. Občasné
pustošení medvýrů a dalších ještě
nebezpečnějších lesních tvorů udržuje tuto
krásnou a úrodnou krajinu Trojříčí (kde se
Semberský potok a Glamril vlévají do
Ašaby na sever od Jevenské tůně) jen řídce
osídlenou. Množství dobrodruhů ale sní o
tom, že si zde postaví své sídlo. Bohužel jen
málo z nich najde dost peněz a času, aby
tak skutečně učinili. Navíc zdejší výšiny
jsou přímo posety nestvůrami obývajícími
trosky podobných sídel, které byly
ponechány samy sobě, když dobrodruzi ve
spánku podlehli drakům nebo jiným
nestvůrám, popřípadě se nevrátili z nějaké
nebezpěčné výpravy.
Snad nejznámější z těchto opuštěných
tvrzí jsou Vlčiskovy věže, kdysi honosné
sídlo sembijského dobrodruha Amberlana
Vlčiska. Jeho sídlo údajně stálo na úplném
bludišti klikatých, ručně kopaných tunelů,
k prasknutí nacpaných kořistí z jeho
výprav. Sídlo zchátralo, když Amberlan
zešílel. Svůj život zakončil jako blábolící
požírač bobulí a veverek, žijící v chátrající
trosce zpustošené ohněm, těžkým sněhem a
nedostatkem údržby, neboť šílený
Amberlan pobil veškeré své služebnictvo.
Množství lidí se už pokoušelo najít jeho
bájné bohatství, ale v kraji je tolik
zarostlých zbořenišť, že si nyní nikdo
nepamatuje, které z nich jsou Vlčiskovy
věžě. Družiny ze sousedního Hlubokého a
Střapcového údolí pořádají jízdní lovecké
výpravy do horních oblastí Trojříčí.
Cestovatele musím upozornit, aby si na ně
dali pozor. Tyto skupiny si k táboření
obvykle vyberou tu nebo onu zříceninu a
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tam pak hledají Vlčiskův poklad. Kdyby ho
ovšem našli, osobní bezpečnost členů
takové výpravy by neměla dlouhého trvání.
Těm, kdo by si chtěli zařídit trochu
méně nebezpečné živobytí v Bojovém údolí,
bych doporučil Jevenský les. Ten se nachází
mezi Jevenskou tůní a Rautauvyrovou
silnicí na sever od řeky Ašaby a žije v něm
spousta drobné zvěře i vysoké. Většina
nebezpečných obyvatel lesa – někdy
nazývaného „Les mnoha jmen“, protože
dříve byl také zván Bojový les, Satyrovník,
Sardy nebo Lesácké panství – byla
vyhubena již před dlouhou dobou. V lese
hojně rostou běžné a velmi chutné bedly.
Pokud znáte ta správná místa, můžete na
ně chodit s povozem a kosou. Navíc je zde
možno trhat dokonce i kapradí a bolehlav.
Řeka Ašaba má na jih od Jevenského
lesa břehy z modrého jílu. Jíl používá

několik okolních hrnčíren k výrobě
kulatých cestovních lahví, džbánů, talířů a
hrnků. Ty se pak prodávají v Sembii a v
sousedních údolích. Kvůli překrásným
glazurám se musím zmínit o obchodu
Alšiřova topeniště, nicméně jména jako
Kanečník nebo Trnka jsou stejně vážená.
Jejich značky můžete najít vypáleny do
nádobí ve všech koutech Faerûnu.

Obyvatelstvo
Bojové údolí je místo, kde se setkávají
obchodníci i válečníci. V průběhu let se z
jeho obyvatel stala vybíravá a tolerantní
směsice různých ras a původu, jakou
najdeme kdekoliv východně od Hlubiny.
Dokonce i půlorci zde budou přijati, ačkoliv
s nedůvěrou.

41

Enkarův
zámeček
Ruina panského zámečku

Ruina zámku údolního Krále v plášti stojí
celá na očích cestovatelů. Nachází se přesně
na jih od Rautauvyrovy silnice, necelé čtyři
míle od Esembry. Enkarův zámeček vypadá
stále impozantně a jeho venkovní prostory
slouží jako shromaždiště při Setkání štítů.
Jde o působivou pozoruhodnost, která
pokouší dobrodruhy a šílence, aby si jen tak
odpoledne zašli prozkoumat jednu z jejích
věží. Z takového malého výletu se však již
mnoho lidí nikdy nevrátilo.
Nízké, zdobené vnější zdi zámečku se
bláznivě klikatí mezi stromy a liánami a v
některých místech jsou již zcela zbořené.
Dříve zdi lemovaly cestičky vedoucí kdysi
nádhernou zahradou. Uprostřed houští
ostružiníku stále stojí mohutný hrad bez
střechy, jehož věže se tyčí k obloze. Ze
strany od silnice je vidět jeho obrovská
velikost i pompézní atmosféra vytvořená
bohatými reliéfy rytířů na koních,
vytesanými do kamenných hradeb.
Tato nádhera však neodpovídá tomu,
že v zřícenině straší. Obyvatelé Bojového
údolí přísahají, že Enkarův duch, z jehož
obličeje zbyly jen cáry masa, se jako tichá
hrozba potuluje po svém hradu a útočí na
všechny vetřelce přízračným mečem, po
jehož doteku odumře všechna zasažená
tkáň.1 Enkarovým skutečným nepřítelem je

však duch jednoho z kouzelníků, který ho
zabil. Stalo se tak na slavnosti v Esembře,
když byl proti Enkarovy přivolán drakostěj.
Zmíněný kouzelník pak zemřel díky
nastražené pasti, když se pokoušel rabovat
zámeček Krále v plášti. Tento zlý Kouzelník
(nějaký Alakanter z Arabaru) prý možná
také přežil v podobě přízraku schopného
sesílat kouzla.2
Ona dvě nemrtvá stvoření jsou
uvězněna v nekonečném boji proti sobě.
Kdo je viděl spolu bojovat, ten prohlašuje,
že se navzájem rozervou v prázdnotu, jak
se spolu řítí do dnes již vyschlého vodního
příkopu, jen aby se mohli další noci opět
honit kolem hradeb v zuřivém souboji.
Přesto není tato dvojice v zámečku
jediným nebezpečím. Rozpadající se
schodiště a hradby často padají pod těmi,
kdo na ně vstoupí nebo se k nim příliš
přiblíží. Kosti několika nešťastníků trčící z
hromady spadaného kamení lze vidět hned
na několika místech sídla. Další, o něco
šťastnější skupiny dobrodruhů, z místa
uprchly poté, co dosáhly sklepení jenom
proto, aby zjistily, že na ně čekají nejen
další padající stropy, ale také drakostěj
spolu se skupinou vražedných dobrodruhů,
kteří mu podle všeho slouží. Taková
pozorování mě přivádí na myšlenku, že zde
Kult draka nastražil jednoho ze svých
šupináčů a použil špatnou pověst zámečku
k odrazení případných vetřelců. Lidé v
Esembře však raději trvají na tom, že v sídle
straší a není radno se tam vydávat, než aby
spekulovali nad pravdivostí takových
zpráv.

1 Elminster: Ve skutečnosti je Enkar strážný duch (podrobnosti v sadě Ruiny Podhůří), který má za úkol pomáhat při vyčištění
Panství duchů od lupičů a nestvůr, učinit Bojové údolí bezpečnějším místem a pomáhat bránit Údolní země proti nepřátelům
zvenčí. Svou povinnost plní tím, že vnukává znalosti a navádí dobrodruhy ke svým ukrytým lektvarům léčení a jiné magii. Jeho
kouzelný široký meč +1 způsobuje, že obět musí při každém úspěšném zásahu mečem uspět v záchranném hodu proti smrtící
magii, jinak mu odumře zasažená končetina (účinek je stejný jako u hole chřadnutí).
2 Elminster: Alakanter přežil v podobě přízraku, který však nelze odvrátit – ačkoliv se často sám zneviditelní, když se o to
někdo pokusí, aby pak mohl znovu zaútočit v okamžiku, kdy ostražitost všech poněkud poleví. Každé druhé kolo může také
vrhat libovolné útočné kouzlo. Jeho oblíbenou taktikou je nejdříve seslat kouzlo Evardova černá chapadla, vysát z polapených
životní energii a na ty, co se polapeným pokusí pomoci, sesílá ohnivou kouli nebo blesk.
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Při vědomí možných nebezpečí mohu
přesto každému cestovateli na
Rautauvyrově silnici za bílého dne
doporučit, aby se pokud možno v
doprovodu ostražitých a ozbrojených
vojáků zastavil a zámeček si zdálky
prohlédl. Jeho zašlá sláva nám může
připomenout, že Údolní země nebyly vždy
vesnickými zapadákovy, ubohými a
nekulturními oproti bohaté a hemžící se
Sembii, ale dříve také hrdou zemí, která
dosáhla sama o sobě závratných výšin.
Enkar byl jediný, komu se podařilo
sjednotit Údolní země (kromě Arkhenského
a Vysokého údolí). Význam tohoto činu si
lehce vybavíme, připomeneme‐li si
nedávnou pošetilost Lašana ze Zjizveného.
Po smrti Krále v plášti se objevili různí
příživníci, jež předtím král držel na uzdě, a
snažili se urvat to, co si ještě nestačili
přivlastnit Enkarovi důstojníci.

Vždy ovšem kolovaly legendy o tom, že
něco z králova bohatství zůstalo
neobjeveno: včetně mocné magie určené k
obraně Údolních zemí, kterou Králi v plášti
darovali spřátelení elfští i lidští kouzelníci a
kněží v doufání, že budou žít ve stabilním
království. Tato magie byla uschována na
místech, o nichž věděl pouze Enkar a po
jeho smrti byla navždy ztracena, jak se
praví v příbězích od táborových ohňů. Je to
však skutečně pravda? Čeká snad Enkarova
magie čeká na šťastného dobrodruha v
nějaké tajné schránce nebo skryté chodbě
někde na zámečku? To druhé si rozhodně
myslí několik účastníků nedávného Setkání
mágů, a když jsem si naposledy obstarával
informace ze Sembie, na zámeček cestovalo
ne méně než šest cizozemských mágů.
Záhadně však zmizeli neznámo kam!
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Esembra

Klíč k mapě Esembry

Toto město slouží jako obchodní centrum
pro obyvatele Bojového údolí a jako
zásobovací stanice pro cestovatele po
značně používané spojovací trase mezi
Sembií a zeměmi Měsíčního moře –
Rautauvyrově silnici. Návštěvníci většinou
vnímají Esembru jako příjemnou, ale až
podivně obyčejnou. Výjimku z obyčejnosti
tvoří opevněný střed, jehož hradby stojí ve
stínu javorového stromořadí. Skládá se z
množství chaloupek lemujících obchodní
silnici v délce dobré míle, pouze s několika
bočními ulicemi a zadními uličkami. Město
ze všech stran lemují stromy lesů Elfího
dvora.
Ve středu města se nachází několik
pozorovatelen3 a dvě pole. Severní pole je
místo pro trhy. V letních měsících zde vždy
jsou otevřené stánky a povozy. Místní
sedláci tady prodávají projíždějícím
obchodníkům, kosterům i ostatním
zákazníkům svá zvířata a polní produkty.
Jižní pole s koňským napajedlem je určeno
k táboření návštěvníků města a k pastvě
jejich zvířat.
Esembra je pojmenována po slavné
dobrodružce, která se narodila v chatě
víceméně na místě dnešní Enkarovy sochy.
Ještě před narozením Enkara, v dobách kdy
v mladých Údolích bylo bezpráví
pravidlem, se proslavila po celém Faerûnu
díky svému meči a odvaze. Slávu získala,
když odmítla milostné návrhy elfského
pána a když v zápase beze zbraní zabila
trpasličího krále poté, co byla zajata v jeho
drahokamových dolech. Esembřiny ohnivě
rudé vlasy a doutnající červené oči ji
snadno usvědčovaly z toho, že je víc, než

1. Ilmešův zámeček (sídlo místního
pána)
2. Dům Gondův (chrám zasvěcený
Gondovi)
3. Hrot meče (kaple zasvěcená Tempovi)
4. U Chomoutu (koloniál, železářství)
5. Durnova výheň (kovárna)
6. U Bystrého oka (hostinec)
7. Enkarova vyhlídka (vyhlídka z vížky)
8. Severní pole
9. Jižní pole (a koňské napajedlo)
10. Stříbrný výčep (krčma)
11. Zelené dveře (hostinec a zábavní
podnik)
12. U Čtyř letících ryby (krčma)
13. U Samotinké mořské panny (zábavní
podnik)
14. Smělé prapory (zábavní podnik)
15. Stalešedova spící kočka (střežené
skladiště)
16. Zmijnice (vetešnictví)
17. Hledošův pytel hřebíků (tesař a
truhlář, obchod i byt)
18. Šergalovo kolářství (výroba a oprava
vozů)
19. Tantulův starý korbel (pivovar)
20. Elf na létajícím jelenu (restaurace)
21. Beldarekův výběr (stáje)
22. Staré kopyto(koňmi poháněný obilný
mlýn)
23. Lovecká stezka
24. Střelecká ulice
25. Jendarova pěšina
26. Glyndarská ulice
27. Enkar bdící (socha)
28. Zbrojírny a stáje Panských
29. Bojový dvůr (seřadiště armády)
30. Rautauvyrova silnice

3 Jde o nízké dřevěné věže pro lučištníky, kteří mají k dispozici klády, jimž lze zahradit silnici, aby nemohli projet koně ani
povozy. Mimo dobu války či dobu, kdy někdo v Sembii nebo Údolích vážně hledá důležitého uprchlíka, jsou tyto věže bez
posádky.

44

45

jen obyčejný člověk. Její skutečná
drakodlačí podstata nebyla objevena,
dokud se nevzdala svých pozemských
statků i výdobytků a nevdala se za
stříbrného draka. Mnoho let létala na jeho
zádech mezi mraky po celém Faerûnu, ale
poté už ji nikdo nespatřil. Její osud je
neznámý, přestože někteří mudrci se
vášnivě dohadují, že se mohla pokusit povít
drakovi dítě a při porodu zemřela. Jiní
prohlašují takové dohady za úplný nesmysl
a žvásty pro romantické cvoky. Protože
proč by tak velmi učená žena odsoudila
sebe i své dítě k jisté smrti takovým
způsobem? Jiní, racionálnější učenci
rozhlašují, že Esembra vyhledala jiný svět
nebo vzdálené místo na Torilu, kde potom
pobývala se svým dračím chotěm. A možná
tam žije až dodnes.

slouží k dvojímu účelu. Kromě prozaického
a zřejmého údělu mlýna – mletí obilí – má
mlýn také přepážku opatřenou okovy
sloužící jako vězení. Bídáci, kteří jsou
dočasně příliš slabí, unavení nebo zranění
na to, aby mohli mlít obilí, jsou odvlečeni
za přepážku nebo na místě spoutáni řetězy.
Nejskvostnější budovou v Esembře je
Ilmešův zámeček, sídlo dědičného pána
Esembry a válečného kancléře města.
Nachází se v nejvnitřnější a nejzadnější
opevněné části města, v zahradě, kde lze
také spatřit plastiku Enkara bdělého, žulovou
sochu Krále v plášti očarovanou před
dávnými časy zlomyslným čarodějem (více
se dočtete na dalších stránkách).

Význačnosti

Jedinečné lokality

Esembra má hned několik zajímavých
budov, ale nikdo z lidí procházejících po
silnici si nemůže nevšimnout velkého
otevřeného bahnitého dvora, jímž silnice
prochází. Na Bojovém dvoře nenajdete
žádné stánky ani tábořící cestovatele. Podle
dávné smlouvy uzavřené mezi všemi
Údolími musí být Bojový dvůr udržován
volný jako „armádní seřadiště pro případy
nenadálé války“. Starý střed Esembry, kde
žije většina jeho obyvatel, leží uvnitř
hradbami obehnané plochy tvořící
východní hranici Bojového dvora.
Uvnitř opevněné části se pyšně tyčí dvě
církevní budovy. Jsou to Dům Gondův a
kaple zasvěcená Tempovi. Méně okázalý,
ale stejně elegantní je také zábavní podnik
Smělé prapory na Rautauvyrově silnici
mimo okruh hradeb a jídelna Elf na
létajícím jelenu.
Obilný mlýn zvaný Staré kopyto, na
severním okraji Rautauvyrovy silnice,

Jde o předpokládaný zdroj pokladů pro
zvědavé dobrodruhy, stejně jako místo, kde
lze nalézt odhozenou výzbroj či dokonce
možný domov v mnoha opuštěných a
zarostlých zemědělských usedlostech a
zámečcích, nalézajících se po obou stranách
Rautauvyrovy silnice jižně od Esembry.
Nejznámější z těchto zřícenin je rozpadající
se budova Enkarova zámečku (o kterém
pojednávala jedna z předchozích částí), ale
mezi ním a Esembrou leží ještě tucet
menších usedlostí zarostlých lesem.
Navzdory jménu tohoto místa se zde
cestovatel jen zřídka setká s nemrtvými,
neboť Panští, dobrovolná skupina
dobrodruhů vojáků vedená Válečným
kancléřem Ilmešem, zde pravidelně
pořádají hony na ghůly a jiná dravá
stvoření. Přesto jsou o Panství duchů
vyprávěny klasické strašidelné příběhy o
nestvůrách a dráždivé zprávy o pokladech.

Zajímavá místa
v Esembře
Panství duchů
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Cestovatel může snadno zahlédnout asi
sedm těchto zřícenin, využije‐li skvělého
přírodního rozhledu z Enkarovy vyhlídky
(ta byla prý hlavním důvod, proč Král v
plášti chtěl mít své hlavní sídlo právě zde).
Cesta na Enkarovu vyhlídku vede od
skladiště Stalešedova spící kočka a je velice
strmá. Musím vás varovat, že při několika
příležitostech zde zbojníci za použití
natažených drátů a silných dubových holí
usmrtili osamělé poutníky a potom je
beztrestně obrali. Pokud tudy půjdete,
zvyšte svou ostražitost, ozbrojte se a raději s
sebou vezměte několik společníků.
Některé z větších zřícenin mají stále
ještě věže, kamenná opevnění, vodní
příkopy a rozsáhlá sklepení, která jsou
víceméně neporušená. Ve většině zřícenin
žijí některé lesní nestvůry a nachází tu buď
snadnou kořist, nebo rychlou smrt. Nejsou
zmínky o žádných dochovaných mapách
Panství duchů a místní pastýři tvrdí, že
zbojníci koupili a zničili poslední z místně
dostupných map a že dokonce vyloupili
knihovny v blízkých sembijských městech.
Dlouho se má za to, že zdejší ruiny
využívají i zbojníci a uprchlíci před
zákonem ze Sembie, Zentilské Tvrzi a
Dálnovrchu jako svá útočiště a přesunují se
do jiné ruiny, kdykoliv se v blízkosti objeví
Panští nebo jiná velká ozbrojená skupina.
Všichni esemberští se shodují a
prohlašují lesy jižně od města za
nebezpečné (pokud jdou na dřevo, na
houby, na lesní plody nebo líčit pasti, chodí
do lesů na sever a na západ). Všichni také
souhlasí, že opuštěných usedlostí v Panství
duchů je tolik, že by trvalo celá léta všechna
je prozkoumat. Jsou pozůstatkem časů, kdy
byla Esembra mnohem větší a mnohem
úspěšnější, zatímco údolí sloužilo jako
rekreační místo pro bohaté sembijské
šlechtice a jako sembijská obchodní stanice
na cestě k elfům a těm několika málo lidem

žijícím v hustě zalesněných západních
částech Dračího pobřeží.
Jedna temná novinka dokonce
rozhlašuje, že ve sklepích těchto zřícenin je
ukryta nejméně jedna pradávná magická
brána na jinou sféru existence a několik
dalších spojení s Temnými říšemi, stále
používané otrokáři a obludnými věcmi.
Záznamy Panských tuto teorii jen potvrzují.
V jejich poznámkách o svedených bitkách
se vyskytuje široká škála různých stvoření
ve Faerûnu známých pouze ze záznamů
mudrců a z některých ohnivějších kázání
kněží.

Sídla
Ilmešův zámeček
Velmi mne překvapilo, když jsem v tak
malém městě, jako je Esembra, nalezl
maličký hrad s vodním příkopem, ve
kterém žije místní dědičný pán, Válečný
kancléř Ilmeš, potomek Starého Ilmeše, jenž
byl pravou rukou a vrchním kapitánem
krále Enkara. Ilmeš je ponurý, náladový
vojenský veterán, který se stará o bezpečí
údolí. Vede Panské, skupinu vlastních
vojáků bojujících proti zbojníkům,
nestvůrám a podobným věcem. Vojáci mají
v zámečku svou vlastní malou zbrojírnu a
stáje. Uvnitř zdí se nachází také zámecká
zahrada (pochmurné místo, kde neustále
leží stín několika obrovských dubů a
ořešáků), jezírko pro ryby pokryté lekníny a
opevněný panský dům, v němž žije
Ilmešovic rodina.
Současný válečný kancléř nemá žádnou
manželku ani potomky a může se dobře
stát, že bude posledním členem své rodinné
linie. Na druhou stranu je jeho život dobře
chráněn. V jeho domě překrásně
vykládaném dřevem je pohodlně ubytován
personál a také šest osobních strážců.
Návštěvníci jsou k němu vpouštěni pouze
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kvůli obchodním jednáním – návrhy
obchodních výhod pro Esembru by dveře
ke kancléři určitě otevřely – a případný
šťastlivec tak může spatřit mapy, jež by
mohly soupeřit s těmi ve Svícmarku i v
jiných královských palácích, stejně jako
rozervané standarty, válečné trubky a
potlučené štíty velkých údolních hrdinů.
Všechny tyto zlomky minulosti jsou zde
bezpečně uloženy z velké části proto, že
jistý druh kouzla, zahrnující strážné duchy
a neviditelné stopaře, způsobuje, že
kdokoliv si někdo něco odnese, rád to zase
rychle vrátí.
Mezi těmito relikviemi nechybí ani
Enkarův palcát a Halondrova paže. Pro ty,
kdož nejsou dopodrobna obeznámeni s
historií Údolí, byl Halondras malý král,
kterého si všichni pamatují pro jeho
neúnavné dobývání jedné tvrze za druhou
a neustálé připojování dalších území ke
svému vlastnímu. Než padl v boji, dokázal
vytvořit malé království. Jeho dcery nalezly
jeho tělo na bitevním poli, jak v jedné ruce
svírá svou vlastní korunu spolu s další větší
spirálovitou korunou, vyrobenou z čelenek
tří nepřátel, které si podrobil a jíž měl
obyčejně nasazenou na své helmě.
Dcerám se však nepodařilo povolit
sevření králových prstů a nechtěly, aby jeho
koruna padla do rukou nepřátel, a tak mu v
noci odsekly jeho paži a zbytek těla spálily.
Ještě téže noci zmizely i s paží, takže jeho
vrah, nějaký lord Salygrar, který by jinak
upadl v zapomnění, našel ráno místo
padlého krále jen hromadu popela a kostí.
Paže zmizela poté, co ji dcery zakopaly a
odjely do cizích zemí (odkud se již nikdy
nevrátily). Nebyla objevena až do doby
Ilmešových dobrodružných výprav, kdy
byla znovu nalezena v labyrintu
nestvůrami zamořených chodeb pod
Ilmešovým vlastním zámečkem.

Místní drby naznačují, že tyto chodby
vedou daleko do lesů za městem, kde ústí
na povrch, a umožňují tak válečnému
kancléři, aby se dostal do Esembry
nepozorován. Je však vysoce
pravděpodobné, že s jejich pomocí by Ilmeš
nikdy nepadl do rukou Lašanových sil nebo
do rukou zentské armády Jižního ostří,
která načas v Době nesnází obsadilo
Esembru. V Údolích se také vypráví
příběhy o truhlicích plných drahokamů a
zlatého prachu, pocházejících z Enkarova
pokladu, které jsou ukryty v chodbách pod
Ilmešovým sídlem. Ilmeš je ovšem k lidem
vyptávajícím se na takové věci velmi
nezdvořilý.
Ze svých vlastních výzkumů vám mohu
sdělit, že tlusté kamenné zdi zámečku jsou
prošpikovány tajnými průchody, které
stoprocentně spojují Ilmešovu ložnici s
kuchyní, sklepením a dalšími dvěma
ložnicemi. Můžu také říci, že jeden z
vchodů do tohoto systému chodeb objevíte
tak, že odsunete jistou sadu brnění na
stranu. Přesto vám nalezení té správné
sady brnění může trvat delší dobu, neboť
na zámečku se nachází mezi vystavenými
zbraněmi a erbovními štíty také více než 60
zbrojí.
Vůně boje a dávné historie je v Esembře
cítit všude. Místní znalci trvají na tom, že
někde v blízkosti města se nachází magicky
ukryté doupě, do nějž se dostanete cestou
mezi určitými dvěma stromy nebo jámou
některé z latrín. V onom doupěti by měl být
ukryt poklad, který zde z nutnosti narychlo
ukryl Lašan ze Zjizveného údolí, když se
mu zhroutily sny o velké říši. Několik
beden zlatých a platinových mincí,
připravených jako výplata pro jeho
žoldáky, se totiž ve zmatku bitvy záhadně
vypařilo. Obyvatelé Esembry zase trvají na
tom, že kdokoli by začal bořit domy,
obchody nebo cokoliv jiného ve snaze najít
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poklad, tomu bude tato činnost rychle a
ostře ukončena (je možné, že kromě této
činnosti bude ukončen i život provinilce).

Chrámy
Dům Gondův
Tento chrám má obdivuhodné průčelí:
široké kamenné schody vedou vzhůru mezi
mohutnými sloupy podpírajícími překlad
ozdobený soukolím. Kamenná ozubená
kola soukolí se díky očarování stále otáčejí
a ve tmě také slabě září. Tichá nádhera
tohoto chrámu je však rušena ovzduším
domýšlivosti a lhostejnosti. Nelze zde cítit
žádné vzrušení nad novými věcmi a
zařízeními, jako v ostatních chrámech
Gonda.
Návštěvníkům je umožněno vejít pouze
do vstupní haly přeplněné zajímavě
vypadajícími, ale jednoduchými
mechanismy – jako jsou šroubová vodní

pumpa nebo tlakový hrnec – a setkají se zde
s výmluvnými pohledy žádajícími o
příspěvek pro zvětšení slávy Gonda.
Příspěvku se vyhnou jen návštěvníci, kteří
svou oddaností k bohu vší vynalézavosti
učiní dobrý dojem na nižší kněze. Ti potom
mohou přivolat Lorda Vrchního kováře a
Tvůrce, Gulmarína Ryldočepa.
Pouze ti, kdo podle Gulmarínova
povýšeného názoru slouží Gondovi s
dostatečnou oddaností (to znamená věnují
velké finanční sumy) a vhodným způsobem
(s úctou a opatrně), mají šanci, že jim
Gondův chrám v Esembře poskytne
nějakou pomoc. Ostatní jsou odkázáni na
boží požehnání s prosbou, aby se také
připojili k víře. Pokud již víru přijali, jsou
vyzváni k obnovení a posílení víry
splněním nějakého úkolu. Úkol jim vybere
sám Gulmarín a potom jsou návštěvníkům
ukázány dveře.
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Hrot meče
Tato jednoduchá kamenná kaple je směrem
do ulice vždy otevřená a poutníci jakékoliv
víry jsou v tomto přístřeší vždy vítáni,
obzvláště při špatném počasí. Ovšem ti,
kdo by se pokusili uvnitř jejích zdí založit
tábor, jsou přísně vykázáni na jižní pole.
V kapli Hrotu meče slouží kněží z
nedalekého Opatství meče a jsou schopni
vám přiblížit téměř celou vojenskou historii
Bojového údolí. Ukážete‐li jim mapu,
dokáží vám označit místa různých bitev či
známých ruin. S pýchou vám ukáží
zrezivělé úlomky čepele, které jsou prý
součástí meče Enkara, Krále v plášti, a
obyčejnou dýku, jíž v Esembře zanechal
Lašan, samozvaný Pán Údolí. Mezi další
pochybné relikvie patří například zčernalá
čepel údajně používaná elfským
válečníkem, který s její pomocí před mnoha
sty let zahubil místního rudého draka.
Kněží se za přiměřené poplatky starají o
nemocné a zraněné a jsou schopni
poskytnout i přespání v posteli v zadní
místnosti kaple. Za ošetření zraněného
chtějí obvykle příspěvek ve výši 5 zlatých.
Taková péče zahrnuje zároveň prohlídku,
ošetření a vyčištění ran, rozříznutí zánětů a
podávání jednoduchých obkladů a
bylinných léků. Přespání v kapli stojí navíc
další zlatý, ale v ceně je i použití podložky
na spaní a přikrývek plus jednoduchá
strava skládající se z mléčného chlebového
nákypu a vodnatého vína. Můžete zde také
nakoupit různé léky a léčivé lektvary. Co
nemají momentálně na skladě, mohou
kněží do dalšího dne přinést z Opatství
meče.
Bylo mi řečeno, že na skladě obvykle
udržují 30 flakónů svěcené vody, které
prodávají po 25 zlatých za kus, a 14 lektvarů
léčení, které prodávají po 450 zlatých za kus.
Dokonce jsem se dozvěděl, že lze dostat i

20‐30 zlatých slevu, jestliže je kupující
vyznavač Tempa a jeho zranění jsou
následkem boje. Kněží nikdy neprodají více
než 12 lektvarů jednotlivci nebo jedné
skupině pro případ, že by později přišel
někdo, kdo by opravdu potřeboval pomoc.

Obchody
Beldarekův výběr
Stáje

Tyto stáje jsou ve dne i v noci rušné.
Cestovatelé zde mohou své vyčerpané,
kulhající, chromé a špatně ošetřované koně
vyměnit za zdravé a odpočaté. Aby si
udržel dobrou pověst, Beldarek nikdy
neprodává koně, které právě při jiném
obchodu získal. Tímto způsobem mají
nemocní a zchromlí koně šanci dát se zase
do pořádku a uzdravit se, zatímco vskutku
špatní a beznadějní koně alespoň nemohou
vzbudit zákazníkův hněv (všechna takto
získaná zvířata jsou vzata na Beldarekovu
farmu na Lovecké stezce).
Beldarek má velmi dobrý odhad na
koně a chytrým obchodováním se mu
podařilo získat skutečně velmi dobrá
zvířata. Koně nesoucí jeho cejch – meč a
hvězdu – jsou nyní v zemích Dračího
pobřeží vysoce ceněni. Místní údolní farmy
poskytují Beldarekovi nové koně a jiné
farmy zase krmivo. Tento jednooký
vysloužilý válečník kupuje krmivo za velmi
dobré ceny, protože si vždy sám sklidí to,
co právě potřebuje, a ušetří tak sedlákům
těžkou práci a výdaje.
Mnoho obchodníků putujících po
Rautauvyrově silnici zde mění své koně,
aniž to skutečně potřebují, protože vědí, že
dostanou čerstvé koně na vrcholu sil.
Průměrného jízdního koně tu koupíte za
100 zlatých a prodáte asi za 35. Tažný kůň
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stává asi 350 zlaťáků a prodat ho můžete za
100.

Durnova výheň
Kovárna, výroba zbraní

Této kovárně někdy lidé říkají „Durn
Kovář“, protože právě to hlásá cedule nade
dveřmi. Žije a pracuje tady Durn Rudý,
velmi bodrý muž a na člověka úplný obr,
který dříve pracoval jako žoldák v zemích
kolem Vnitřního moře. Jednou zvednul
nadutého zentského oficíra v plné plátové
zbroji a jednou rukou ho vyhodil přes celou
kovárnou ven ze dveří, kde nešťastník
dopadl do koňského žlabu, dobrých šest
kroků od dveří kovárny. Mnoho lidí
v Esembře vypráví příběhy o tom, jak láme
meče, které považuje za podřadnou kvalitu,
jednoduše tak, že je holýma rukama
popadne za oba konce a táhne své pěsti k
sobě a dolů. Většinu času však tráví Durn
kováním podkov a pevného nářadí dobré
kvality. Sedláci po celých Údolích si velice
cení Durnových čepelí ke kosám.
Durn miluje výrobu rozměrných mečů
a předvádění salónních triků nadutým
návštěvníkům. Nejraději má trik, při
kterém vytrhne svůj dvouruční meč z
trámu a aniž se na něj podívá, jediným
zpětným sekem přetne solidní dubový kůl
– tak tlustý, že se na něj dá nasadit celá
helma. Durn se však nechce stát osobním
výrobcem mečů každého sembijského
hejska, a proto za své meče žádá přehnané
peníze (až desetinásobek normální ceny) a
chce mít veškeré zakázky oznámeny měsíc
předem a před započetím práce dostat
zálohu. Zloděje odrazuje upozorněním na
svůj strážní meč: obnažený poletující meč,
který se zcela tiše tu a tam objeví někde
v kovárně a zase zmizí. Durn varuje, že meč

si „uloví“ každého, kdo by si z kovárny
něco odnesl bez řádného zaplacení.
Skutečnost je však taková, že meč je
neškodnou atrapou, výsledkem
nepovedené kouzelnické kletby proti
Durnovi. Pokus o kletbu na něj byl seslán
jako pomsta za to, že se Durn ve svých
žoldáckých dobách účastnil vyplenění
kouzelníkovy věže. Meč se vždy zjevuje v
blízkosti Durna, ale nemá žádnou hmotnou
podstatu. Nejedna z Durnových dobrých
přítelkyň se v některé z choulostivějších
chvílí velmi vylekala náhlým zjevením se
meče a stěžovala si na mrazivé chvění, jak
meč „projel“ skrze ní.
Durn musí být bohatý, ale nejeví žádné
známky toho, že má velké množství peněz.
Zaměstnává pouze několik učedníků a žije
jednoduchý život. Rád si ovšem užívá ve
společnosti žen fascinovaných jeho velikostí
a silou.

Hledošův pytel hřebíků
Truhlářství, dřevořezba a příslušenství

Pytel hřebíků je příjemné, přeplněné místo,
kterému dominují stoly na kozách, hobliny
a nedodělané předměty spolu s vůní
čerstvě nařezaného cedrového dřeva.
Obchod provozuje velice ochotný člověk, a
tak si Hledošova živnost rychle získává na
oblibě. Domovní křídlo, v němž se
uskladňuje bohatý výběr hotových židlí a
cestovních truhlic, vypadá zcela jako nové.
Tento tesař a truhlář obchoduje mimo jiné s
hřebíky všech velikostí, háky a zámky.
Hledoš se snaží mít od každého běžného
(ne vyráběného na zakázku) předmětu
alespoň jeden kousek, což činí jeho obchod
obzvláště užitečným pro cestovatele mající
naspěch.
Hledoš je mladý hubený muž s černou
špičatou bradkou, který kolem sebe šíří
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atmosféru napjaté energie. Není to žádný
mistr řemeslník, ale jeho výrobky jsou
pevné a spolehlivé a mohou se pyšnit
zesílením v rozích a namáhaných místech.
Další tucet místních mladíků se u Hledoše
učí řemeslu jako učedníci a při stále se
rozrůstajících objednávkách přepravních
beden a pokovaných truhlic od kupců z
Dálnovrchu a Sembie je jejich pomoc více
než potřebná.

Šergalovo kolářství
Výroba a oprava povozů, výroba kol

Tento obchod nejen že je výrobnou kol, je to
i rychlá a efektivní montážní linka, kde
skupiny zručných dělníků pod dohledem
starého mazaného Šergala vyrábějí,
opravují a seřizují povozy. Práce na
počkání jsou vždy velmi drahé (asi tak 25
zlatých za hodinu práce), ale výměna
jednoho kola u vozu vás vyjde levněji, než
kdybyste nakupovali U Chomoutu. A to
nemluvím o tom, že z Chomoutu vylezete,
nesete si kolo v náručí a těžká rachota je
ještě před vámi, zatímco u Šergala je v ceně
i zvednutí vozu a odborné nasazení kola.
Každému obchodníkovi zajímajícímu se
o to, jak rychle lze jednotlivé věci dělat,
musím doporučit, aby se k Šergalovi určitě
zašel podívat. Všichni zde pracují
dohromady, ale každý je specializován na
jeden nebo dva úkony. Někteří podnikatelé
to mohou považovat za vskutku fascinující.

Stelešedova spící kočka
Nájemná skladiště

Tato řada nájemných skladišť je
pojmenována po jejím nejpřitažlivějším
příslušenství, tlusté, chlupaté, věčně
chrápající obludnosti, která je majitelovým

kočičím mazlíčkem. Jandek Stalešed je
obchodník s kořením, jehož už přestal bavit
bezohledný a zběsilý souboj mezi
sembijskými kupci, a odešel sem na
odpočinek, aby si zde přivydělal skrovněji,
o to však snadněji nabízením pronájmu
čistých, bezpečných skladišť, aniž by se
zákazníků na cokoliv ptal.
Ve skladištích je zakázáno provozovat
nezajištěnou magii, přechovávat unesené
nebo jiné živé zajatce, pěstovat porosty
plísní nebo hub a skladovat živé či nemrtvé
nestvůry. Všechno ostatní je v pořádku.
Personál bude pečovat o rostliny, které
potřebují zalévat, nebo bude vykonávat
podobnou činnost vyžadující malé úsilí.
Skladiště jsou postavena z roztaveného
kamene (mohutné kamenné bloky svařené
dohromady nějakým magickým způsobem)
a vypadají, že vydrží téměř cokoliv. V
každé stěně jsou dveře a otvor na
odvětrání, obojí s masivní kovovou
konstrukcí a ještě masivnějšími kovovými
poklopy. Mohou zde být i jiné zábrany,
kterých jsem si nevšiml, ale člověk na první
pohled vidí stanoviště balisty na každé ze
střech, trojnásobné zamykání (takže
vetřelec musí překonat tři různé druhy
zabezpečení) a dvacetičlennou hlídku
ozbrojenou meči. Nad každými dveřmi je
také připravena zatížená padací síť, jíž
posádka střechy bez váhání použije na
zapletení vetřelců i v případě, že jejich
druhové již s vetřelcem bojují. Nejméně
polovina stráží je excelentními střelci z
praků. Střelci přednostně útočí na
kohokoliv, kdo patrně používá jakýkoliv
druh magie.
Nejméně jeden ze strážců je vyzbrojen
hůlkou lepkavých koulí a asi tak čtyři mají
prsten odrážení kouzel. Kdo se dostane i přes
ně, musí se ještě utkat se Stalešedem. Ten
má byt zařízený v jednom ze tří skladišť a
žije tam se svou kočkou. Stalešed vlastní
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poháněcích kol. Když mlýn mele, musí
koně donekonečna chodit v kruhu po
slámou pokrytém drnu. Koně pracují v
hodinových směnách. Směny se trochu
překrývají, neboť jedno kolo musí trochu
zrychlit, než se zapojí druhé kolo, a teprve
potom může první kolo úplně zastavit.
Jak jsem se již zmínil dříve, kriminálníci
mohou být odsouzeni k jednodenní směně
u kola. Smějí si vybrat, zda chtějí ve svých
okovech kolo tlačit nebo táhnout. Při jedné
nedávné příležitosti byla v lesích nedaleko
severního pole kancléřskou gardou chycena
tlupa číhajících zbojníků. Jelikož neměli
žádný lup a nebylo je tedy možné usvědčit
z žádného zločinu, byli alespoň odsouzeni
k jednodenní službě u kola za to, že
neuposlechli rozkazu předchozí hlídky
Panských, aby opustili lesní tábor.

neznámou sbírku kouzelných předmětů a
jeho kočka je ve skutečnosti nějaký druh
stvoření se schopností měnit podobu, které
si s vysloužilým obchodníkem rozumí.
Může se změnit v něco mnohem
hrozivějšího, než je tlustá kočka zírající na
vetřelce.
Zmíněné ochrany činí ze Stalešedových
skladišť bezpečné místo k uchování vašich
cenností, v případě, že si můžete dovolit
zaplatit poplatek 25 zlatých za kóji denně.
Kóje je 6 stop široká, 10 stop dlouhá a 10
stop vysoká. V nájemném jsou zahrnuty i
klíče k visacímu zámku na mřížových
dveřích kóje. Stěny, strop i podlaha jsou z
pevného kamene. Přísahám, že při mé
návštěvě ve skladišti jsem viděl v jedné z
kójí trůn, na němž seděl drolící se, dlouho
mrtvý nájemník s korunou na hlavě!
Mnoho skupin dobrodruhů si ze skladiště
ve skutečnosti udělalo domov v době, kdy
v místě podnikaly loupeživé nájezdy. Ale
pozor, zákazníkům není dovoleno ve
skladištích vařit, jíst, spát nebo se koupat.
Veškeré zboží, za nějž není zaplaceno, je
přemístěno do „bezpečných skladovacích
sklepení“ někde nedaleko. Tato sklepení
mají své vlastní nestvůrné strážce (ujišťuji
vás, že informace o spojení s temnými elfy
jsou jen drby). Zboží z těchto sklepů je
možno získat až po zaplacení denního
poplatku za prošlou dobu a navíc pokuty –
i když, zaslechl jsem, že Stalešed dokáže
být při vyjednávání se zákazníky v nouzi i
laskavý.

Staré kopyto
Obilný mlýn

Zdejší mlýn slouží jak potřebám sedláků,
tak městskému pivovaru. Jeho mlýnské
kameny jsou poháněny koňmi zapřaženými
do břeven trčících ze dvou ohromných

Vzhledem k tomu, že zbojníků bylo 14,
byli všichni koni od jednoho kola odvázáni a
toto kolo poháněli jen zbojníci. Muži i ženy se
lopotili dohromady a na svých místech byli
zapřaženi tak důmyslně, že lana svazující
zbojníky mezi sebou jim zabraňovala opustit
své místo. Zpráva o jejich zapřažení se brzy
rozšířila a mnoho občanů města zanechalo své
práce a využilo příležitosti popohánět stále
zpocenější a unavenější zbojníky šleháním
proutků. Ani jeden ze zbojníků nevydržel celý
den až do západu slunce. V době večeře byli
na nohou už jen dva zdatní válečníci (kteří se
již trošku zotavili z toho, jak je předtím jejich
kolegové vláčeli za sebou), z posledních sil se
vláčeli a za sebou táhli vyřízená a potlučená
těla svých kolegů.
Přes noc bylo o zbojníky pečováno, aby
mohli ráno dokončit práci a znovu točit
mlýnským kolem. Nejslabším z nich trvalo
plné tři dny, než dokázali odpracovat jednu
celodenní směnu. Po odpracování trestu byli
všichni propuštěni na svobodu. Do posledního
pak utekli pryč z Bojového údolí a už je tam
nikdy nikdo nespatřil.
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Tantulův starý korbel

U Chomoutu

Pivovar

Koloniál

Místní pivovar stojí na okraji Tantulových
polí osetých ječmenem a nad hlubokými
studnami tak plnými ledově chladné vody,
že skoro není třeba ani pumpovat. Lze zde
koupit džbán, soudek nebo velký sud (o
velikosti povozu a vyžadující nejméně šesti
mužů, aby s ním pohnuli) místního hustého
moku jadrné chuti – Tantulova tmavého.
Aby získalo tu správnou chuť, je tmavé
pivo dochucováno šťávou z drcených
bobulí a dalšími tajnými ingrediencemi.
Jeho kořeněná, lepkavá hutnost z něj dělá
spíše pokrm, než prostředek k hašení žízně.
Pokud vám padlo do chuti „správné
pivo z Bojového“, jak mu místní říkají,
právě zde si ho můžete zakoupit. Džbán
stojí 1 měďák, soudek 8 měděných a velký
sud 1 zlatý. Neočekávejte, že ceny kdekoliv
jinde budou méně než dvojnásobné!
Tlustí líní sládci budí zdání, že se volně
věnují svým vlastním aktivitám a jen
zřídkakdy vykonávají nějakou práci. Všiml
jsem si také velkých bochníků sýra a pecnů
černého chleba povalujících se téměř na
každém příhodném místě, připravených
k tomu, aby mohli být zkonzumovány
spolu s čerstvě natočeným korbelem piva.
Byl bych o něco veselejší, kdyby nože
zabodnuté do chleba nebo sýra nebyly tak
často ozdobeny krysou stejně tlustou a
línou, jako jsou sládci!

Chomout není žádné vzrušující místo, zato
je velmi užitečné. Spousta projíždějících
obchodníků již zjistila, že zdejší zásoba kol
k povozům a uvazovacích lan je přímo
božím požehnáním. Tento velký a dobře
zásobený koloniál nabízí oleje, koření,
oblečení ze Sembie, pergamen, několik
různých druhů inkoustu a prvotřídní
kovové výrobky od Měsíčního moře. Jinými
slovy prodává všechno to, co si věčně
zelené farmy Bojového údolí nemohou
vyrobit samy. Uhlazená majitelka Ranona
má nestydatě přemrštěné ceny. Když si
ovšem zákazník na její ceny stěžuje, pokrčí
rameny a řekne, že se mu nepochybně
podaří nakoupit potřebné věci levněji „jen
kousek dolů po cestě, v Sembii“.
Zdá se, že v každém městě je nějaý
člověk, který všechno viděl, všechno zná a
tahá za provázky veškerého dění. V
Esembře je to nejspíš právě Ranona.
Dobrodruhy musím varovat, že tato malá,
tělesně i duševně statná dáma, není tak
stará, jak ve skutečnosti vypadá. Ranona
má za sebou impozantní dráhu
dobrodruha, a je více než schopná se sama
ubránit.

Zmijnice
Vetešnictví a použité zboží

Obchod je pojmenován podle podivně
vyřezaných dveřních sloupků, které se
kroutí jako hadi. Tento nechvalně známý4
podnik obchoduje s použitým a
4 Elminster: Těmito nesmělými slovy se Volo snaží naznačit, že Šeřil je místní přechovávatel kradeného zboží. Jeho zapletení do
zločinu je opravdové a má několik velmi nevybíravých spojenců. Jeho dcery jsou ještě bezcitnější. Rády dostávají láskychtivé
cestovatele, kdy je přemíra pití zavede v nejlepším případě do situace, kdy budou snadno okradeni – v nejhorším pak, že se rychle
a názorně seznámí s otroctvím.
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příležitostně také s kradeným zbožím. Díky
již zmíněným podivným dveřním ozdobám
se neustále udržují drby o tom, že tato
budova s vysokým stropem bývala kdysi
svatyní nějakého temného hadího boha.5
Zmijnice se těší z rostoucí pověsti v severní
Sembii. Je to místo, kde si vyřizují
podezřelé obchody ti Sembijci, kteří nechtějí
být svými známými spatřeni, jak se zapojují
do nezákonných aktivit v některém
z pochybných sembijských podniků
Majitelem obchodu je Šeřil Palčivec,
málomluvný muž s měkkým hlasem,
provozující noční život. Je známý tím, že
má za všech okolností připravenou nabitou
kuši. Bydlí nahoře na obchodem se svými
třemi dcerami. Ty jsou krásné, vysoké,
štíhlé a tiché ženy s dlouhými černými
vlnitými vlasy, kterými, když si je rozpustí,
téměř zametají podlahu. Jsou prý skvělými
padělatelkami a kreslířkami, schopnými
namalovat otvory, hřebíkové hlavičky a
šrámy do zcela prázdných míst – a to tak,
že podvod odhalí pouze velice podrobné
prozkoumání!
Obchod je fascinující směsicí starých
masek, zbrojí vyskládaných do vysokých
hromad a vratkých schodů vedoucích
nahoru do té či oné ložnice (všechny ložnice
nahoře jsou s největší pravděpodobností
propojeny i chodbou nad nejistým laťovým
stropem). Ze stropu visí obrovské množství
lamp zavěšených na železných hácích a
pomocí kladky je lze spustit nebo naopak
vytáhnout. Na každém kousku zábradlí
všech těch rozličných schodišť visí ramínko
s nějakým oblečením. Pouze sám Šeril
dokáže ve všem tom nepořádku najít to, co
je právě třeba. Ví, kde přesně se jaká věc
nachází, a velmi ho mohou rozzuřit
zákazníci, kteří si nějakou věc vyberou,
chvíli ji po obchodě nosí a potom opět

odloží na jiné místo.
Zmijnice jsou tím pravým obchodem,
kde můžete získat něco neobvyklého,
potřebujete‐li to rychle, obzvláště pokud
se to týká převleků. Jestliže potřebujete
určitý typ zbroje nebo vojenské uniformy a
zatím jste ho nikde nedostali, rozhodně
musíte zajít právě sem. Zdá se, že Šeřil
vlastní všechny druhy vojenských
stejnokrojů, které se vyskytují v zemích od
Měsíčního moře až po Dračí pobřeží.
Obdržené mince vhazuje Šeřil do některého
z asi tuctu mluvících trubic umístěných tu a
tam podél sloupů v obchodě, které pak
odvádí peníze do neznámých končin někde
dole. Drobné nazpátek nosí zákazníkům
vždy jedna z jeho dcer, takže je velice
nepravděpodobné, že by zloděj v obchodě
samotném našel nějaké peníze.

Krčmy
U Čtyř letících ryb

Jméno tohoto potemnělého zakouřeného
místa je odvozováno od bitky mezi
bývalým majitelem a jeho manželkou.
Obchody šly špatně a stále se to zhoršovalo
vinou špatného piva a klientely drsnější,
než v kterékoli jiné místní pivnici. A tak
Balút Ornýšek řekl své ženě Deře, ať jen tak
nepostává u stolů a začne na nich tancovat.
Žena striktně odmítla a odpověděla, že
by udělal lépe, kdyby místo hulvátských
řečí začal tancovat na stolech sám. Vyvinula
se z toho v krčmě zuřivá bitka a k velkému
pobavení všech hostů skončila Balútovým
bezvědomím. Během představení byl totiž
ne méně než čtyřikrát zasažen do hlavy
rybou (zmrzlou) z jeho vlastní spíže.
Za ta léta se obchod zase zmátořil a jak
krčma, tak i celé město je od jarního

5 Elminster: Tyto zprávy o kultu jsou pravdivé. Užijte si legraci při zjišťování dalších, protože já vám odcituji jen motto kultu,
které zní „Had nikdy nespí“ a stále platí.
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zprůjezdnění cest do první zimní
chumelenice plné. Přestože se v krčmě od té
doby vystřídali již tři různí majitelé, tradice
házení ryb zůstala. Čtyřka (jak krčmu
místní nazývají) čas od času najme
tanečnice k tancování na některých větších
a pevnějších stolech. Zákazníci, kteří se
však chovají nepřístojně nebo narušují klid,
mají velkou šanci uslyšet skandování
„Ryby!“ těsně předtím, než je srazí k zemi
sprška zmrzlých a poměrně
opotřebovaných tresek. Tyto ryby jsou zde
skladovány speciálně za tímto účelem a
jsou mnohokrát znovu použity. Mezi málo
majetnými lidmi z Esembry je oblíbené
uzavírat sázky tak, že poražený musí sníst
tu nejvíce beztvarou tresku.
Kromě této zajímavé tradice je Čtyřka
celkem obyčejnou krčmou. Slabé osvětlení

se vám snaží utajit mouchy ve vašem pivu a
všeobecnou neuklizenost. Nikdo se nestará
o příliš opilé zákazníky, aby v sobě udrželi
předchozí pokrmy a nikdo nehlídá jejich
chování. Cena jednoho velkého piva – 1
měděný s tím, že vám ho zdarma znovu
dolijí – činí toto místo víceméně
přijatelným.
V temných koutech krčmy je slyšet
spoustu mumlání, jak se zde domlouvají
nepěkné obchody. Ale pozor, mezi
personálem se pohybuje měňavec (dvořan a
zároveň přítel válečného kancléře), který
může nastražit uši pod stolem a vyslídit to,
co účastníci rozhovoru považují za je přísně
utajené a soukromé. Tento slídil se jmenuje
Erit a obvykle na sebe bere podobu tiché,
přihlouplé a velmi útlé služky.6
Čtyřku v současnosti vlastní dvojice

6 Elminster: Erit je jediným tvorem se schopností tvarozměny, který je občanem Esembry. Jednou zachránila (ano, ve skutečnosti
je ženského pohlaví) Ilmešovi život (v době, kdy byl Válečný kancléř ještě dobrodruhem) a od té doby bojovali často bok po boku
až do času, kdy Ilmeš zdědil vládu nad Esembrou. Erit má stále ještě v Ilmešově zámečku své pokoje a někteří lidé si šeptají, že
tato „tajemná lidožravá nestvůra“ je Ilmešovou chotí. Prozradím vám, že tento všeobecně sdílený názor je pravdivý. Neútočte na
měňavce a on(a) vám také neublíží. Je toho ještě spousta, co bych vám o ní a jejích činech mohl vyprávět, ale není zde na to místo.
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původem z Daerlûnu – půlelf Taladar
Sněhobíl a jeho lidská žena Jíldala. Považují
Erit za svého nejlepšího přítele na světě, což
je koneckonců dobře, protože měňavec
spoustu času tráví tím, že jim pomáhá
vychovávat jejich dvě malé děti.

Hostince
Zelené dveře

Dokud Lašan Zjizvodolský neobsadil
Esembru a nepovraždil většinu osob
pracujících v tomto zařízení při hledání
ženy, které se ho málem podařilo zabít při
jeho pokusu o znásilnění, byl tento hostinec
nehlučnější a nejznámější hodovní síní po
celých Údolích. Řvoucí družiny a
prasečinky však utajovaly jeho druhou
funkci jakožto kaple zasvěcené Mieliki.
Zelené dveře jsou poutním místem pro
následovníky lesní bohyně, protože stojí na
kraji jezírka, jehož vody uchovávají vize
poslané lesní bohyní svým věrným. Tyto
průzračné vody, ukryté na zadním dvorku
ve vlastní zalesněné besídce, jsou
skutečnými „Zelenými dveřmi“.
Pojmenování hostince tedy nepochází, jak
se většina zákazníků domnívá, ze zeleně
natřených vchodových dveří.
Její vyznavači tvrdí, že Mieliki se zde
osobně zjevila slavnému hraničáři Florinu
Sokolníkovi a že to byla právě její ruka,
která způsobila, že tři šermíři, jež na
Lašanův rozkal povraždili dámy ze
Zelených dveří, zvadli jako suché listí a
zemřeli strašlivou smrtí, až z nich
vysušením zbyly jen duté schránky.
Vyznavači Lesní paní pořád přicházejí na
soukromá rozjímání a majitelé hostince jim
stále ještě za všechno účtují pouze poloviční

ceny.
Lašanův příkaz však dokázal toho,
čeho nedokázali ani nejhanebnější
Údolňané, totiž konce vlády Zelených dveří
jakožto nejpřednější údolní hodovní síně. V
současnosti je to jen obyčejný hostinec,
ačkoliv podle jistých zdrojů jsou některým
stálým hostům ve třetím poschodí stále
poskytovány kdysi tak oblíbené a halasné
služby, jako za starých časů.7
Dveře provozují čtyři půlelfí dámy, a
tak jsou elfové a půlelfové v hostinci
obzvláště vítáni. Při své návštěvě jsem se
setkal s paní Šerlií, jednou ze čtyř. Byla
vlídná a elegantní a provedla mě po čistém,
jednoduše zařízeném domě, přímo
předurčeném ke klidnému odpočinku. V
každém patře jsou na stranách od krbu
umístěné harfenické místnosti, aby si v nich
lidé mohli sednout a popovídat, ale v
uspořádání celé budovy chybí obyčejná
jídelna a výčep. Skutečný význam názvu
hostince vám připomenou tapisérie,
zobrazující rozličné lesní scenérie,
rozmístěné po celé budově.

Zábavní podniky
Smělé prapory

Tento podnik stojí přímo u Rautauvyrovy
silnice, takže z jeho balkónů se můžete
dívat na rušnou dopravu na cestě. Je to
nejexkluzivnější a také nejdražší zábavní
podnik v Esembře a pravděpodobně v
celých Údolích. Dříve nemravné prapory,
po nichž je pojmenován celý podnik, jsou
dnes nahrazeny slušnými vlaječkami
zobrazujícími vyznamenání dřívějších
spokojených zákazníků, kteří pro vyjádření
úcty použili své erby. Ochranka tohoto

7 Elminster: Samozřejmě, že je to tak. Proč jinak by lidé přenocovali za takové ceny v něčem, co je obyčejným, i když čistým a
klidným, hostincem.
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domu si často bere své jídlo na balkony a
její členové mají příkaz kropit silnici před
domem, kdykoliv se zvedne prach, který by
mohl prapory pošpinit.
Tato péče s důrazem na drobnosti je
typická pro milou a elegantní majitelku,
dámu známou pod jménem Belurastra. Její
důvtipnost zachránila podnik před
zničením i po dobu zentilské okupace v
Době nesnází, navzdory tomu že si zde
zřídili základnu mágové Zentarimu. Lidé v
Esembře věří, že se Belurastře dokonce
podařilo zabít jejich nejmocnějšího mága,
Pána kouzel z armády Jižního ostří, a
přitom přežít.8
Pod jejím vedením se podařilo zbavit
podnik posledních stop oplzlosti a Smělé
prapory se staly exkluzivním hostincem a
večerním klubem, jehož těžce polstrované
salónky nabízejí Esembřanům i ostatním
návštěvníkům nejlepší místo pro
vyřizování soukromých záležitostí a k
užívání si soukromých potěšení. V
důsledku toho jsou v Praporech celá patra
zcela rezervována na měsíce i roky dopředu
sembijskými politickými klikami. Sembijští
politici zde za zavřenými dveřmi rokují a
posléze relaxují.
Díky delikátnosti některých zde
vedených rozhovorů – mezi nimi jednání
vyslanců Sembie a Cormyru s vyslanci
různých Údolí ohledně možného
vojenského obsazení Údolí, nebo setkání
Elminstera Stínodolského s Maaltirem z
Dálnovrchu kvůli určení toho, jaké jednání
ještě bude druhá strana tolerovat – je nutné,
aby se tu o bezpečnost starala síla rovnající
se ve výcviku i kouzelné moci velmi
úspěšné skupině dobrodruhů. Při jedné
nebo dvou příležitostech byly domovní
stráže posíleny o Harfeníky a některé Rytíře
Myth Drannoru, takže je možné, že hlídky

v domě mají možnost je znovu přivolat.
Klást odpor dobrým šermířům v domě
nemusí být zrovna nejchytřejší nápad.
Nabídka je v Praporech různorodá a je
doplněna malým, ale odborně navrženým
výběrem vín jakožto dezertem. Jídlo je
skvělé a mentolové či silně kořeněné
omáčky nemusí skrývat žádnou chybičku v
chuti. Zazvonění na zvonek přivolá
pohotovou obsluhu, popřípadě si zákazník
může objednat pohlednou společnici, která
pojí s vámi a zároveň vás obsluhuje. Po mé
návštěvě v Praporech se musím připojit k
doporučení těch cestovatelů po
Rautauvyrově silnici, kteří bez ohledu na
své osobní chutě tvrdí, že dát přednost
zdejšímu podniku se vyplatí. Bohatý člověk
s vytříbenou chutí zde může alespoň zjistit,
jak vypadá skutečný luxus.

U Samotinké mořské panny
Oceánské výzdoby tohoto domu je těžké si
nevšimnout. Na každém místě visí
modrozelené závěsy a všude jsou
roztroušeny podstavce s miniaturou sochy,
která dominuje vstupní síni: mořská panna
zvedající se z mořských vln s toužebným
výrazem ve tváři a rukama rozpřaženýma
tak, aby objala pozorovatele.
Kromě těchto plastik a nadbytku velmi
krásných a pěkně oblečených žen,
putujících po síni a roznášejících karafy a
poháry vína, připomíná Mořská panna ten
nejlepší druh hostince, který můžete najít.
Všude je čisto, vše je dobře osvětleno a
vkusně i když střídmě zařízeno. Dobrá jídla
(především pečená na rožni, jak bývá v
zájezdních hostincích zvykem) jsou
podávána v jídelně v přízemí.
Všechny hodovní a oslavné aktivity se

8 Což se také skutečně stalo, jak se dočteme v knize Eda Greenwooda Všechny stíny prchly (All shadows fled) (TSR 1995).
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konají za diskrétními zavřenými dveřmi.
Výjimkou jsou sklepení, kudy se po
točitých schodech dostanete do Sluje
mořské panny, kde mohou hosté i personál
dovádět v jezírku vábivě teplé vody, navíc
při intimním osvětlení vytvořeném kouzly.
Víno zde teče proudem a soukromé
budoáry a chodby najdeme na všech
stranách. Zaslechl jsem dokonce informace,
že v nejtemnějších hlubinách jezírka sídlí
opravdová mořská panna a vychází, aby
objala zlé lidi nebo ty, kteří se špatně
chovají k personálu, a ve svém objetí stáhla
takové mizery ke dnu. Zeptal sem se na to
své hostitelky Merilie Glestenské, paní
domu, ale ona s úsměvem překroutila mé
otázky, aniž mi dala přímou odpověď.

Restaurace
Elf na létajícím jelenu

Díky promyšlenému vývěsnímu štítu je
téměř nemožné toto zařízení na vnější
straně Esemberského opevnění minout
(kdo kdy slyšel o modrých jelenech s jakoby
pegasími křídly nebo o elfech nosících při
létání na těchto stvořeních jen hloupě
vypadající rohatou helmu a lišácký úsměv).
Elf je jediné místní zařízení, ke kterému se
ve většině podvečerů stahují celé rodiny
místních obyvatel.
Člověk by na takovémto všeobecně
oblíbeném místě očekával podávání
chutných pečení z rožně a také, že toto
místo bude hlučné a přeplněné. A měl by
pravdu. Elf je stejně hlučný a divoký jako
rušný trh. Všude běhají děcka a házejí jídlo
na všechna místa, která se jim zatím
nepodařilo vyrušit. Večeřet zde je úplná
hrůza. Každý tu z plných plic řve a kovové
korbele a talíře (chytře nepoužívají žádné
jiné nádobí) zde neustále řinčí ve stále
pokračující kakofonii.
Své místo jste nuceni sdílet s kýmkoliv,
kdo se k vám nacpe, a zdá se, že děcka i
častí zákazníci se nezvykle těší z
rozdělování skupin a dokonce i
manželských párů. Jak poznamenal můj
nejbližší spolustolovník: „Je to stejné, jako
kdybyste byli uprostřed skupiny rytířů,
která se snaží v bitvě rozsekat jinou
skupinu rytířů. Jenže tady je u toho víc
hluku.“
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Stříbrný výčep
Krčma

Stříbrný výčep je nejoblíbenější zastávkou
cestovatelů po Rautauvyrově silnici v celé
Esembře. Výčep, jak ho většina štamgastů
nazývá, se specializuje na podávání ledově
vychlazeného svařáku (nebo v zimě
svařeného jabčáku) a masem naplněných
těstových taštiček, jako dělaných pro
konzumaci na cestách. Jeho oblíbenost
vychází se skutečnosti, že lidé s
připravenými penězi zde v mžiku mohou
dostat své jídlo a pití, pokračovat v cestě a
později se zdarma utábořit někde u silnice,
nebo za pár stříbrňáků v některé z usedlostí
mimo město.

Místo
Výčep stojí naproti Bojovému dvoru mimo
okruh esemberských hradeb. Tento dřívější
hostinec a později opevněná strážnice se v
současnosti chlubí obdivuhodným
kamenným průčelím lemovaným dvěma
menšími vstupy. V těchto bočních vstupech
čeká dobře vycvičený personál, aby mohl
přiskočit, přimět vás zastavit s povozem či
koněm u brány a poté vám s ním pomoci.
Zákazníkům může se sesednutím z jejich
dopravních prostředků pomoci nasedací
schůdek.
Cestovatelé, kteří se rozhodnou
zatáhnout své povozy před hostinec, nebo
předají otěže svého koně obsluze, mohou jít
dovnitř, užít si „posezení ve Výčepu“ a
zjistit, že jde o oprávněně oblíbené,
příjemné místo. Uvnitř je pověšeno několik
jeleních hlav a sama místnost je osvětlena
několika kruhovými lustry, v nichž plane
množství svící. Stoly jsou leskle vyleštěny a
plně obsazeny lidmi nenuceně se smějícími
žertům. Ovzduší tohoto místa je teplé a

přátelské a Výčep je vybaven neobvykle
velkými a dobře osvětlenými latrínami a
několika místnostmi bez oken, kde se v
klidu mohou vyspat opilci ze své kocoviny.
V patře leží hráčské místnosti a
místnosti pronajímané pro schůzky.
Nájemné za noc činí 20 zlatých v sezóně a
12 zlatých plus čtyři zlaté za dřevo na otop
v krbu přes zimu. Ačkoliv se
nepředpokládá, že by se v těchto
místnostech i přespávalo, personál dělá
slepé, pokud se skupina dobrodruhů
rozhodne tak učinit. Nesmějí však
vyrušovat sousední místnosti
procvičováním boje se zbraní nebo
podobným povyražením ve velmi časných
ranních hodinách.

Dojem
Výčep nabízí rychlá jídla – masové taštičky
a plněné buchty, které lze jíst jednou rukou,
zatímco druhou rukou pijete nebo řídíte – a
slušný výběr dobrého piva od místního
Tantulova tmavého přes Dračí dech,
Potemnické světlé, světlého Purpurového
draka, Arkhenský ležák až Hořkočerň. Je
zde také k dostání koňak, žar, několik
druhů stolních vín a mnoho různých bílých
vín. Většina z tohoto sortimentu je
prodávána po korbelích nebo po lahvích,
jak je co vhodnější. Ve studeném počasí si
lze objednat i velký korbel svařeného
jabčáku nebo horkou polévku.
Důraz je zde kladen na to, aby vaše
objednávky byly splněny co nejrychleji. Ke
snadnějšími zvládnutí používá venku
personál kůží obalené džbány s dlouhými
hubicemi k rozlévání piva a podávací
košíky (slaměné ošatky připevněné na
dlouhých tyčích) k podávání horkých
bucht, bochníků sýra a masových taštiček
všem zákazníkům. Personál uvnitř používá
obalené korbele, aby se předešlo omlácení,
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a na hrudi zavěšené podnosy k
minimalizaci rozlívání. A jak se činí!

ostatních obdobích, buchta 2 měďáky nebo
5 měďáků.

Proviant

Cestovatelské zvěsti

Provoz ve Výčepu je založen na
následujícím: pečená drůbež a omáčky s
dušeným masem se dávají do žemlí
pečených v kuchyni nebo se smíchají v kaši
spolu s kořeněnými bramborami, hořčicí a
studenou pečení. Jedinou formou rychlého
jídla nepodávaného ve Výčepu jsou párky,
protože majitel Roliver Tynděra je nenávidí.
Přesněji řečeno, nenávidí studené hrudky
žluklého tuku a drobů, které nacházel v
párcích, jimiž ho krmili, když byl ještě
malý.
Zvěřinové koláče jsou zde obzvláště
dobré, neboť kuchař přidává do červeného
vína, které je součástí omáčky, také mleté
mandle. Zvěřina je přes noc naložena v této
omáčce a ráno je v ní ještě povařena, takže
brzy večer je možno péct koláče, jež jsou
pak po celý večer k dispozici.

Čtenáře možná překvapilo, proč jsem zde
natolik sáhodlouze popisoval tak obyčejné,
i když oblíbené místo. Důvodem je
Anadarova kletba.
Anadar byl jednonohý mág, jehož
pohyblivost byla bez kouzla let velice
omezena. Jak už to tak bývá, Lašanovy síly
přitáhly do Esembry právě ve chvíli, kdy
byl Anadar ve své najaté místnosti a
horečně tam vynalézal nová kouzla.
Neschopen pohybu ze své židle, zemřel
když jeho i jeho kočičího přítele objevil
hrozný okupující válečník. Na místě je oba
probodl oštěpem, který pronikl i opěradlem
židle a částečně očarovanou zbrojí visící na
stojanu za židlí. Povídá se, že modrý
plamen potom pomalu spálil oštěp, zbroj,
židli, kočku i mága, když probodnutý mág
vyslovil v agonii své poslední zaříkání. Tak
byla zrozena Anadarova kletba.
Od toho dne po každou noc je jedna z
osob popíjejících ve Výčepu přepadena
kletbou. Opustí ji vlastní rozum a zdá se,
jakoby ji obklopila přízračná zbroj. Potom
jde přímo za nejbližším mužským
válečníkem, který sloužil v Lašanově
armádě s touhou jakýmkoli způsobem ho
usmrtit. Některými cíli lidí postižených
kletbou byli zbojníci žijící v lesích poblíž
Esembry, jinými byli úspěšní kupci nyní
prosperující ve Zjizveném údolí nebo
Sembii a pár z nich bylo i žoldáky
sloužícími v Dálnovrchu nebo Zentilské
Tvrzi. Kletba nebere žádné ohledy na to, jak
daleko nebo jak dobře chráněni jsou bývalí
Lašanovi vojáci. Jednoduše si vybere jednu
oběť, která se potom nemění, ani kdyby se
jiný bývalý Lašanův voják dostal ještě blíže.

Ceny
Veškerá piva ve Výčepu jsou prodávána po
velkých korbelích. Tantulovo tmavé stojí 3
měďáky, Dračí dech a Potemnické světlé 4
měděné, světlý Purpurový drak 6
mědených a Hořkočerň jeden stříbrňák.
Veškeré ostatní lihoviny jsou prodávány
buď také ve velkých korbelích, nebo
v lahvích, a výběr závisí na ročním období.
Výjimkou je studený čaj, který je podáván
vždy a stojí 1 měděný. V zimě jsou k
dispozici teplé nápoje, jako je jabčák nebo
polévka, obvykle kachní. Cena činí 1
stříbrný za korbel, respektive misku. Ceny
jídla jsou o mnoho jednodušší. Masový
koláč stojí 5 měděných v zimě a 1 stříbrný v
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Mudrcové říkají, že je to omezená,
bolestí naplněná mysl čarodějova přítele
(kočky), která nutí prokletou osobu zabíjet
v touze po pomstě za mrtvého mága.
Poslední zbytky Anadarova vnímání
zabraňují oběti spadnout z útesu, ztečovat
proti připraveným zbraním a podobným
věcem. Prokleté osoby nelze z jejich
zotročení vysvobodit. Není je ani možno od
jejich úkolu nějak odradit. Okouzlení však
pomine do dalšího úsvitu nebo v okamžiku,
kdy je cíl útoku zabit. Prokletý nebere
žádný ohled na osoby, kromě samotné oběti
a těch, kteří na něj útočí. Sám útočí na toho,
s kým si to chce vyřídit, jakoukoliv zbraní,
která je po ruce. Nebere při tom žádný
ohled na své povolání nebo dovednosti.
Zotročení mágové nikdy nepoužívají svá
kouzla, ale Anadar je svým způsobem
ochraňuje.

Zářící zbroj, jež se objevuje okolo osob
postižených kletbou, jak se zdá zmírňuje
fyzická zranění, která oběť kletby utrpí, na
polovinu. Také zachycuje všechna kouzla a
pole magické energie tak, že tuto magii
přemění v plamenný úder (stejné jako kouzlo
používané kněžími různých vyznání). Úder
zasáhne zamýšlenou oběť (toho, koho chce
opravdu zabít), je‐li v dosahu kouzla nebo
jakoukoliv jinou bytost nebo věc, pokud je
cíl stále mimo dosah.
Bylo již učiněno mnoho pokusů, jak
ukončit Anadarovu kletbu, ale veškeré
snažení bylo naprosto bezvýsledné. V této
době již všichni lidé ve Výčepu o kletbě
raději mlčí a mluví o ní, pouze pokud jsou v
přítomnosti někoho zjevně postiženého o
informaci důrazně žádáni. Vždy doufají, že
tento postižený pijan je také ten poslední.
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U Bystrého oka
Hostinec
Tento populární hostinec je oblíbenou
zastávkou na Rautauvyrově silnici. Člověk
jej snadno pozná podle obrovského
otevřeného oka bez víčka, namalovaného
na každé straně budovy, takže to vypadá,
že hostinec civí na obě strany. Oko hledící k
jihu bylo za časů Lašanovy okupace
beztrestně používáno některými z jeho
kušostřelců jako cvičný terč, takže vypadá,
jako by bylo prožrané od červů.

Místo
Tato velká napůl roubená budova vypadá
právě tak, čím ve skutečnosti je, totiž
přestavěným vesnickým sídlem. Přízemí je
vybudováno z kamene a má klenutá okna s
okenicemi ozdobenými primitivními, i
když zajímavými řezbami siluet tančících
medvědů, skákajících jelenů, rozzuřených
kanců a běžících zajíců. Okapy vedou do
několika velkých sudů rozmístěných podél
zdí. Sudy jsou dost velké, aby se v nich
člověk vykoupal nebo dokonce vyspal.
Dejte si ale pozor, protože několik lidí bylo
nalezeno utopených po náhlých prudkých
bouřích. Budova tvaru L má na každém
konci komín, takže v ohybu (pod kterým
jsou navíc vždy rušné kuchyně) je teplo i v
zimě. V létě se zase otevřou velká okna
dokořán, aby tudy mohl proudit průvan.
Celkově působí Oko solidním dojmem. Je
to příjemné místo s dobře zařízenými
místnostmi, i když poněkud málo a
jednoduše vyzdobenými.
Jeden čas bylo Oko domovem pro nyní
již vymřelou šlechtickou rodinu Iskylů,
která byla ve vyhnanství z Kesenty. Oko
má stále rozsáhlá skladovací sklepení

včetně jednoho, jak se v místě potají šušká,
rozpínajícího se až k remízku na jih od
budovy, kde ústí na povrch. Tento tunel
umožňuje jistým lidem, aby se vplížili
nepozorováni dovnitř nebo ven. Je to také
způsob, jímž unikly tři překrásné dcery
hostinského před Lašanovými vojáky.
Dříve se ve sklepích skladovalo velké
množství jídla a palivového dřeva pro
případ kruté zimy, když byla ještě usedlost
izolována v elfy obývaných hustých lesích.
Ve sklepení bylo také za skrytými dveřmi
uschováno bohatství Iskylů a pohřbeny
kosti zesnulých členů této rodiny. Něco z
bývalého bohatstsví Iskylů, jmenovitě
truhla perel velkých jako ogří oči, je stále
ještě skryto v nyní již zapomenutých
skrýších. Hrobka Iskylů leží v nejzápadnější
části sklepení, nacházejících se pod
Rautuvyrovou cestou. Tato část sklepení
byla také několikrát postižena objevením se
nemrtvých. Současný majitel nijak
neodrazuje od rozhovorů o těchto
nemrtvých ve snaze zabránit zlodějům, aby
sestoupili po jednom z mnoha zadních
schodišť do sklepa a volně se tam
potloukali.

Dojem
Bystré oko nabízí pohodlné ubytování, ale
jeho sláva je vybudována na jeho výtečné
kuchyni. Esemberské ženy v domácnosti z
tvoří u výdejních okének frontu, aby domů
přinesly to samé, na co čekají hosté v
přeplněné jídelně – nejlepší kuřecí a krocaní
masové koláče v celých Údolích!
Lidé z celého Bojového údolí sem
přicházejí, aby poobědvali menu skládající
se z více než jen trochy pití, různých druhů
nakládané zeleniny, rožněného kance,
zvěřiny, zaječího, párků a samozřejmě
proslavených masových koláčů. Nemálo
bohatých a nadutých Sembijců,
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pospíchajících přes primitivní údolní
pustiny na svých důležitých cestách mezi
svou zemí a kypícími městy okolo
Měsíčního moře, si dává záležet, aby se zde
zastavili na jídlo. Jejich očekávání zde vedla
k drobným, ale stále pokračujícím
zlepšením v nabízeném pohodlí, takže se
Oko stalo dobrým, když už ne vynikajícím
hostincem.
Majitel Oka, Čestihoj Maloryt, je dnes
již unavený a zahořklý muž. Zdá se, že smrt
jeho ženy před několika lety mu vzala
veškerou chuť do života. Většinu času tráví
osamocenými procházkami v lese a
kouřením své dýmky. Ruku přiloží k dílu,
jen když je třeba opravit židle, stoly, dveře,
zouváky nebo jiné dřevěné předměty.
Naštěstí pro cestovatele jsou zde
Čestihojovy tři dcery, energické, usměvavé
krásky, které vyrostly v šikovném
odolávání svodům beznadějně
zamilovaných hostů. Dcery převzaly
vedení podniku bez jakékoliv dohody nebo
hádky.
Při svých posledních třech návštěvách
jsem mezi personálem rozpoznal několik
Harfeníků v utajení. Podezřívám
Harfeníky, že poskytují svou pomoc, aby
pomohli dcerám odmítnout několik velmi
výbojných sembijských nabídek k
odkoupení Oka. Nejposlednější nabídka na
odkoupení Oka přišla z arkhenského
Cejchu kalné vody, jehož majitelé oplývají
chtivostí Oko získat. Stejně tak chce
hostinec získat i Jižní ostří, aby zde při
svém pobytu mohl(a) ubytovat své
jednotky. Vůbec by mne nepřekvapilo,
kdybych se v budoucnu dověděl, že se
jedna nebo dvě z dcer se vdávají za

Harfeníka. Ale zatím zůstávají Aliska,
Bernysa a Latylena v toužebných snech
mnoha poutníků po Rautauvyrově silnici.
Každá z těchto tří žen navíc umí ukuchtit ty
slavné masové koláče.

Proviant
Přestože slušné vychování zakazuje příliš
velké diskuse o takových věcech9, vašemu
autorovi se podařilo v životě vykonat
několik skutků a jeden z nich by mohl být
jemně pojmenován „jak vyjít se
slečnami“.10 Je mou posvátnou povinností
pomáhat čtenáři všemi možnými způsoby a
maje toto na mysli, vydal jsem se, ozbrojen
lahví nejlepšího elfského vína, abych se
dozvěděl vše, co mohu, o vybraných
lahůdkách podávaných v jídelně Oka
slečnou Latylenou, ehm, tou nejosamělejší z
majitelových dcer. A s pokornou tváří11
vám mohu oznámit, že jsem měl úspěch.
Na rukopise přiloženém na další straně je
recept, který tento hostinec proslavil.
Jak sami vidíte, recept je poměrně
jednoduchý. Musí v tom být nějaký fígl,
který mi Latylena opomněla říci, nebo
nějaká obrovská zvláštnost místních přísad,
které dělají koláče tak unikátními.
Pravidelní návštevníci mi také řekli, že do
těsta na koláče se občas, když se v kuchyni
točí Aliska, připlete nějaká šťávička z masa
a jakési malé lesní houbičky. Při takových
příležitostech jsou pak koláče obzvláště
vypečené.

Ceny
Ti, kdož nakupují u výdejních okének, ,

9 Elminster: Zde si přidejte výsměšné odfrknutí.
10 Elminster: Strašně by mě zajímalo, jak s nimi asi vyšel. Spíš bych řekl, že ony vyšly z ním.
11 Elminster: S pokornou tváří a šibalským mrkáním, až by si jeden myslel, že z ní dostal mnohem víc než jen jeden recept.
Nebojte se – nedostal. Celé jsem to v přestrojení sledoval. Latylena měla na práci lepší věci než poslouchat celý večer sladká
slovíčka toho idiota, jehož jméno se navíc tak krásně skloňuje. Kouzlo na přestrojení bylo úžasně jednoduché a elfské víno bylo
stejně dobré jako vždy. Jen nechápu, jak ženy mohou nosit ty těsné krajkované korzety.
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Nadívaný krocaní koláč

1 velký krocan (oškubaný, vyvrhnutý a s
odstraněnou hlavou a pařáty)
1 krocaní játra (nakrájená na malé kousky)
1 zbytek staré klobásy
1 odměrka brandy
1 hrst husích vnitřností (pořádně pokrájených)
1 pěst másla12 (nechte odstát a změknout)
1 zbytek pórku nebo cibule (pořádně
pokrájený)
1 prst13 černého pepře
2 hrstky soli
1 hrst lanýžů (nebo vrásčitých černých údolních
hříbků)
1 špetka šalvěje
1 špetka petržele
1 špetka pažitky
1 vejce (pouze žloutek)
1 odměrka mléka
3 1/2 hrníčku mouky
4 nože14 vepřového sádla
studená voda

Nejdříve pořádným ohněm vyhřej troubu. Nech
ji rozpálenou a můžeš se věnovat jiným
činnostem.
Všechno pěkně pokrájej, jak je už
zmíněno výše. Potom vezmi játra a polovinu soli
a pepř, stejně jako cibuli, šalvěj, petržel a
pažitku. Všechno pěkně smíchej v misce, tak aby
se žádné dva kousky stejné ingredience
vzájemně nedotýkaly.
Vezmi také zbytek klobásy a za studena ji
nakrájej, tučnější klobása vůbec nevadí, tuk
rozhodně nevyhazuj. Smíchej ji s ostatními
surovinami a přitom pomalu přikapávej brandy.
Když je vše promíchané, nandej to lžící
dovnitř krocana. Pokud tam zbývá ještě místo,
přidej další houby, kousky cibule a plátky brambor.
Potom zavaž otvor pevnou nití nebo provázkem.
Polož krocana na smažící pánev a potírej máslem,
dokud ho všechno nespotřebuješ. Posyp zbytkem
pepře a solí, tak aby ti zbyla jen špetka.
Dej krocana do trouby. Zatímco se bude
péct, připrav si těsto.
Prosej mouku, přidej poslední špetku soli a
znovu prosej. Vepřové sádlo vmísi nožem v
mouku a pokapej trochou studené vody (použij
prsty), tak abys přidal tolik, že těsto bude držet
pěkně pohromadě. K promísení těsta použij
znovu nůž.
Přemísti krocana na kraj trouby, aby se
pekl při menší teplotě, zatímco budeš válet těsto.
Pánev při válení nejméně jednou otoč, aby nebyl
krocan z jedné strany studený a z druhé
připálený. Trochou mouky si posyp vál
a těsto na něm válej do té doby,

12 Elminster: Samozřejmě nesoleného. Jak už jsem řekl dříve, máslo solí pouze barbaři.
13 Prst koření je tak velké množství, které by tenkou vrstvou pokrylo špičku kuchařova prstu.
14 Nůž je takové množství něčeho lepkavého, které se udrží na větším kuchařově noži. Podle Elmistera by v našem světě byly
čtyři nože zhruba jeden doušek.
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než je těstová placka dost velká, aby zabalila
celého ptáka.
Vyndej ptáka z trouby a nech ho stát, dokud
nevystydne dost, aby se s ním dalo manipulovat
(zatímco budeš čekat, můžeš pít pivo nebo
studenou ochucenou vodu a setřít ze sebe pot).
Potom přendej krocana doprostřed uváleného
těsta a nožem odstraň provázek, kterým je
krocan zavázán. Celého krocana zabal do
těsta. Okraje těsta si navlhči, aby se spolu lépe
spojovaly. Nikde nesmí být v těstě díry. Potom
na vrcholu udělej díru velkou asi jako palec,
kudy bude unikat pára a šťávy.
Zabaleného krocana dej na pekáč a
potři žloutkem, který jsi předtím v misce
našlehal spolu s mlékem. Potom vlož znovu
do trouby a peč, dokud není těsto

mohou očekávat, že za masový koláč
zaplatí 7 měděných a za skolek (ano skolek
je tlustý krajíc chleba) s jakoukoliv
dostupnou pečení 5 měďáků. V jídelně jsou
ceny u obojího o 2 měděné vyšší a veškeré
pití stojí 6 měďáků za velký korbel nebo
vysokou sklenici. Výběr vína je dobrý, ale
velmi omezený. Lůžko zde stojí 1 zlatý za
noc, soukromá místnost 2 zlaté za noc a
apartmá se soukromou latrínou a vanou
stojí 4 zlaťáky za noc.

Cestovatelské zvěsti
Hosté, kteří nechají nosičům 3 měděné,
mohou spatřit dveře do sklepa s
vyřezávaným erbem Iskylů: na štítě
obklopeném ornamentálními svitky a
vlajkovou výzdobou je v trávově zeleném
nebi15 zobrazen v letu bronzový jestřáb,
jenž má na jednom ze spárů stříbrný okov.
Z okovu pokračují další tři oka řetězu,
z nichž to poslední je roztržené. Heslo

zlatavě hnědé a křupavé. Pak už máš
hotovo.
Pokud má být koláč podáván
okamžitě, připrav si tři stolní misky a
koláč naporcuj. Těsto na povrchu nech
rozlámat a dej ho do jedné misky.
Krocana a nádivku do dvou zbývajících.
Pokud chceš, podávej koláč s drůbeží
omáčkou.
Když je koláč pečen pro pozdější
použití, peč ho jen dokud těsto na povrchu
nezačne hnědnout. Po vyjmutí z trouby ho
dej do zakryté polévkové mísy nebo velkého
hrnce a uskladni ve studeném sklepě. Když
chceš pak koláč podávat, zase ho vyndej,
oros trochou vody a dopékej v troubě,
dokud těsto není zlatavě hnědé. Podávej,
jak je uvedeno výše.
rodiny je nečitelné a mezi ostatními
záznamy na dveřích se časem ztratilo.
Tento pozoruhodný erb je údajně
vyřezán v miniatuře na mnoha truhlách a
rakvích, ve kterých je ukryto bohatství
Iskylů. Jednu z nich lze spatřit v tržní síni v
Ordulinu, kde je v současnosti používána
jako schránka na slonovinové hlasovací
vrubovky užívané obchodnickými
organizacemi, ale většina ostatních se již
ztratila. Místní povídačky trvají na tom, že
většina těchto truhel ještě stále čeká v
temných místech na ty, kdo jsou dost
odvážní (nebo mají dost štěstí), aby je našli.
Jedna zdejší báchorka umísťuje největší
trezor s pokladem pod rodinnou hrobku,
kam se lze dostat pouze skrz falešné dno
jedné z rakví. V oné rakvi by měla ležet
kostra rodinného nepřítele zabitého v
usedlosti, když přišel uchvátit Iskylovic
pannu, aby se s ní násilím oženil. Pokud
tato rakev skutečně existuje, ještě čeká, až ji
objeví někdo z Malorytů.

15 Elminster: Ve vašem světě byste spíše použili slovo „pole“, namísto „nebe“. Ale v obou případech se jedná vlastně o pozadí.
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Opatství meče

Když všechno bylo vykonáno, oznámil
Ambrozil svou přítomnost a záměry
válečnému kancléři Bojového údolí,
Ilmešovi, který byl Amrozilovou
přítomností velmi potěšen. Od toho dne až
dodnes kněží a válečníci (zvaní
Mečipřísežníci) opatství slouží v kapli
válečného boha v Esembře, pomáhají
kancléřské gardě zahánět nestvůry a další
zlo z Rautavyrovy silnice a lesů okolo ní a
začali čistit i Panství duchů (o Panství
duchů pojednává další část této kapitoly).

Krom let relativního míru, kdy bylo
údolním sedlákům umožněno vozit na
rozvrzaných vozech obilí, sýr, zeleninu,
ovoce a pivo na trhy zemí Vnitřního moře,
je nejslibnější změnou oproti minulosti
založení opevněného opatství uprostřed
Panství duchů, nějakých pět mil
jihozápadně od Esembry.

Založení

Ruka Tempova

Započalo na konci Doby nesnází, když se
Tempův kněz z Amnu doslechl o zjevení
Tempa na bitevním poli u Mečového
potoka v Mlžném údolí16. Tento kněz, jistý
Eldan Ambrozil, si odvodil, že Tempus,
který si vykračoval po bitevním poli, musel
také odněkud přijít. Jediné, co potřeboval k
nalezení místa božského příchodu, bylo
sledování Tempových stop až na místo, kde
začínaly.
Kněz Generál Ambrozil sledoval tak
učinil, až nakonec přišel ke zničenému,
starobylému hradu. Bylo to přesně to místo,
které navzdory protikladným tvrzením
vypadalo, že tudy Tempus skutečně
sestoupil do Faerûnu
Amrozil s malým doprovodem se ve
zřícenině utábořil. Ve spánku se mu
Tempus zjevil a potvrdil, že toto místo –
kdysi tvrz Belara, uctívače boha války – má
od nynějška být zasvěceno Pánu bitev. Tak
Ambrozil, energický a charismatický vůdce,
nechal hrad vyčistit a přestavět, dal
vykopat hluboké studny dosahující do
podzemního jezera plného dobré, studené
vody (podle některých se jezero nachází
v Temných říších, takže s tím mohou být
ještě nějaké problémy) a postavit Tempův
oltář.

Výše uvedené poslání může trvat mnoho
let, a to i s velkou skupinkou věrných dnes
v opatství přebývajících. Je zde 27 kněží,
tucet noviců a 46 Mečipřísežníků,
hlídajících tento svatostánek. Ambrozil a
jeho svatí bojovníci objevili, že pod
některými domy v Panství duchů se
nacházejí chodby vedoucí do Hlubinných
říší a hlídají je temní elfové. Drowové navíc
střeží další portály záhadné magie vedoucí
do podivného smrtícího města na jiné sféře,
známého jako Sigil, do jeskyně v úbočí hory
Helimbrar blízko Hlubiny, do středu
Vysokého hvozdu poblíž legendárních
Hvězdných hor a do místnosti s
neviditelnými stěnami a podlahou, která
„visí“ nějakých 60 stop nad postranními
uličkami v Iriaboru. Příchod cestovatelů na
toto posledně zmíněné místo vyvolal strach
u téměř všech obyvatel města dole pod
místností, kteří draze najali několik
kouzelníků, aby rychle sesílali ohnivé koule
na kohokoliv, kdo se objeví nad jejich
hlavami. Průzkum oné místnosti je pro
toho, kdo ke vstupu použije bránu,
nebezpečný také z důvodu, že neviditelná
místnost má zároveň okno, část podlahy jí

16 Jak se dočtete v knize Eda Greenwooda Všechny stíny prchly (All shadows fled) (TSR, 1995)
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chybí a není nijak těžké vypadnout
kterýmkoliv z těchto otvorů.
Mnohem horší než samy nebezpečné
dopravní prostředky je skutečnost, že tyto
brány pravidelně používá mnoho bytostí,
včetně zřících, illithidů a také dvou družin
zkušených, smrtelně nebezpečný
chdobrodruhů. Jsou naprosto připraveni
povraždit kohokoliv, kdo by se jim pokusil
postavit. Zdá se také, že nejméně jedna
skupina lidí se velmi dobře živí rychlým
přepravováním zpráv, smluv a malých
cenností přes půl Faerûnu.
Vyznavači Tempa drží hlídky u všech
známých bran a bojují se všemi, kdo skrz ně
přicházejí. Výjimkou jsou ti, kteří kněze
přesvědčí, že se tam dostali jen náhodou,
nebo že jsou jen skupinkou dobrodruhů
zkoumajících brány poprvé. Pokusy zničit
nebo magicky uzavřít brány zatím vždy
selhaly. Zásahy do okolí, jako například
stržení stropu jeskyně, v níž brány ústí, je
vůbec neovlivňují a kouzla proti nim
seslaná se překroutila vniveč. Věštecká
kouzla ukazují jen matoucí obrazy
mytických tvorů známých jako šarnové.17
Kromě pátrání po tajemství bran se
kněží v opatství zabývají procvičováním
používání zbraní, modlitbami k Tempovi a
neúnavnou účastí na hlídkách,
vyhledávajíce a ničíce veškeré zlo, na nějž
narazí. Lidé vyznávající válečného boha bez
váhání pomohou v boji a jsou štědří se
svými léčícími kouzly i lektvary. Kněží
opatství vyžadují za takovou pomoc jen
nějakou službu, ale nikdy ne peníze.
Osoby jiné víry nebo neznámých
záměrů jsou při setkání s hlídkou chrámu
vyzváni, aby uvedly svou totožnost a
důvod k přítomnosti. Pokud se hlídce jejich
odpověď nezdá, může na ně i zaútočit.
Kněží vždy upozorňují na nepřátelství
rozkazem „Vzdejte se!“. Obyvatelé Opatství

meče totiž nepovažují za čestné zabít
někoho, kdo by se vzdal, kdyby tu možnost
měl. Kdo se vzdá, je odveden do opatství a
tam za pomoci pátravých kouzel přísně,
avšak slušně vyslýchán ohledně svých
záměrů a skutečné totožnosti. Často se
stane, že se mu poté dostane uctivé omluvy,
je nasycen, ošetřen a zbaven všech zranění
či chorob a nakonec propuštěn na svobodu.
To ale jen když se ukáže, že jeho úmysly
byly čestné a důvod pobytu poctivý.
Oznámí‐li dotazovaný svůj záměr usadit se
v jednom z domů Panství duchů a není‐li to
za účelem zbojnictví, provozování záludné
magie nebo založení modlitebny
nepřátelského božstva, v očích kněží jde o
chvályhodnou věc. Takovýmto osadníkům
je ve velké míře poskytována pomoc.

Život v opatství
Ti, kdo přebývají v ponurých kamenných
věžích Opatství meče, žijí ty samé obyčejné
a bojovné životy jako jejich návštěvníci:
ranní hodiny zasvěcené Tempovi a spánek
v kamenných celách, kde není nic kromě
lůžka, přikrývky, kolíků na pověšení
oblečení, relikvií z bojů a zbraní
požehnaných Tempem, které slouží jako
výzdoba. Snad žádná místnost nepostrádá
válečné sekery či obouruční meče.
Běžný den v opatství začíná za
rozbřesku zpěvem žalmů na památku
padlých ve službách Tempa. Následuje
cvičení se zbraní za zvuku kněžích
předzpěvujících jména hrdinně padlých.
Potom mají Tempovi služebníci společnou
koupel a následuje vydatné jídlo spojené s
motlitbou k bohu války.
Denní práce začínají proslovem (bojový
příkaz by bylo poněkud přesnější
pojmenování) opata a následuje
vykonávání přidělených prací: mezi nimi

17 Podrobnosti v sadě Ruiny Podhůří.
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strážní hlídka v opatství, lov, čerpání vody,
nákup jídla v Esembře a obdělávání
obezděné zahrady opatství (zahrada je
téměř výlučně určena k pěstování ovoce a
zeleniny. Jediné květiny v ní jsou ty, co
lákají včely k opylování ovoce a ty, které
jsou součástí léčivých lektvarů). K ostatním
úkolům patří ozbrojená hlídka do okolních
krajin, kování nových zbraní a zbrojí pro
větší slávu Tempa a na prodej všem
zájemcům (pro zvětšení majetku opatství),
popřípadě výroba léčivých lektvarů
určených pro vyznavače Tempa a pro ty,
kdož udatně bojují a lze o nich tudíž říci, že

jsou pod vlivem Tempa bez ohledu na jejich
skutečnou víru.
Během dne jsou všechna jídla spíše
příležitostná a práce na úkolech trvá až do
západu slunce, kdy jeden z kněží s čistým
hlasem zpívá chvalozpěvy, další vede
kázání a všichni ostatní si pochutnávají na
večeři. Potom si účastníci nočního bdění
jdou za svými strážními povinnostmi a
zbytek opatství jde spát.
Život v Opatství meče byl pro mne
příliš jednoduchý, nicméně hosté jsou zde
vždy vítáni, kvůli poznání klášterního
způsobu života tu mohou strávit až devět
dní a pokud by byli zraněni, smí setrvat i
delší dobu. Tímto způsobem se ruka Tempa
natahuje po nových přívržencích. Hosté,
známí také jako Tápající, jsou bedlivě
pozorováni staršími kněžími zvanými Páni
a Dámy boje, kteří také velí
Mečipřísežníkům. Žádný z hostů nemá
nikdy možnost dostat se do blízkosti
klášterních studen, kuchyně a zbrojíren, ani
se připojit k některé z klášterních patrol.
Bytosti, které chtějí obyvatelé Opatství
meče zajmout, odzbrojit nebo přimět ke
vzdání se, jsou často sraženy k zemi
použitím kouzla tanec padlých, strašlivou
obměnou kouzla bariéra z čepelí. Kouzlo
vytvoří vířící mlátící oblak useknutých
končetin padlých bojovníků. Toto hrůzné
kouzlo obvykle ubije svou obět do
bezvědomí nebo alespoň k poddajnosti. Je
také používáno k přinucení těch, s nimiž
kněží opatství nechtějí bojovat – jako jsou
paladinové a spravedliví lidé vyznávající
dobro – aby se obrátili a odešli.
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Sev
Tato vesnice se nachází mimo
frekventované silnice na úpatí Rozsevzubu,
nejlepšího orientačního bodu pro
cestovatele zkracující si cestu mezi
Esembrou a místy severně od Zjizveného
údolí, dolních míst v Údolí perutí nebo
brázdy. Zřídkakdy zde stojí mezi stromy
více než tucet hlavních budov, ačkoliv
podél pěšin jsou roztroušeny více než dvě
desítky chat patřících dřevorubcům a
sběračům bylinek. Pěšiny vybíhají všemi
směry ze zdejšího bahnitého tržiště a od
sevské studny.
Rozsevzub se tyčí jako šedobílý tesák
porostlý duby, buky a javory nad vesnicí
Sev. Jeho jižní svah nad Sevem je téměř
zcela strmý útes. Nejvyšší vrcholek je
korunován zbytky věže, kde kdysi pobýval
jistý Rudý mág z Thaye, obklopen svými
draky! V hoře je také množství chodeb a
jeskyní. Bývaly bydlištěm drowů, kteří sem
přišli před dávnými časy, aby uchvátili
vládu nad vesnicí.
Dnes nalezne poutník Sev bez drowů
jako poklidné místo, kde lze koupit
žaludové máslo, vyřezávané schránky, jiné
předměty ze dřeva a hrnce sušených
bylinek, aby mohl uvedené zboží jinde
znovu prodat. Dobrodružně založené
nátury ještě stále prohledávají severní a
západní úbočí hory ve snaze najít zde
údajný poklad, ale ještě nic nenašly.
Zákon v Sevu zastupuje Válečný strážce
Eferon Farelín, vysloužilý důstojník
Panských z Esembry, jenž byl válečným
kancléřem, pánem Ilmešem, ustanoven na
místo soudce a velitele hlídky. Eferon velí
dvěma vojákům a jednomu chlapci,
poslíčkovi. Je to pomalý, klidný muž, jehož
tolerance k malým přestupkům, ale přísné
udržování všeobecného klidu si získaly

souhlasné mručení a úctu místních
obyvatel. Ti by se za něj v případě nutnosti
postavili. Eferon nahlašuje veškeré
podezřelé návštěvníky a činnosti Ilmešovi.
Oznamuje to pomocí hlídek z Opatství
meče nebo Panských, kteří Sevem projíždějí
každé dva nebo tři dny.
Dobrodruhy, kteří by měli chuť vysmát
se malému mužstvu Válečného hlídače
Eferona, jeho provinčním způsobům a
zřejmé neschopnosti použít donucovacích
prostředků k vynucení poslušnosti, musím
varovat, že Eferon může vyslovit zákaz
vstupu nebo průchodu Bojovým údolím.
Toto rozhodnutí respektují jak hlídky
Opatství meče, tak i Panští. Pro kupce
cestující po Rautauvyrově silnici je to
naprosto zničující, neboť musí použít
Polosekovu stezku, jterá je lemována
kostmi obchodníků, kteří měli zakázáno
projít Bojovým, a proto se ho pokoušeli i s
nákladem obejít.

Zajímavá místa
v Sevu
Jedinečné lokality
Drakandrosova věž

Rozsevzub je pozůstatkem dávné sopky.
Skály jsou zde tvrdé jako železo a skvělá
zeměpisná poloha s velkým výhledem zde
v průběhu let učinila z tohoto místa sídlo
pro dvacet nebo více usedlostí, jak si zde
postupně lidská princátka hledala své
domovy. Poslední z těchto věží byla
domovem Drakandrosovi, Rudému mágovi
z Thaye, nějakým způsobem zapletenému s
drakostějem Krimdrachem (Krimdrach byl
znám tím, že byl extrémně válkychtivý a
agresivní i na rudého draka), několika
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živými draky a s temnými elfy obývajícími
hlubokou síť jeskyní uvnitř hory.
Všechny uvedené zlé bytosti jsou dnes
mrtvé, zabité neohroženými dobrodruhy, a
věž leží zničená v sutinách s dračími kostmi
povalujícími se po okolí. Ony kosti zatím
ještě nebyly odneseny, aby byly prodány
alchymistům nebo jako trofeje Sembijcům,
kteří by se potom mohli chvástat, že jsou
velkými drakobijci. Tento stav trvá proto,
že i po smrti kouzelníka stále ještě funguje
jím vyrobený předmět, který vysílá
obrannou magii18 a který už zabil více než
jednu skupinu dobrodruhů. Ti sem šli pro
poklad, který to podle všech stále ještě
zůstává.
Vrcholek kopce je suťovitou pustinou
obývanou hady a nejméně jednou
leukrótou. Kdo ví, jaká bohatství mohou
být ukryta ve zbytcích mnoha zdejších
usedlostí. Jediné, co se mi podařilo zjistit o
zdejších jeskyních od jedné skupiny
dobrodruhů, která přežila průzkum
vrcholu hory19, je, že jeskyně vedou
hluboko pod zem až do Temných říší. Po
cestě leží několik jeskyní plných hub a
jedno místo, kde temní elfové objevili něco,
co je po tuctech zabíjí. Jejich kosti tam stále
ještě leží, ale nezbyla tam žádná známka
toho, co jejich zkázu způsobilo.
Nejdále na vrcholu kopce, kam se
obyvatelé Sevu ještě odváží, je jeskyně na
severním úbočí hory. V ní místní sedlák
Hobr Dezdíř pěstuje chuťově velmi
výrazné20 vrásčité černé údolní hříbky.
Hobr bude chtít zaplatit, pokud mu nějaké
seberete nebo zničíte, jak v minulosti
učinilo již několik skupin dobrodruhů.

Válečný strážce Farelín jeho požadavek na
odškodnění rozhodně podpoří, protože v
této chudé komunitě může být ztráta
několika stříbrných ve sklizni závažným
problémem.

Kaple
Rozevřená dlaň Lathanderova
Přestože je Sev tak malý, je tato prostá
kamenná budova místem kypícím činností.
Je jak místem pro vzdělávání místních dětí,
tak oblíbeným shromaždištěm.
Všichni mohou uvnitř spatřit znamení
toho, že Pán jitra má toto místo v oblibě.
Kromě oltáře, několika polních lůžek a
kostelních lavic je jediným kusem výzdoby
v této bývalé přestavěné stodole s
vysokými okny Krev Lathanderova, malý
zářící kousek jantaru, který obsahuje
několik kapek božské krve, uzavřených zde
navěky pro pomoc obyvatelům Sevu21.
Krev se vznáší asi 30 stop nad zemí, těsně
pod stropem a slabě růžově září. Záře může
znatelně zesílit, schvaluje‐li Lathander
určitou činnost, když je vyburcován jistým
zjištěním, či musí reagovat na nějakou
skutečnost.
Lathanderovi zde slouží nová kněžka,
Paní úsvitu Katalíra Douvarová (Katalíra
nahradila předcházející kněžku Mamafrijku
Mumlovou) a její srdečná a energická
pomoc s opravováním plotů, uklízením
veřejných prostranství a dokonce i kopáním
žumpy jí získala srdce všech vesničanů. I já
jsem se málem beznadějně zamiloval.
Vyplatí se ji navštívit, pokud chcete poznat
někoho, kdo je upřímný, čestný a dobrého
srdce.

18 Podrobné informace o Drakandrosově koruně naleznete v Dodatku II.
19 Volo: Našel jsem je v Brázdodolském klubu dobrodruhů Hvězdný pád. Je to dobré místo, kde se můžete dozvědět o
nebezpečných místech po celém Dračím pobřeží. Musíte však umět rozlišit ve všech těch divokých příbězích o šílené odvaze, co je
pravda a co ne.
20 Volo: Jejich chuť nedokážu popsat jinak než slovy „uzené obilí“. To znamená, že chutnají jako pražená kukuřičná jádra se
silnou příchutí po kouři.
21 Bližší informace o tom, co Elminster prozrazuje o tomto předmětu, naleznete v Dodatku II
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Obchody

kořeněná klobása z prasečích mozků! Jen si ji
vychutnejte a nepřemýšlejte o tom, z čeho je
vyrobena.
Delmukův obchod dělá čest svému názvu,
a prodává tak i sudy různých velikostí,
obvykle staré, ale dobře zapečetěné. Některé z
nich jsou ocejchovány zajímavými nápisy, jako
například: „Pivo panenského dechu – na vás
příliš slabé“ nebo „Staré Břitkobolské – určitě
k němu máte blízko“. Celkem vzato je
Delmukův sud podnik, který je zábavné i
užitečné navštívit.

Delmukův sud
Koloniál

Tento velký a dobře zásobený koloniál je
jednou z těch obdivuhodných staveb bez
ladu a skladu se rozrůstajících po okolních
kopečcích. Budova má do všech směrů
postavena další křídla ve stavu blízkém
spadnutí a ukazuje zákazníkovi širokou
škálu střešních krytin a stavebních slohů,
počínaje barabiznou‐na‐spadnutí až po
jako‐nové‐a‐jsem‐na‐to‐hrdý. Uvnitř
obchodu Delmuk, vysloužilý trpasličí
válečník s šikovnými vrhacími sekerami a
nevrlým, téměř naježeným způsobem,
ochraňuje neuvěřitelnou směsici různého
zboží.

Chlamákova kovadlina
Kovárna

Chlamák odolává neustálému Delmukovu

Když jsem ho navštívil, zrovna se věnoval
přemísťování všech věcí, které se mu v
posledních sedmi letech nepodařilo prodat, do
nového skladiště. Pomáhali mu při tom dva
pomocníci. Jako každý trpaslík si dával velmi
záležet, aby předměty nakonec tvořily
úhledné sloupce, a trávil mnoho času jejich
přeměřováním a zakliňováním. Že ony věci
mohou zůstat dalších sedm let neprodané,
nevadí – hlavně že tvoří stabilní hromadu.
Delmuk prodává víno, pivo, žar a jiné
lihoviny. Pití kupuje v Sembii za velkoochodní
ceny. Některé z jeho příručních soudků mi
však připadaly podezřele zaprášené. Jeho
žena Marla také peče každé jitro čerstvé
česnekové pirohy. Jakmile Marla vyndá
pirohy z trouby a nechá je vychladnout, jejich
vůně se rozšíří po celém Sevu a na pirohy se u
obchodu tvoří fronta. Delmuk sám vyrábí
kořeněné uzenky ze zdrojů vlastního
prasečího chovu, které ho právem proslavily.
Chutnají jako nebeský dar – a to i když je sníte
jako železnou zásobu příští zimu.
Delmuk se nikdy nevzdá svého tajného a
velmi ceněného receptu, ale dokonce jsem ho
o to ani nežádal. Uzenka je vysušená, velmi

kibicování, protože není trpaslík, a tudíž
nemůže být vůbec dobrým kovářem, alespoň
podle trpaslíkova často vyslovovaného
názoru. Zjistil jsem, že tento pomalý velikán s
dětskou tváří je ve skutečnosti kovářem
celkem dobrým, i když spíše s talentem na
hrubší, ale těžší práci, což je v tak malé
komunitě celkem překvapující. Je schopen
vyrobit celé kolo od vozu jen ze železa,
popřípadě vodotěsnou, i když poněkud
primitivní loďku ze šestnácti štítů.
Jeden z místních vojáků pracujících pod
Válečným strážným Farelínemokázale nosí
sadu zbroje vyrobenou Chlamákem. Ačkoliv
ta připomíná cinkající kuchyňský strom,
ověšený hrnci a pánvemi s různými navzájem
se překrývajícími pláty sporadicky k sobě
připnutými, zdá se, že ve skutečnosti plní
svůj úkol. Ten muž mi s hrdostí ukazoval
zubaté části kovu, které získal od medvýřího
zobáku jen okamžik předtím, než mu usekl
hlavu. Zdejší kovář není žádným důvodem,
proč byste měli do Sevu jezdit, ale může vám
být užitečný, pokud potřebujete nějaké
opravy, a to i na překvapivě složitých
předmětech.
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Hejžarovo dřevařství
Dřevařství

Hejžar je místním dřevorubcem. Z hrubě
otesaných klád dělá prkna, tyče, šindele,
dužiny sudů a dřevo na podpal. Jeho dílna
je divokým nepořádkem plným pilin,
hoblin a pokroucených kousků dřeva
visících nebo opírajících se o každé místo.
Hejžar a jeho čtyři urostlí pomocníci řežou
velkými pilami pro dva muže tak rychle, že
někdy slyšíte dřevo přímo naříkat. Během
mé návštěvy si mistr tesař přivezl povoz
plný setmělcových kmenů a do večera jej
proměnil v povoz plný očištěných prken.
Jediný hotový kus nábytku, který
Hejžar vyrábí, jsou stoly. Hejžar je velmi
hrdý na stoly umístěné venku, na kterých
jeho pomocníci obvykle obědvají. Umí také
přidávat dřevu léta tím, že ho udí, namáčí a
ohýbá, ale za takovou práci vyžaduje
vysoké platby. Dává přednost prostému
řezání před vším ostatním. Cestovatel může
objevit dva stejné sudy plné ořezaných
dřevěných kolíků a naštípaného dřeva na
podpal, které stojí po obou stranách dveří,
což je samo o sobě důvodem k návštěvě.

Hostince a krčmy
Mlynářský hostinec

Mlynářský hostinec provozuje Siláš
Jenkovský. Ten kromě svého zaměstnání
coby výčepní je také obecním majstrem, což
je pro místní lidi obdoba ombudsmana.
Jediný sevský hostinec přežívá díky tomu,
že ubytovává také místní obyvatele, který
jsou příliš chudí, než aby mohli vlastnit
pozemek na vlastní obydlí. Tito přebývají v
horním podlaží, zatímco v přízemí ve
větších a chladnějších místnostech jsou

ubytováváni řádně platící hosté.
Přenocování zde stojí 8 stříbrných, ale v
ceně je také ustájení zvířat, koupel (pokud
si ji přejete), vyprání a spravení vašeho
oblečení personálem (zeptají se vás, zda
budete využívat této služby a jaké máte
požadavky), vyčištění, naleštění a
navoskování vaší obuvi a veškeré jídlo
(pečeně jsou nepatrně přesolené a všechno
ostatní je plytké, nevýrazné, bez chuti a
nanicovaté). Pití se platí zvlášť a korbel
čehokoliv zde stojí 4 měděných. Když
říkám čehokoliv, tak vás upozorňuji na to,
že vám v korbelu přinesou i víno a žar.
V přízemí se nachází velká společenská
místnost sloužící jako jídelna i výčep a jen
málokdy je bez potulného pěvce. Celkově je
Mlynářský hostinec jednoduchý a
přiměřený útulek pro cestovatele, který
nabízí zasycující, ne však skvělé jídlo a
slušné, ne však rozradostňující místo k
přenocování.
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Hluboké údolí
oto údolí, mnohde známé
pod názvem Stromové
údolí, je zalesněnou
krajinou podél Glamrilu a
jeho přítoků (Hlubinného
potoka a řeky Vínovice) a patří mezi
nejkrásnější z Údolí. Při pohledu na
Hluboké není možné nevzdechnout si –
tedy kromě zimního období. Je značně
obtížné nalézt výhled z pařezu nebo
kamenné zídky, který by nepotěšil vaše
srdce. Vše se topí v květinách a na věčně
zelených polích, z větší části pokrytých
stínem, poletují ptáčci.
Obchodním střediskem pastýřského
Hlubokého údolí je opevněné město
Nadluní, stojící na Východní cestě nedaleko
místa, kudy protéká Vínovice, jižní přítok
Glamrilu. V úhledných ulicích a obchodech
Nadluní lze koupit stavební dříví, kožešiny
i čerstvé maso (hlavně zvěřinu, tetřívky a
bažanty). Pro jejich kvalitu se stalo Hluboké
pověstné mezi ostatními údolími. Zde si
také hlubokodolští kupují hedvábí, vlnu a
jiné látky, stejně jako kovové zboží.
Hluboké údolí bylo také nazýváno
„lesní zahradou“. Je možné tu spatřit, jak
pečlivě je udržována krajina a zachovávány
stromy. Živé ploty a divoké zahrady rostou
skoro všude a udržují tak zvěř v hojnosti.
Kácení stromů, lov divoké zvěře a obnova
těchto zdrojů je prováděna se stejnou
starostí o zem, s jakou jsou udržovány živé
ploty a zahrady. Lidští a elfští lesníci
pracují společně, aby zajistili tučné úlovky
zvěře a bohatou sklizeň lesních plodů.
Medvýři, styrgy a jiné škodné šelmy jsou
zabíjeny bez milosti (jiné šelmy se loví v
přiměřeném počtu), ale všechno ostatní je

ponecháno vlastnímu vývoji bez
omezování.
Tento přístup zajistil Hlubokému jeho
pověst coby domova venkovských snílků, a
to hlavně v sousedním Arkhenském údolí a
blízké Sembii. To ale nebrání obyvatelům
obou těchto míst, aby si neobjednávali
dřevo nebo kožešiny s charakteristickým
cejchem v podobě Košatého stromu
Hlubokého údolí (Košatý strom je také
zobrazen na prostřední z mincí, které jsou
součástí údolního znaku). Výše zmíněné
zboží je té nejlepší kvality a v tom největším
množství, jež lze nalézt na této straně
Hraničního hvozdu nebo v nejhlubších
lesích Elfího dvora, v okolí nebezpečného
Myth Drannoru.
Polovinu obyvatel Hlubokého údolí
činí elfové a půlelfové, neboť právě zde žili
vždy lidé i lesní lid ve vzájemné přátelské
harmonii. Hluboké bylo založeno Imryllou
Eluarshee, známou také jako Hlubinná
princezna, a po ní je také pojmenováno.
Ačkoliv sama patřila ke královské krvi
Cormanthyru, vybrala si lidského muže a
přes odpor elfů založila Hluboké údolí.
Manžela pak přežila o několik staletí. Za
svého života se starala o mnoho smíšených
manželství, aby se ujistila, že se v jejím
rozvíjejícím se údolí nebudou vyvíjet žádné
předsudky. Také vyrobila množství
Jounových kamenů. Někdy je také nazývána
Matka půlelfů, v blahé paměti na její vládu.
Je pohřbena kdesi v údolí nesoucím její
jméno v hrobce, jejíž umístění bylo
zapomenuto. V této hrobce (jak tvrdí
legenda) se nahází celý oblak třpytivých
Jounových kamenů, neustále kroužících
okolo její rakve.
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Když se hlubokodolským naskytne
příležitost, dokáží být nesmírně a fanaticky
hrdí na to, že jsou schopni svou krevní linii
sledovat až k Hlubinné princezně či k
nějakému z dětí, kterému byla (čestnou)
tetičkou. Protože obyvatelé Hlubokého
údolí uctívají svou zakladatelku téměř jako
svatou, zjistili lidé z Dračího pobřeží, že
napadnout památku Imrylly Eluarshee v
přítomnosti někoho z tohoto jinak klidného
a mírumilovného údolí znamená vyvolání
okamžité a bouřlivé zuřivosti. Mnozí
arogantní Arkhenci, Sembijci, Zentové a jim
podobní zemřeli s nějakou „přechytřelou“
poznámkou o Usměvavé princezně na
rtech.

Krajina
Většinou obyvatel hlubokého údolí jsou
sedláci, lovci a zálesáci. Všichni žijí v
blízkosti přírody v široké, věčně zelené
dolině s hojností kapradin a jezírek.
Hlubinný potok a Vínovice prýští ze země a
hned zase mizí pod povrchem, aby mohly
po několika desítkách stop znovu vyrazit
na světlo (tato podivná skutečnost je
důvodem, proč se objevují jen na několika
mapách, nebo jsou zaměněny s Glamrilem.
Glamril je také někdy nazýván Hlubinným
potokem, neboť tento potok se vlévá přímo
do něj. Správně by měl být takto nazýván
pouze nad soutokem s Vínovicí).
Jedinými dvěma pochybnými oblastmi
v blízkém okolí jsou nestvůrami zamořený
Klenutý les na jihu a Glaunská blata na
východě. Místní domobrana na obě místa
dohlíží a vězte, že téměř polovina obyvatel
Hlubokého údolí je členy domobrany.
Kromě králíků a drůbeže najdete na
hlubokodolských zemědělských
usedlostech jen málo ostatního zvířat.
Namísto toho se sedláci zabývají hlavně
pěstováním plodin tísnících se na malých

políčkách, zatímco na travnatých střechách
domů vyhloubených v říčním břehu
můžete někdy vidět i bohaté bylinkové
zahrádky.
Země je tak vlhká, že se zde často
vyskytují mlhy. „Snovým časem“ je
v Hlubokém údolí nazýváno období, kdy
mlha leží jako hustý závoj nad krajinou tak
nízko, že jezdec v sedle má hlavu nad
mlhou a může přes ní vidět. Pokud, ale
sleze ze sedla, ocitne se v mlze, v níž je
vidět jen na několik kroků.

Obyvatelstvo
Lidé z Hlubokého údolí jsou klidní a
mírumilovní. Žijí ve vzájemné harmonii s
přírodou a vědí, co musí udělat, aby tento
stav udrželi. Mnoho dní práce stráví tím, co
by městští obyvatelé Sembie pohrdavě
nazvali „hrabání se v prachu“.
Většina hlubokodolských řeší a
rozhoduje vlastní spory pomocí diskusí a
shody na obvinění a trestu. Trest může mít
různou formu, od veřejného ponížení
dospělých mužů a žen, po nařízení
viníkům, aby pomohli nebo poskytli jídlo či
zboží svým obětem. Pouze závažné spory
jsou předneseny lordu z Nadluní, vládci
údolí. Zbojnictví a ozbrojené násilí je
automaticky považováno za vážné
prohřešky stejně jako žhářství a mýcení
stromů mimo povolená místa. Pokácení
stromu může bezstarostného cestovatele,
který si chtěl udělat pořádný táborový oheň
přijít až na 200 zlatých, pokud byl mimo
oblast s povoleným kácením. Pokud
cestujete po Východní cestě, dívejte se po
stromech podél cesty označených zářivým
zásekem sekery, nad nímž se tyčí značka
Klenutého stromu, a kácejte jen v oblasti
mezi těmito stromy a cestou. Mimo
Východní cestu nekácejte nikde nic, ani na
pěšinách podél Glamrilu.
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Hlubokodolští jsou atletičtí a dobře
vycvičení v boji se zbraněmi. Domobrana se
shromažďuje nejméně třikrát ročně a
odpovědí na výzvu ke shromáždění je
postupné předávání signálu z jednoho konce
údolí na druhý. Většina obyvatel Hlubokého
údolí je dobrými lučištníky, a to i v místních
hustých hvozdech. Mají také zkušenosti s
bojem proti nepřátelům ozbrojeným mečem a
oštěpem. Členové domobrany – muži i ženy,
elfové, půlelfové i lidé – mají všichni koženou
zbroj a jsou alespoň částečně vycvičeni v boji
za tmy a v plížení se hvozdy tak potichu, jak

zelenou zemi před několika staletími.
Zaútočili bez varování a mnohé zabili svými
kouzly. Byli však vyzváni na souboj
Hlubinnou princeznou a polapeni jejím
začarovaným tancem.Toto vzácné a smrtící
kouzlo přinutilo své oběti k nedobrovolnému
tanci. Tanec zbavil kouzelníky veškeré paměti
a ponechal je slaboduché, přičemž jejich
kouzelným mistrovstvím a hlavními

jen to je možné.1
Většina hlubokodolských je také zdatná v
orientaci se při pohybu hustými lesy bez rizika
ztracení se, v zásobování lesními plody, kůrou
stromů a jedlými houbami i v čtení stop zvěře
a lesních značek. Tím pádem jsou schopni
rychle najít vodu, stromy a zvěř
požadovaného druhu. Jejich znalost lesa je
použitelná všude po Údolích, ale ve
vzdálenějších končinách jako v Hraničním
nebo Hulackém hvozdu je o něco méně
užitečná a účinná.
Hlubokodolští bývají ze všech obyvatel
Dračího pobřeží nejtolerantnější a
nejpohostinnější. Svou obezřetnost a nenávist
si šetří pro skřetí rasy a skutečně zlé obyvatele
jiných sfér, kteří se někdy vydají z Myth
Drannoru, aby lovili v lesích Elfího dvora.

Dvanáct tančících
kouzelníků
Jedna z nejzajímavějších historek Hlubokého
údolí vypráví o Dvanáctce z Thaye. Oni
kouzelníci se pokusili obsadit tuto věčně

znalostmi obdařilo sesilatele.2 Většina
kouzelníků se ovšem z takového náhlého
přítoku informací zblázní.
Usměvavá princezna seslání kouzla
přežila a byla to právě dvanáctka mágů, jež
byla poražena a stále tančí. Tančí až do
dnešních dní, jak prohlašují informovaní
mudrci, v podobě neviditelných, kouzlem
zachovalých kostlivců, ukrytých v kruhu tuctu
neviditelných mimoprostorových hrobek,
vysoko nad Nadluním. Jsou údajně také stále
vyzbrojeni svými prsteny, holemi a další
výstrojí.

Zmiňované hrobky lze objevit jen
náhodným vražením do jejich
neviditelných dveří, volně se vznášejících
nad střechami Nadluní (mám informace, že
tyto hrobky a jejich obyvatelé jsou
důvodem, proč jsou ve městě Nadluní a
jeho okolí zakázáni létající oři). Použití
magie uvnitř hrobky nemá žádný výsledek,
neboť její stěny magii pohlcují. Sám fyzický
kontakt s tančícím kostlivcem pak zraňuje
živé i nemrtvé bytosti.3 Místní občas
pronesou varování k mizerům používajícím
kouzla: „Jen takhle pokračuj dál a skončíš
jako jeden z Dvanácky.“

1 Elminster: Z toho, co vím o vašem světě, by se Hluboké údolí mohl nazývat zemí Robinů Hoodů.
2 Elminster: Oběť kouzla ztrácí jednu úroveň zkušeností za každé kolo, které je nucena tančit. Více podrobností k tomuto
odpornému kouzlu vám neprozradím, protože již napáchalo mnoho zla v rukou těch, kdož zvládli jeho použití.
3 Jakýkoliv dotek s kostlivcem nebo něčím, co drží, má na toho, kdo se jej dotkne, stejný účinek jako kouzla mrazivý dotek a
Ottův neodolatelný tanec, avšak záchranný hod se provádí s postihem ‐3.
Někteří z tančících kouzelníků mají hole moci a nejméně jeden z nich má i žezlo neznámého druhu. Všichni mají kouzelné
prsteny a za pasem jisté hůlky. Abyste nějaký předmět čaroději vyrvali, musíte uspět v hodu na útok i v hodu na ověření síly.
Pokud je útočník pod vlivem kouzla Ottův neodolatelný tanec, musí navíc také uspět v záchranném hodu proti paralyzaci v
každé kolo, kdy má v držení takto získaný předmět. V případě selhání je uchopení předmětu zrušeno a předmět se za dvě kola
vrátí zpět ke kostlivci. Jakmile jste jednou z hrobky venku, můžete předmět klidně pustit, ke kostlivci se již sám nevrátí.
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Lovecký sráz
Lovecký sráz je kopec pojmenovaný po
bitvě, která se na tomto místě udála před
dávnou dobou. V bitvě zemřeli lidští lovci a
zahynuli tak na poslední výspě nahoře na
vrcholku kopce, když bojovali proti přesile
gobrů. Lovecký sráz4 je porostlý stromy a
mnohým slouží jako orientační bod při
pochodu lesními pěšinami na sever od
Glamrilu. Také je to místo schůzek pro
cizince i hlubokodolské. Kopec byl již
svědkem mnoha konfrontací mezi elfy,
čekajícími na jiné elfy, a dřevorubci,
čekajícími na své druhy, a také mezi
znepřátelenými skupinami dobrodruhů.
Lovecký sráz je pozvolným hřebenem
pokrytým vyčnívajícími vrcholky stromů.
Asi uprostřed hřebene se nachází hluboké
jezírko, které má podle legend zázračnou
moc. Na kopci táboří spousty lidí, hlavně v
blízkosti jezírka, a úchvatná krása tohoto
místa inspirovala mnoho milostných balad.
Ve skutečnosti je však kopec prastarou
elfskou pohřební mohylou. Jsou v ní
pohřbeni padlí z obrovské bitvy během
Žďáření, první tragické války mezi
soupeřícími elfskými kmeny v oblasti.
Žďáření oslabilo lesní lid natolik, že již
nebyl schopen odrazit pozdější lidskou
invazi do zemí Dračího pobřeží.
Mrtví na obou stranách, Hlarrové i
Yhendorni, zde leží pohřbeni společně a jejich
klidný odpočinek hlídá tucet belnornů5
(nemrtvých elfských mágů) sedících v
temných chodbách. Nespí a hádají se o to, co
měli elfové udělat. Tito neumírající jsou
naprosto zoufalí ze zpráv o tom, co se elfům
přihodilo po Žďáření. Často volně podarují
osobu, která si našla cestu do nitra hory,

nějakým slabším kouzelným předmětem,
jestliže se pokusí zodpovědět jejich otázky
nebo vylíčit události na Torilu a nebude
přitom agresivní. Mohou také poskytnout
léčení nemocných nebo zraněných a obnovit
náboje většině kouzelných předmětů (tento
poslední je jejich nejoblíbenější způsob, jak
platit za informace).
Každý, kdo se setkal s belnorny, se k nim
musel dostat potopením se do hlubin jezírka.
Velká díra pod vodou ve vápencové stěně
jezírka ústí přímo do hrobky. Kouzelná hráz
zadržuje vodu, takže nemůže hrobku zaplavit,
ale žijící věci se mohou volně pohybovat
oběma směry.
Belnornové mohou používat svá kouzla i
kouzelné předměty skladované v hrobce. Ta
obsahuje množství kouzelných holí a žezel, z
nichž některá uvolňují magii, která je obvyklá
pouze u prstenů nebo hůlek dnešní doby.
Kouzlo, jež belnorni nejčastěji používají, je
sesíláno kdykoliv se ěkdo pokouší prokopat
nebo použít magii k nahlédnutí dovnitř hory.
Jedná se o specializované přivolávací kouzlo,
které okamžitě přenese mlhu – karmínovou
smrt6 – z Glaunských blat na Lovecký sráz,
aby na narušitele zaútočila.
Belnorni mohou také na všechny, kdo
přežijí útok mlhy a pokračují v narušování
Srázu, uvrhnout jeden rok trvající kletbu
železné stráže, kterou nelze odstranit7 (oběti
kletby se nemohou dotýkat žádných kovových
předmětů, kov jednoduše prochází jejich
tělem). Stejně jako u kletby uvalené na
narušitele Hřbitovní díry v Arkhenském
Mostě, i zde použili elfové svá kouzla, aby
jejich mrtví zůstali neobtěžováni. Jen málo
dobrodruhů se odváží riskovat rok
neschopnosti oblékat brnění a používat
většinu nářadí a zbraní. A nikdo si nemůže
odnést z hrobky kovové poklady, když se
nesmí dotknout žádného kovu.

4 Umístění Loveckého srázu najdete na první mapě v části o Nadluní uvedené dále v této kapitole.
5 Podrobné informace o belnornech naleznete ve výročním Monstrózním přehledu, svazek I.
6 Podrobné informace o karmínové smrti naleznete v Monstrózním manuálu.
7 Elminster: Není to pravda. Vtip je v tom, že kouzlo sejmi kletbu je třeba seslat třikrát.
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Měsíční Vrch
Tato vesnice měsíčních elfů je mezi Lesním
lidem známá pod názvem Ssrenshen8.
Stejně jako Nebezář je součástí Hlubokého
údolí a zdrojem mnoha výtečných elfích
lučištníků v údolní armádě. Kopinická rota
Hlubokodolských mečů se skládá právě z
mladých lovců Ssrenshenu.
Měsíční Vrch má tradici vskutku
hrozivého umění s lukem, jako je například
zásah do oka letícího ptáka na vzdálenost
jedné míle. Takže varování pro cizince zní,
že by si raději měli držet odstup. Nehlučné
upozornění „Prosím nevstupovat/země
elfů“, umístěné po obvodu elfského území
zajišťují trvalé iluze neelfských kostlivců
probodaných šípy elfů. Iluze jsou umístěny
nad všemi cestami vedoucími ke komunitě
(podle fyzikálních zákonů by šípy z
kostlivců měly vypadnout, protože kdyby
to nebyla iluze, šípy se na kostlivci nemají
do čeho zabodnout).
I když nerozvážný cestovatel ignoruje
varování a ponoří se do lesa směrem na
Měsíční skálu a hledá osadu ukrytou v jejím
stínu, je Měsíční Vrch obtížné najít. Celá
vesnice jsou jen stromové domy a pod zemí
skryté skladovací sklepy, umně schované
pod hromádkami zeleného listoví. Jestliže
se elfové rozhodnou zůstat ukryti, jenom
Kostín – spálený kus země, kde leží kosti
zabitých skurutů z pustošících band,
ozdobené zbytky dalších zlořádů, jako jsou
etinové a medvýři – nám může prozradit
známky elfí osady.
Měsíční skála je holým skaliskem
vyčnívajícím nad okolní terén a bývala
tradičně obývána vyvernami. Nyní ji používají
jen vlci pro svá noční vytí, protože všechny
nebezpečnější nestvůry již elfové pobili svými
šípy. Na západě se skála zvedá z lesa jako

kapradinová louka, která později ustupuje
lišejníku a rozrušenému kameni. Nakonec
přechází do holého, větry bičovaného
skalního hřebenu, měnícího se v rozeklanou
skalní stěnu. Pod touto skalní stěnou se
nachází hustě zarostlý remízek dubů, jasanů a
setmělcových stromů, kde sídlí elfové. Ti
nemají rádi návštěvy a zaútočí na kohokoliv,
kde se pokusí šplhat na útes, nebo bude kutat
v jeho stěnách.
Důvodem, proč se Měsíční Vrch objevuje
na těchto stránkách, jsou „větrokamy“, které
vanou z východní, drolící se stěny útesu. Stěna
Měsíční skály je velmi porézní a na ničím
nechráněné a rozrušené straně se již rozpadá
na prach. Když vane silný vítr, začne se drolit
a šedý prach je odnášen směrem na východ k
lesu. Někdy jsou s prachem unášeny i malé,
ale velmi kvalitní rubíny, do té doby uvězněné
ve skále. Vítr unášející drahokamy vane
nejčastěji při bouřích a po nich, přičemž nese i
rubíny velké jako první kloub u palce ženské
ruky. Návštěvníkům lesa se pak může
přihodit, že zatímco budou sedět, vítr jim
snese rubíny rovnou do klína!
Jak se známost těchto šokujících padavek9
v průběhu let rozšiřovala, přicházeli sem
dobrodruzi a chňapali po bohatství, které jim
létalo nad hlavami. Zaútočili na elfy, o nichž si
mysleli, že zákonitě chtějí získat jejich náklad
rubínů, a začali se přepadávat i navzájem mezi
sebou. Tohle ostatně dělají dodnes. Jejich
chování vedlo elfy k opatrnosti k cizincům,
později se jim vyhýbali a nakonec k nim začali
být aktivně nepřátelští. V současnosti je Kostín
jediné otevřené prostranství stojící v cestě
větrokamů v době silného větru, skutečně
smrtelně nebezpečným místem. Většinu elfů
drahokamy nezajímají, ale také nemají rádi,
když se jim okolo potloukají cizinci, loví zvěř,
zakládají špatně zabezpečené táborové ohně a
ohrožují je na životě, takže pálí šípy na
každého, koho od pohledu neznají.

8 Umístění Měsíčního Vrchu je vidět na první mapě v části o Nadluní a také na mapě v části o Bristaru.
9 Elminster: Grr. Další Volovina.
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Nadluní
Město Nadluní je jediným větším sídlem
v Hlubokém údolí a rychle se rozrůstá.
Pohodářská přívětivost a tolerance je zde na
denním pořádku a většina lidí, co disponuje
problémy, si o ně musela důrazně říci, nebo
si je způsobit. Cestovatelé po Východní
cestě tu najdou příjemnou zastávku.
Potřebují‐li doprovod žoldáků případně
nové zásoby po nebo před výletem do
Hromového průsmyku, možnost nakoupit
zásoby v Nadluní se může ukázat jako
životně důležitá.
Jméno Nadluní pochází od Kopce nad
lunou, dnes již téměř zapomenutého názvu
vrchu, na němž byla půlelfím hrdinou
Auglauntarasem v Roce putující vyverny
(1022 DL) vybudována Věž vycházejícího
měsíce. Věž byla vždy důležitá jako místo,

odkud lze ovládat Hromový průsmyk a
blízký brod Glamrilu. Mimo jiné vždy
lákala poutníky bezpečím svého stínu,
obzvláště potom, co militantní elfské rodiny
Alantarů a Sorynů pozvedly zbraně proti
všem z Lesního lidu, kdož byli spokojeni s
životem v míru s lidmi. Po smrti hrdiny
Auglauntara pevnost převzala Hlubinná
princezna a vládla Hlubokému údolí jako
spoluvladař se svou dcerou Alanšarou.
Od tohoto času až dodnes žijí elfové,
půlelfové i lidé v okolí Kopce nad lunou ve
společnosti stromů, rozvětvených pěšinek,
malých chat a nádherných zahrad. Tyto
krajinné prvky se dnes šíří do okolí města,
protože nedávno byly dokončeny městské
hradby. Kvůli nedostatku místa začaly
městské domy vyrůstat až do výše tří pater.
Již nyní hovoří někteří obyvatelé o rozšíření
městských hradeb, ale návštěvníky musím
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varovat, že toto téma budí silné emoce.
Nejlepší je být zticha a zeptají‐li se vás na
váš názor, je lepší říci, že žádný nemáte.
Přes nájezdy příšer z hor a loupeživé útoky
Lašanových jednotek, jež se dostaly na
dohled od Věže, již po mnoho staletí
neoblehla Nadluní žádná armáda, takže
ochrana hradeb je spíše symbolickou, než
životně důležitou záležitostí. Na druhou
stranu si někteří lidé myslí, že dokončení
hradeb bylo jediným důvodem, který
odradil arkhenskou armádu od zabrání
svého bohatého souseda. Měl bych
poznamenat, že arkhenským se
v Hlubokém údolí dostane spíše chladného
přijetí.
Zemědělské usedlosti se stále ještě
nacházejí v těsné blízkosti hradeb Nadluní
a návštěvníci mohou uvnitř hradeb vidět
více stromů a květin, než v kterémkoli
jiném městě Údolních zemí. V nadluňských
ulicích byly nedávno položeny dlažební
kameny a nahradily tak bláto a povalové
cesty (dlážděné prkny). Ve městě má svůj
domov více než tisícovka obyvatel. Navíc
zde sídlí i Hlubokodolské meče (Dubová
rota a Kopinická rota, obě čítající 70 elfích
lučištníků na koních), 30‐ti členná stráž
Věže a mnoho služebnictva pracujícího ve
Věži.

Zajímavá místa
v Nadluní
Jedinečné lokality
Dům Stříbručných
Tento impozantní kamenný měšťanský
dům je velitelstvím pro koster zvaný Dům
Stříbručných, založený vysloužilým
elfským dobrodruhem Gaelinem
Stříbručným (není příbuzný Sedmi sestrám
téhož jména). Vysocí a pyšní elfové a
půlelfové této organizace pořádají rychlé a

Klíč k mapě Nadluní
1. Rantajsova věž (sídlo místního mága)
2. Vycházející měsíc (hostinec)
3. Dům Stříbručných (panský dům, vedení
obchodního kosteru, cvičiště žoldnéřů)
4. Královský dům (obchod s potřebami pro
karavany)
5. Vysoký trh
6. U Dubu a kopí (krčma)
7. Andelmausovo dřevařství (obchod s
řezivem a Andelmausova kancelář)
8. Hanseldův krámek (obchod s kořením,
výstřednostmi a nábytkem)
9. Učené listy (Oghmův chrám)
10. Věž vycházejícího měsíce
11. Panská kasárna
12. Tábořiště karavan
13. U Stříbrného štítu (hostinec)
14. Darianovy stáje (obchod s postroji; chov,
výcvik a prodej koní)
15. Žemlestálská ulice
16. Hlubinná třída (ulice)
17. Hřebecká ulička
18. Žaludová ulička
19. Tortarova ulice
20. Cesta bílého šípu
21. Glamrilský brod (brod přes Vinnou,
přítok Glamrilu)
dobře hlídané karavany na východ do
Ordulinu a na západ do Arabelu. Pro stále
zákazníky v těchto oblastech karavany vozí
hlavně drahá dřeva, pryskyřici, jantar a
nejlepší bobří a kuní kožešiny.
Zde najímá Dům Stříbručných žoldáky,
které již viděl v akci a jejichž výkon se mu
líbil. Pak nastává dlouhé a pečlivé morální
zkoušení a výcvik. Tento proces končí
udělením hodnosti plnoprávného
personálu nebo dokonce partnerstvím s
organizací. Je to také místo, kde členové
kupují vzorky kvalitního zboží od
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náhodných kolemjdoucích, například od
dobrodruhů, kteří se odvážili hluboko do
lesů Elfího dvora za Semberským jezerem.
Koster dobře platí a ve svém jednání je
otevřený a vstřícný. Pokud s ním budete
jednat čestně, pokusí se s vámi navázat
trvalé a oboustranně výhodné obchodní
kontakty. Toto otevřené a věrné chování
činí ze členů organizace nebezpečné
nepřátele, ale skvělé spojence. Koster si
udržuje volně připojenou skupinku
dobrodruhů, používanou proti všem, kdo
podvedli někoho z organizace. V zemích
okolo Dračího pobřeží si Dům Stříbručných
vydobyl reputaci důvěryhodnosti, jakou
nemá žádný jiný koster. „Buďme skromní a
buďme dobří,“ říká Gaelinovo heslo. Jeho
koster se jím řídí.

rejstříku (viz oddíl Učené listy uvedený
níže) zůstávají tyto úkazy nevysvětlitelné.

Panská kasárna

Glamrilský brod
Zcela nepodstatný brod na Vínovici,
přítoku Glamrilu, se nachází přesně na
sever od městských hradeb. Zmiňuji ho zde
jen kvůli podivné kouzelné síle, kterou je
brod obdařen. Říká se, že je to výsledek
požehnání Hlubinné princezny. Čas od
času jsou náhodní lidé překračující brod
zbaveni všech chorob a všechna jejich
zranění se uzdraví. Navíc se jim v hlavě
usadí náhodné kouzelnické kouzlo a
později ho mohou seslat bez jakýchkoliv
znalostí a složek. Obvykle se to přihodí
nekouzelníkům a někteří jsou sužováni také
třetí schopností brodu: na několik
okamžiků se vznesou vysoko do vzduchu.
Několik kněží a mágů, včetně místního
Rantajse, brod zkoumalo, ale nikdo z nich
nenalezl důvod nebo zdroj těchto
podivných a opakujících se příhod. Jisté
osoby z Údolí dokonce hovoří o založení
klubu nebo v horším případě kultu lidí,
kteří byli „požehnáni brodem“. Přes dotazy
kladené mudrcům a hledání v Danaliově

Tento opevněný shluk zbrojírny a kasáren
má vlastní bránu v městských hradbách,
ústící přímo na tábořiště karavan a armádní
síly se tak mohou v případě potřeby
okamžitě vrhnout na stále se měnící
stanové městečko. Brána i zdi jsou ve dne v
noci pečlivě střeženy, neboť je zde
skladováno více nádherných zbraní než ve
všech ostatních údolích dohromady
(arkhenské Mečiště se může chlubit větším
množstvím zbraní, ale ty nejsou tak
kvalitní). Městské hlídky, střežící ulice a
tržiště, mají svou základnu právě v
kasárnách a stejně tak i armáda, ačkoliv
polovina mužstva je vždy mimo budovu na
obhlídce údolí. Návštěvníci jsou
odrazováni od čmuchání v blízkosti
kasáren, i když upřímný obdivovatel
koňské krásy může být vpuštěn na okamžik
dovnitř ve chvíli, když jízdní hlídka z
Východní cesty vyjíždí z brány. Mnoho
vojáků z armády přiměje své koně, aby se
vzepjali na zadní, tančili a bili kopyty jako
při boji, v okamžiku, kdy projíždí branou.

Tábořiště karavan
Dříve to byl tábor pro najaté dělníky
stavějící městské hradby, ale dnes je tento
zabahněný shluk budov místem pro
probíhající koňské trhy a pro táboření
karavan. Má veškerý nepořádek, který
naštěstí chybí na Vysokém trhu, ale může
se chlubit častými a důkladnými
obhlídkami strážců pořádku. Tento druh
prevence zde udržuje situaci mnohem
klidnější. Také zákony se tu uznávají více,
než je obvyklé na většině podobných
karavanních tábořišť.
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Sídla

Na tomto tábořišti můžete spatřit
nestvůry ze vzdálených zemí uvězněné v
klecích, žongléře, hadí muže a rozmary
přírody (to jsou většinou měňavci, kteří
nepatrně pozměnili svou podobu nebo
prostě rasy v oblasti Údolí zatím neznámé).
Právě zde se taktéž uzavírají mírně (i zcela)
nekalé obchody. Je to i místo, kde rozbíjí
své stany většina námezdních šermířů a
čeká na zákazníky, platící za hlídání věcí
nebo za zabíjení.

Rantajsova věž

Vysoký trh
Toto velké otevřené tržiště se liší od všech
sobě podobných tím, že obchodníci mají k
dispozici veřejnou koupel a latrínu ve
východní části tržiště. Další zvláštností je,
že se tu prodává obrovské množství
bylinných přípravků (od bylinných likérů
po léky). Nejčastějšími kupujícími jsou
obchodníci z Cormyru. To ale neplatí v
nejchladnějších měsících. Mnoho rychlých
karavan přiváží zboží z Marsemberu a
Suzailu. Dovezené zboží pak kupci směňují
za kožešiny a byliny. Mezi
hlubokodolskými jsou velmi oblíbení
tresymové, okřídlené kočky, které jsou ve
Večernicích běžní jako zloději v noci –
mnoho z nich sem přivezli právě Cormyrští
obchodníci – a zdá se, že místní obyvatelé
přišli na chuť také pikantním sýrům
vyráběným v Cormyru. Sembijští
obchodníci zase soutěží o peníze
hlubokodolských komplikovanými hrami a
vyfukovaným sklem dováženým po moři z
teplejších krajů. Na tržišti často hrají
minstrelové a čekají na drobné, které jim
darujete. Vzato kolem a kolem je to skvělé
místo na prohlížení. Málem bych zapomněl,
že je zde také velmi pečlivě pěstován tvrdý
mech, takže toto místo je méně bahnité než
většina jemu podobných.

Tato malá, pouze 60 stop vysoká
šestiúhelníková kamenná věž je zdobena
vytesanými ornamentálními meteory a
náhodně také hvězdami. Věž i připojená
stodola pro ustájení koní shlíží na Nadluní
z vrcholu Kopce kouzel, kde Rantajs
udržuje malou koňskou farmu.
Rantajs, znám též pod přízviskem
Hlubokodolský mudrc, žije klidným
životem a jen zřídkakdy opouští svou věž..
Je klidný a přívětivý a pokusí se vám
zodpovědět všechny dotazy týkající se
Hlubokého údolí za poplatek pouhých
dvou zlatých. Návštěvníci však zjistí, že
odborné dotazy jsou mnohem nákladnější a
jejich cena se pohybuje od 50 zlatých u
jednoduchých dotazů po200 zlaťáků za
dotazy týkající se magie.
Rantajs též vykupuje knihy kouzel,
pokud obsahují kouzla pro něho zatím
neznámá, pouze však shledá‐li tato kouzla
užitečnými (bohužel takových kouzel v
průběhu let již velmi ubylo). Necvičí v
sesílání kouzel žádné cizince a to bez
ohledu na to, jak velkou hromadu mincí a
drahokamů byste mu nabízeli. Taktéž vás
musím varovat, že tento bývalý dobrodruh
pobil ne méně (pravděpodobně však více)
než 16 kouzelníků a skupin dobrodruhů,
kteří přišli do jeho věže a pokusili se ho
okrást nebo se zmocnit jeho kouzel. Mezi
těmito byl také jeden zulkir z Thaye, alhoun
(kostěj z mozkomora), drak a zřící se svou
ochrankou v podobě tří nemrtvých zřících!
(Tyto útoky poněkud ustaly po tom, co se
Šandala Tarmová, jeho žena a jediná
žákyně, nechala slyšet, že Hlubokodolský
mudrc je schopen v případě nouze
okamžitě přivolat na pomoc Elminstera ze
Stínodolu)
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Věž vycházejícího měsíce
Tato pevnost s černými stěnami se ve
skutečnosti může pyšnit třemi věžemi.
Každá z věží je zakončena dvojitou či
„rohatou“ zářivě bílou ochrannou plachtou,
která v letních dnech nahání padacími
dveřmi studený vítr dovnitř věže. Vevnitř
je pak vytvořen úplný velediv z
popínavých rostlin, kouzelných září a
chytře rozvedené vody. Ještě nikdy jsem
nebyl na hradě, který by vypadal spíše jako
jeskyně uprostřed rozkvetlé zahrady a ne
jako zatuchlá a temná pevnost.
Věž vycházejícího měsíce je sídlem pána
Hlubokého údolí, kterým je půlelfí válečník
Tudíž Ulath. Naštěstí je tento chlapík
dobrácký a neformální. Ve věži rádi
přijímají význačné hosty a lze se zde i
ubytovat. I v případě, že nejste hosty a
nechcete se ubytovat, požádejte o možnost
vidět Komnatu padajících hvězd, kde je na
desce velkého kulatého stolu pečlivě
vyřezána mapa celých Údolí. V noci je na
desku stolu promítán svit hvězd pomocí
šikmých zrcadel. Výsledek je neuvěřitelně
nádherný!
Místní kuchyně vaří skvělá jídla, jejichž
základem jsou lehké omáčky. Dřevem
obkládané místnosti jsou stejně honosné
jako v domovech bohatých sembijských a
cormyrských šlechticů sídlících na hradech.
Přesto toto místo zůstává pevností a každý
host zde má doprovod. Navíc dveře každé
místnosti hlídá jeden bdělý člen hradní
stráže.
Kapitáni stráží slouží v nepřítomnosti
Lorda jako soudci, ale nikoho neodsoudí k
smrti bez porady s Rantajsem, některým z
projíždějících Harfeníků, válečným mágem
Cormyru nebo kapitány místní armády.
Zločinci jsou obvykle ponecháni ve vězení a
čekají na konečný a formální proces. Tomu

předchází kouzelné čtení mysli prováděné
Rantajsem, aby pravda vyšla najevo. Pouze
viníci nebo ti, jejichž mysl nelze účinně
přečíst, podstupují případné přelíčení. Těm,
u nichž se pomocí Rantajsovy magie
prokáže jejich nevinna, se soudci omluví a
odmění svou obět za způsobené potíže dary
z Hlubokého údolí. Také je nabídnuta
možnost dočasného ubytování v nejlepších
komnatách Věže, namísto dosavadního
pobytu v žaláři.
Oblíbená legenda mezi
hlubokodolskými prohlašuje10, že
nepoužívané nejnižší patro podzemí v srdci
Kopce nad lunou je domovem bludiček a
vyznačuje se hlubokými studnami a
mocnou magií (jak knihami kouzel, tak
ostatními kouzelnými předměty). Obojí je
však zazděné již od časů princezny Imrylly.
Zmíněné předměty jsou patrně ukryty za
posuvnými kamennými stěnami. Ty se
otevřou jen tomu, kdo je najde a zapěje
před nimi správnou píseň otvírající nový
průchod. Správná musí být slova i tóny, ale
naladění a umělecký přednes se mohou
lišit. Je mi potěšením uvést zde vůbec
poprvé slova jednoho takového zaklínadla,
i když nevím ke kterým dveřím a s jakými
tóny jsou tato slova spojena:
Tam v temných zemích pod vlnami
Kde dlí překrásné mořské panny
Kde zbloudilí námořníci mají shon
A dnešního dne pro mne zní zvon
Zpívej od večera do samého rána
Ó ano, zpívej do samého rána
Vyslyš mou modlitbu, ať otevře se brána

Chrámy
Zaslechl jsem, že v lesích v blízkosti
Nadluní stojí chrám Corellona Larethiana,
ale nepodařilo se mi ho najít a ani jsem

10 Elminster: Pravdivě.
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nenašel nikoho, kdo by mě tam chtěl dovést
nebo mi alespoň existenci chrámu potvrdil.
Mám podezření, že skutečně existuje a že
leží severozápadně od města pod Kopcem
kouzel, ale kladu důraz na to, že je to jen
domněnka. Takovými modlitebnami jsou
obvykle nesmírně krásné lesní světliny
hlídané elfími strážemi. Takže pokud se
budete potloukat po některé ze stovek
rozvětvených lesních pěšinek, mějte mou
radu na paměti. Cestu na západ od údolí
lemuje množství maličkých svatyní a v
Tábořišti karavan je malá pronajímatelná
svatyně všech božstev (není zasvěcená
žádnému z nich). Avšak jediným místem,
kde je skutečně nějaké božstvo uctíváno, je
nádherný Oghmův chám zvaný Učené
listy, ležící za městskými hradbami.

Učené listy
Chrám Oghmy, Vědomce, s úzkou štíhlou
věží je největší a nejpozoruhodnější
budovou v Nadluní. Stojí na jednom konci
Kopce nad lunou, nad vlastní obezděnou
zahradou porostlou stromy, kde vodopády
nekonečně znovu čerpané vody proudí skrz
malé altánky a rozjímací ústraní. Za zdmi
tohoto chrámu se nachází jedna z nejlepších
knihoven východně od Svícmarku. Sídlí v
pevných kamenných místnostech,
zatížených množstvím vzájemně
propojených protiohňových kouzel, která
nedovolí ani ohnivé kouli, aby zapálila zdejší
svitky. Jiskry či pochodně však ignoruje.
Duchovenstvo se moudře rozhodlo a
nechalo široko daleko rozhlásit, že v jeho
knihovně se nenachází ani jedno slovo o
magii (všechny takové knihy přenechali
Rantajsovi). Tato politika jim ušetřila zajisté
mnoho krádeží a umožnila chrámu
soustředit se na svá dvě hlavní poslání,
totiž shromažďovat psané záznamy o
životě v oblasti a opisovat knihy a traktáty

pro ty, kteří po nich touží a mohou si je
finančně dovolit. Psané záznamy zahrnují
deníky, historie válečných tažení i táborové
historky ze všech koutů Dračího pobřeží.
Kněží v chrámu jsou neustále zaměstnáni
čtením a nákupem knih přinesených do
chrámu a také dotazováním se starých osob
na různé otázky a zaznamenáváním jejich
odpovědí. Na zaznamenávání i
shromaždování zpráv a přepisování
ostatních knih pracuje pouhých sedm kněží.
Jsou přitom pod ochranou vyčleněných
hlídek z Věže. Ačkoliv většina obyvatel
Hlubokého údolí je považuje za skupinu
poblázněných staříků – mají totiž sklony
býti roztržití, mumlaví, hrbatí a obrýlení –
jsou velmi oblíbení. Město je velmi hrdé na
jejich reputaci a na zkušenosti, jež městu
poskytla jejich práce.
Ještě před deseti lety bylo Nadluní
neznámé nebo považované za zaostalý
buranov, ale dnes se z něj stává známé
kulturní centrum, především díky
kouzelníkovi Rantajsovi a díky Učenému
otci, Vyššímu ministrovi Hasikoru
Danalimu. Hasikor vede již několikrát
zmiňovaný chrám Oghmy. Jeho vysoká
postava a hrozně plešatící hlava je jen
zřídka k vidění v ulicích města, protože
většinu času tráví v nejvnitřnějších
komnatách chrámu, kde pracuje na svém
snu: tvorbě Rejstříku.
Ještě nikdo nikdy nenařkl Danaliho z
bláznovství nebo zapomnětlivosti, avšak v
mládí získal zajímavou zkušenost. Byl totiž
pomocníkem knihovníkovi, kterého již
začala opouštět paměť a hledání informací
v knihovně se stalo jedním zoufalým „Kdo
kam založil tu knihu a co je v ní psáno“. Po
této zkušenosti Danaliho napadlo, že
všechny tyto problémy nemusely nastat,
kdyby existoval psaný záznam, v němž by
byly přesné a detailní informace o tom, kde
je možné co najít. Rozhodl se tedy vytvořit
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stále se zvětšující a generace přetrvávající
Rejstřík. Danali pracuje na svém rejstříku,
ke spokojenosti všech uživatelů knihovny
již asi 40 let (je 56 let starý). Oghma natolik
schvaloval tuto poklidnou činnost v
zastrčených komnatách, že se několikrát
zjevil ve snech vysokým členům církevní
hierarchie a žádal Danaliho povýšení.
Nakonec si ho po mnoha letech vybral za
vůdce Učených listů. Není žádných
pochybností o pravosti nebo správném
výkladu těchto snů a novinky o nich se
šířily mezi členy Oghmova řádu jako lesní
požár. Ony zvěsti měly za následek mnohé
delegace z jiných chrámů (včetně mnohem
starších a honosnějších), které chtěly vidět
Danaliho práci.
Základem Danaliho Rejstříku je mít pro
každý odkaz jeden list velínu (jemný
pergamen), takže může být stále zachován
abecední pořádek. Každá kniha v knihovně
byla očíslována, aby ji bylo možné v
Rejstříku snadno specifikovat. Do Rejstříku
jsou také přidány podrobné informace o
tom, čeho se kniha týká a jiné poznámky o
tématu. Číslo knihy je uvedeno vždy až
nakonec. Odkaz v Rejstříku může vypadat
třeba takto: „Sudy, výroba, používání
třešňového dřeva: Askaran ze Selgauntu,
stručný popis, sepsáno roku 1320 DL; viz
Život a zvyky v Sembii (číslo 10351)“.
Knihy v knihovně mohou být
prozkoumány i cizinci, avšak za poplatek
15 zlatých za jeden svazek. Prohlížení knihy
může trvat celý den, delší zkoumání
vyžaduje zaplacení dalšího celodenního
poplatku. Knihu je nutné studovat v
místnosti, kde byla uložena, a na tuto
činnost dohlíží dva světští členové chrámu.
Čtení i diskuse nad obsahem knihy jsou
povoleny, ale je zakázáno opisování z knih.
Kněží jsou schopni do dalšího dne udělat
kopie vybraných stránek. Poplatek činí 5
zlaťáků za stránku u obyčejného textu a 10

zlatých za stránku textu s mapou,
obrázkem nebo schématem, které chcete
mít přesně zkopírované. O cenách opisu
velkých pasáží nebo celých knih lze
smlouvat.

Obchody
Dariánovy stáje
Postroje, chov, výcvik a prodej koní
Darián, vždy klidný a trpělivý vysloužilý
bojovník z dalekého Impilturu, zde chová,
cvičí a prodává koně. Dalším místem, kde
lze získat jeho koně, je mnohem větší ranč,
ležící níže po proudu Glamrilu. Darián je
považován za mistra ve výcviku koní a
odborníka na koňská zranění a choroby.
Přesto však koně nikdy nekupuje. Prodává
postroje, jízdní i tažné koně, a to vše za
průměrné ceny. Také si účtuje poplatek 1
stříbrný za konzultaci o stavu a zdraví
zvířete. Nebude však za koněm cestovat
nikam dále podél Východní cesty, než do
míst, odkud lze ještě spatřit Věž
vycházejícího měsíce. Získal jsem o něm
dojem, že před něčím z Impilturu utekl, ale
on sám o své minulosti vůbec nehovoří. V
každém případě je to dobrý chlapík, který
dokonale zná své koně.

Dělmausovic dřevařství
Stavební dříví, kulatina

Tento voňavý obchod na kraji tržiště
prodává různě velké kusy dřeva, dodává
dřevo na objednávku a také vykupuje
surové dříví od kohokoliv, kdo jej přiveze.
Společnost se specializuje hlavně na
zásobování drahými a vzácnými dřevy
dodávanými do měst v Sembii a také na
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obchod s obrovskými fůrami kulatiny
setmělcového dřeva, jehož vytěžila v údolí
již několikrát více, než zálesáci povolili
(majitelka zaplatí pokuty a potom je účtuje
svým zákazníkům jako „zvláštní
poplatky“).
Majitelka, připomínající předoucí
kočku, je bezohledná a chamtivá. Jmenuje
se Kešmíra a cítí se jako doma mezi
hrdlořezy ze sembijských obchodních
kruhů. Přestože necítí žádnou lítost, nechce
být z města vyhnána. Bez otázek zde
kupuje jakékoliv dřevo a pořádá silně
ozbrojené konvoje dřevařských vozů do
bývalého Sesrenského údolí, aby zde na
západním okraji lesů Elfího dvora kácely
stromy. Tyto skupiny kácejí vše, na co
přijdou, a zcela pustoší les. Jejich vinou je
les rok od roku stále více zatlačován.
Z tohoto důvodu místní elfové Kešmíru
vůbec nemají v lásce. Její osobní stráže a
nakoupené kouzelné předměty ji zatím
zaručují osobní bezpečnost, ale elfové se
ujistili, aby se o jejím pokusu propašovat
jednu takovou dřevařskou skupinu do
Klenutého lesa včas dozvěděli arkhenští
dřevorubci. Ani jeden námezdník, tažný
vůl, teslice nebo povoz se z této výpravy
nikdy do Nadluní nevrátil.
Kešmíra prý v současnosti najímá
dobrodruhy, aby nalezli nová místa, kde se
dá těžit dřevo. Místní temně poznamenali,
že to, co Kešmíra skutečně hledá, je
soukromá úderná síla, která by mohla
zařídit, aby se elfům stojícím v cestě jejím
záměrům (fyzicky i metaforicky) a všem
nepřátelům, kritizujícím její obchodní
praktiky, mohly přihodit „nešťastné
náhody“.

Hanzíkův krámek
Koření, exotické zboží, nábytek

Výstředního půlelfa, který provozuje tento
obchůdek, je možno spatřit, jak tančí podél
hřebenu střechy nebo jak hraje na dlouhý
roh11 a sedí na hromadě bedýnek. Zatímco
on je venku, každý více, ehm, normální
obchodník, by uvnitř prodával své zboží,
nebo by alespoň pozoroval zákazníky, jestli
nepotřebují poradit. Ale Hanzík je, no,
prostě Hanzík. Lidé a hlavně děti ho mají
nesmírně rádi právě pro jeho povahu. Je
místním zdrojem volné zábavy. Zachce‐li se
mu, může ve zpěvu nebo hraní předčit i
barda. Hanzík bývá obvykle velmi
zaměstnán ve své zadní místnosti. Musí
totiž uspokojit osobní potřeby svých
klientů, kteří měli dlouhou cestu, než
dosáhli jeho obchodu.
Většina lidí si myslí, že zákazníci
přicházejí do jeho obchodu z velké dálky,
protože zde mohou dostat vzácná koření a
kuriozity z Impilturu, Kesenty, Tašalaru a
Kalimšanu, jež prodává. A to nemluvím o
nádherně zpracovaných stolech, lampách a
pohovkách z Marsemberu a Selgauntu. Ve
skutečnosti byste mohli tyto věci dostat i v
Suzailu, Západní Bráně a Sembii a mnozí z
klientů, kteří strávili dlouhou dobu za
zavřenými dveřmi s Hanzíkem, ve
skutečnosti z těchto stejně dobře
zásobených končin přichází.
Váš přičinlivý služebník učinil několik
utajených průzkumů, aby vám mohl
oznámit to, na co měl již delší dobu
podezření. Jakkoliv vám to bude připadat
směšné, Hanzík je profesionální pašerák a
přechovávač kradeného zboží s temnými
dopravními kontakty po celé Sembii a
Marsemberu. Pokud vaše obchodní záměry

11 Elminster: Vy tomu říkáte flétna.
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vyžadují znalost pašeráka nebo
přechovávače kradeného zboží, či váš vkus
v nábytku by dejme tomu ocenil, kdybyste
vlastnili bronzovou mořskou pannu v
životní velikosti s pohyblivými rty a hrudí
vyfukující kadidlový dým, nebo stůl ze
stočených useknutých ocasů obřích ještěrů
z džungle, pak se vám se vší
pravděpodobností vyplatí za Hanzíkem
zajít. Je prvotřídní… hráč na dlouhý roh.

obchodech tohoto druhu. Pokud však
pospícháte, bohatě se vám to vyplatí.

Krčma
U Dubu a kopí

Královský dům
Karavanní potřeby

Tato dvojice k sobě nalepených obchodů na
Východní cestě se podobá stodolám a je
dohromady známa jako Královský dům,
domov Královských zásobovatelů z
Nadluní. Slovo „Královský“ v názvu
vychází ze skutečnosti, že Hlubinná
princezna založila podnik jako službu
lidem, které přilákala do své nové osady.
Dnes tyto obchody obsluhují karavanní
obchod. Prodává se zde jezdecká výstroj,
stany, plachtovina, nářadí, postroje a také
nové povozy již připravené k jízdě. Jsou
zde k dostání nejlepší cestovatelský
proviant v nejširším sortimentu, jaký jsem
kde viděl. Pokud má ústa mohou
posoudit12, k ochucení těchto potravin byly
použity bylinky z údolních zahrad a je
možné, že jsou nejchutnější na celém světě.
Vinné měchy, zboží, které je jen zřídka
k mání v takovémto počtu ve venkovském
obchodě, jsou zde uskladněny ve velkém
množství, stejně jako připravené suché
dřevo na podpal, mazání pro koně, voskové
svíce a množství dalších, jinde obvykle
nedostupných věcí. V tomto obchodě se
někde nachází každá věc používaná při
táboření. Královský obchodní dům je asi o
10% dražší, než je obvyklé v jiných

Vývěsní štít této hospody zobrazuje kopí
zabodnuté do kmene velmi starého dubu.
Dřík kopí prochází skrz orčí lebku a harfu.
Lebka připomíná velké místní vítězství nad
orčími hordami, valícími se přes Hromový
průsmyk před téměř 200 lety, a harfa
symbolizuje dobrou náladu, pro níž je toto
útulné a jemně osvětlené pijácké místo dnes
známo.
Džbánek točeného piva stojí 8
měděných nebo dobrou píseň. Většina
minstrelů a bardů projíždějících městem si
najde čas, aby se zde zastavila. Chcete‐li
klidné ústraní pro své pití, přijďte během
dne, kdy harfisté hrají jemnou, nevtíravou
hudbu. Zbytek času (hlavně v noci) bývá
toto místo poněkud vesele hlučné, neboť
každý z bavičů chce překonat toho
předchozího.
Je zde k dispozici kompletní výběr
světlého piva, ležáků i tmavého piva, stejně
jako žar, několik druhů shery a brandy či
nějaké druhy vína. To však většinu
zákazníků příliš nezajímá. Točené pivo
vařené ve zdejší budově, Tmavé z Nadluní,
je oprávněně známo po celém Dračím
pobřeží. Je to tmavé pivo s kouřovou
příchutí a po jeho vypití vám na jazyku
zůstane bohatá ořechová, téměř slaninová
chuť. Tato krčma je jediným místem, kde
lze toto pivo dostat, takže zákazníci ho pijí
v hojném množství.

Hostinec
Po vzestupu slávy Sandrily Šiserové, ženy

12 Elminster: Někteří lidé dokáží posuzovat jenom ústy.
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vládnoucí čaroplamenem, se Vycházející
měsíc stal nejznámějším hlubokodolským
hostincem a po zásluze obdržel v této knize
svou vlastní kapitolu. A proto tady mohu
popsat jen:

U Stříbrného štítu

Zrcadlově lesklý vývěsný štít tohoto
zájezdního hostince je první věc, kterou
vidí cestovatelé přicházející do Nadluní od
východu. Štít hlásá, že zdejší hostinec je
velmi luxusní. Obávám se však, že snobsky
luxusní. Elfská rodina Starnarů, která
hostinec provozuje, pečlivě dbá na
naprostou čistotu a nákladné vnitřní
zařízení, dávající okázale najevo luxus a
peníze. Na druhou stranu služebnictvo
jedná povýšeně a pomalu. Aby toho nebylo
málo, místnosti jsou velmi studené, takže
výsledný efekt vás zklame a nedělá

podniku dobrou pověst (zajímavé je, že
nepružnost personálu, jak se zdá, mizí v
okamžiku, kdy se jedná o elfské hosty).
Poplatek 13 stříbrných za noc na hlavu
celkovému dojmu příliš nepomůže, zvláště
pak, když všechno ostatní včetně ustájení
koně a sklenice pramenité vody se platí
zvlášť. Bezstarostný cestovatel tak může
utratit za večer i 15 zlatých, pokud si
dopřeje koupel, dobré jídlo, nějaké to pití a
tak podobně.
Pro snoby nebo osoby s dostatkem
peněz, chtivé být své únavné zátěže ve
formě mincí zbaveni, je Stříbrný štít zajisté
to nejčistší a nejexkluzivnější ubytování ve
městě. Opatrný cestovatel, který se nají,
napije a ustájí koně na jiném místě, než je
Stříbrný štít, bude moci vychutnat
přenocování za průměrné ceny ve velmi
příjemném a čistém, ale jinak obyčejném
prostředí. Vycházející měsíc vám prostě
slibuje mnohem, mnohem víc.
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Vycházející měsíc

Sklepení pod Vycházejícím měsícem
jsou rozlehlá. Majitel, Gorstek, uvažuje o
přemístění pokojů personálu pod zem, aby
mohl přidáním vikýřů přestavět podkroví
na druhé patro pro hosty.

Hostinec

Tento oblíbený hostinec je levný, teplý a
útulný. Člověk má pocit, jako když je
uvítán v obyčejném domě svými hostiteli,
kterým nevadí, když si dáte nohy na stůl,
pokud při tom nevyvoláte bitku s ostatními
hosty.

Dojem

Místo
Poloroubený hostinec má podlahu z
kamenných dlaždic, komín a střechu z
cedrových šindelů. Kůl na přivázání koní
před hostincem, stěna nad výdejním
okénkem baru, kde visí majitelova sekera a
zabarvená, skleněná výplň vstupních dveří,
to všechno jsou místa, kde je zobrazen znak
hostince, stříbrný srpek měsíce. V horním
patře se nachází 11 pokojů různých
velikostí určených na přespání. V jedné
místnosti se může ubytovat i šestičlenná
skupina, každý na vlastní posteli. Pro větší
skupiny je obvyklé najmout si několik
pokojů. Hostinec má ještě podkroví, kde spí
personál.
K místu u Hlubinného potoka, kam
běhala Sandrila Šiserová pro vodu, se dnes
již nedostanete, protože cestu zahradily
městské hradby. Doprava džberů vody přes
městskou bránu je poněkud nešikovná a to i
v případě, že máte chomout na ramena.
Dnes se tedy voda z řeky nenosí, ale čerpá.
Šlapací pumpa, instalovaná v malém letním
přístřešku hned za dveřmi do kuchyně,
nasává vodu z řeky potrubím.
Kolemjdoucím je povoleno načerpat si
pomocí pumpy vlastní džber vody za
poplatek jednoho měďáku.

Jelínek uvažuje o rozšíření svého hostince,
protože jeho podnik má stále lepší pověst.
Tento vždy nejlepší bezproblémový
hostinec se stal slavným jako ranné
působiště jediného známého majitele
čarovného ohně v Říších – Sandrily
Šiserové. Mnoho lidí, od mocných
kouzelníků pátrajících po tajemství
čarovného ohně, po pouhé zvědavce, přišlo
do Nadluní, jen aby se Gorsteka zeptali na
život Sandrily a na to, jak se stalo, že se v ní
probudila schopnost vrhat čaroplamenz.
Gorstek se vzdal dobrodružného života,
aby znovuotevřel hostinec svého otce před
nějakými 30 lety. O ochranu starého
mrzutého válečníka a jeho ženy Lureny se
starají Harfeníci, když jsou zrovna ve
městě. A ačkoliv Gorstek o tom nic neví,
náhrada za proradného kuchaře Korvana,
tlustá, němá půlelfka Rhiia Šerohalná, je
agentem Harfeníků.
Úspěch majitelům Vycházejícího měsíce
nestoupl do hlavy. Jsou to stále ti milí,
přátelští a veselí hostitelé jako vždy.
Přespat v Měsíci je jako dočasně se stát
členem velké, veselé a tolerantní rodiny.
Tento pocit sounáležitosti je jedním
z důvodů, proč je hostinec neustále
přeplněný. Druhým důvodem jsou
Lureniny máslové koláčky a Rhiina
vydatná drůbeží jídla (Ach! Lurena má
božský dar vaření, ale ani můj výřečný
jazyk z ní nevymámil recept na máslové
koláčky13.)

13 Elminster: Ne že by ses nesnažil Volo, můj chlapče. Příště ale vyundej svůj jazyk z jejího ucha a Gorstek ti nebude vyhrožovat
svojí sekerou.
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Gorstek a Lurena z Vycházejícího měsíce
Někteří místní chodí k Měsíci na večeři,
a když je místo plné k prasknutí, přicházejí
jiní a žádají o možnost přespat ve stáji, jen
proto, aby měli ten pocit, že přenocovali ve
Vycházejícím měsíci. Gorstek se vždy snaží
někde je ubytovat. Jestliže byste chtěli přijet
na soukromou návštěvu a mít přitom
trochu klidu v téměř prázdném hostinci,
musíte přijet v mrazivých zimních
měsících. V zimě je totiž hlavní místnost
plná pouze v čase obědů, ale zbytek času je
hostí jen poskrovnu. Zima je také obdobím,
kdy Gorstek čepuje svůj skvělý a velmi
silný jabčák, který se podává horký přímo
od ohně a s máslovým pečivem.

Proviant
Ačkoliv Lureniny koláče by snadno vyhrály
cenu o nejlepší lahůdku, která je v hostinci
k dostání, jsou to právě Rhiiny polévky,
masové koláče a pokrmy z drůbeže, co
lákají většinu zákazníků a přimějí je, aby

přišli znovu. Na další straně je uveden
recept, který výrazně pomohl ke slávě
Měsíce – respektive dva recepty, z nichž
jeden je obměnou druhého. Název prvního
receptu pochází, jak mi bylo řečeno, z místa
původu. Pochází totiž od jedné
dobrodružné Harfenice žijící v blízkosti
Everlundu.

Ceny
Ti, kdož přijdou pouze na jídlo, zaplatí 1
zlatý za všechno, co sní a vypijí v místnosti
(odnášení z místnosti není povoleno) nebo
5 stříbrný za všechno jídlo, přičemž nápoje
si platí zvlášť. Hosté zaplatí 6 stříbrných za
noc v posteli, ale silně opilí zaplatí celé 4
zlaté, neboť potřebují vlastní pokoj a
hostinec je obvykle přeplněn. Ubytovaní
mají cenu jídla sníženou o 2 stříbrné na
osobu a jídlo na neomezeně mnoho chodů,
ale pití se platí normálně zvlášť. Ustájení
není v ceně a stojí 1 stříbrňák za zvíře a noc.
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dej pryč z plamene.
Nyní přidej do velkého hrnce jabčák a
další sůl a pepř, podle chuti. Hrnec přikryj a na
mírném ohni vař ještě hodnou chvíli. Čas od času
vezmi vidličku a píchni do masa, jestli je už hotové.
Když je maso hotové, vyndej ho vidličkou z
hrnce a naskládej na osmahnuté houby. Nech ho stát
jen tak a do hrnce vmíchej smetanu. Za stálého
míchání na mírném ohni vař, dokud není omáčka pěkně
hustá.
Když je omáčka dost hustá, odstav ji z plamene,
ale jen na tak dlouho, než do ní vrátíš houby s masem.
Potom vrať hrnec nad plamen, aby se maso a houby
znovu prohřály. Mezitím můžeš ochutnávat a podle
chuti přidávat pepř a sůl.
Jakmile je maso prohřáté a má tu správnou
chuť, lze jídlo podávat. Zbytky lze klidně přidat do
masových vývarů, aby byly hutnější.

Drůbeží ze staré věže

Několik kousků kuřecího nebo krůtího masa z
oškubaného a vykuchaného ptáka, dost na
to, aby se naplnil velký hrnec.
1 hrst černého pepře
2 hrstky soli
3 hrsti lanýžů nebo vrásčitých černých
údolních hříbků
půllitr suchého jabčáku
1 odměrka nejhustší smetany

Dámské drůbeží
Recept je stejný jako pro drůbeží ze staré věže,
kromě toho, že musíš ve velkém hrnci na másle
osmahnout šest malých oloupaných cibulek, dokud
nezhnědnou. Potom je naběračkou vyndej, ale v hrnci
nechej všechnu šťávu. Když je drůbež dozlatova
osmahnutá, dej cibuli zpět do hrnce a přidej dva
oloupané rozmačkané stroužky česneku a všechny
drůbeží suroviny z předchozího vaření. Ochuť podle
libosti solí a pepřem. Zatímco budeš vařit jako podle
receptu na drůbež ze staré věže, nakrájej najemno
drůbeží játra a petržel a oloupej a odpeckuj dvě
pěsti zralých zelených hroznů.
Potom všechno přidej do velkého hrnce a vař,
dokud vše nezměkne. Ještě naposledy ochutnej a
přidej pepř či sůl, je-li to třeba.
Podávej ihned na stůl na předem
prohřátý talíř.

Rozpusť něco málo přes půlku másla ve velkém
hrnci nad větším plamenem a potom přidej kousky
masa a smaž je, dokud nejsou opečené pěkně
dozlatova. Potom je posol a popepři podle chuti a
přikryj poklicí. Zatímco se maso bude vařit na
mírném ohni, vezmi smažicí pánev s poklicí a nad
větším plamenem rozpusť zbytek másla. Máslo
nepřipal!
Do rozpuštěného másla přidej houby a za
mírného míchání nech smísit šťávu z hub s
rozpuštěným máslem. Potom vylij
máslo s houbovými šťávami do velkého
hrnce a pánev s osmahnutými houbami

Všichni, kdož si platí pití zvlášť – to
znamená ubytovaní a ti, kdo si zvolili
hromadně zaplatit jen jídlo – mohou
očekávat ceny 4 měděné za velký korbel

piva a 3 měďáky za sklenku vína. Gorstek
čepuje Potemnické světlé, světlého
Purpurového draka, Dračí dech a
pochybný výběr spíše švestkově modrých
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červených vín a suchá, nevýrazná bílá vína,
vyráběná v místě starými dámami podél
Glamrilu. Ty si nikdy neodpustí
experimentovat s vínem přidáním nějakých
bylinek nebo lesních plodů. Kvalita jejich
vína se velmi liší láhev od lahve a nikomu,
kdo nechce zbytečně vyhodit své peníze,
jejich ochutnávku nedoporučuji.
Sám Gorstek miluje noční svačinky.
Když je v noci vzhůru a připravuje si něco
na zub, má pocit, že by měl posloužit také
ostatním nočním jedlíkům. Stačí, abyste
přišli k předním dveřím a zafoukali do zde
umístěné trubky a ta vydá citlivý, nízký
hučivý tón, který nevzbudí hosty, ale
přiměje Gorsteka, aby vám otevřel. Noční
svačinky se skládají z piva, horkého chleba
s máslem a sýra. Pikantní sýry jsou
Gorstekovou vášní, takže nabídka je široká:
arabelský čedar, elturelský Šedivec,
pepřový sýr a dokonce také damarský rudý
a neobvyklý kalimportský Zeleňák14.
Hrnek piva a talíř se sýrem a chlebem
přijde na pěknou cenu 1 měděného a je to
zdaleka nejlepší způsob ve městě, jak
přečkat noc až do rána, kdy se podává
snídaně. Viděl jsem hladové dobrodruhy,
jak dokázali zkonzumovat tucet takových
talířů, pěkně jeden po druhém.

Cestovatelské zvěsti
Vycházející měsíc je starý hostinec s
bohatou minulostí. Gorstek umí vyprávět
mnoho příběhů z ranného období Nadluní
a z dob své vlastní kariéry dobrodruha.
Přestože podle řečí to tak nevypadá, není
tak starý, aby mohl pamatovat Hlubinnou
princeznu.
Mnoho lidí vidí v Měsíci jen domov
čarovného ohně. Ti, kdož očekávají
ohňostroje, podivná kouzla, či dokonce
pamětní medaile, budou zklamáni. Na
druhou stranu Gorstek i Lurena jsou na

„svou malou holčičku“ Sandrilu velmi
pyšní a bez zábran budou hovořit o jejím
mládí stráveném v hostinci.
Gorstek chápe neklid nutící Sandrilu
hledat dobrodružství, ale věří, že udělal
správnou věc, když jí umožnil prožít
normální dětství a uchránil ji před
zvědavýma očima tak dlouhou dobu. On
sám i Lurena tvrdohlavě odmítají prozradit
cokoliv o tom, kde se v současnosti Sandrila
nachází. Místo toho vyprávějí všetečným
zvědavcům o vzrušujícím rozrůstání se
Nadluní a co to bude znamenat pro lesy
milující elfy a tak idylickou oblast, jakou je
Hluboké údolí.
Jedna z údajných hrobek Hlubinné
princezny leží pod sklepením Vycházejícího
měsíce. I když Gorstek odmítá, že by na
této informaci byl byť jen kousek pravdy,
nedávno byla v krbovém komíně objevena
tajná šachta ústící na druhé straně do
kuchyně. Zjistilo se, že šachta sahá ještě pod
současné sklepení do klenutého sklepa.
Dolní sklep je více než 60 stop dlouhý a
jeho vzdálenější konec byl zavalen pádem
skály. Gorstek si myslí, že to byl spíše
pašerácký sklep než elfí hrobka a sama
konstrukce sklepa tuto jeho domněnku
podporuje. Říká se, že ve městě je jistý
zákazník, který zaplatil Gorstekovi velmi
slušný obnos peněz za soukromé a
exkluzivní používání tohoto skladovacího
prostoru. O tom, kdo tento nájemce je a k
čemu sklep používá, odmítá Gorstek
diskutovat. Zdá se, že to netuší ani ti
nejhorlivější klevetníci ve městě.
Nadšenci do historie by neměli minout
odřený Jelení štít visící nade dveřmi do
kuchyně. Stěží čitelný erb na něm totiž
patřil Rautrenovi Halavkovi, jenž byl
jedním z prvních lidských osadníků, který
uposlechl volání Hlubinné princezny, šel ke
Glamrilu a založil Hluboké údolí.

14 Zvídavý gurmán se doví více o těchto sýrech a pivech v knize Aurořin katalog celých Říší.
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Nebezář
Tato elfí vesnice je mezi elfy známá spíše
jako Velethuil a mezi lidmi jako Nebezář.
Zdejší měsíční elfové se považují za součást
údolního společenství a tvoří celou
jednotku chrabrých lučištníků – Dubovou
rotu Hlubokodolských mečů (tak se
jmenuje místní armáda). Ty samé smrtící
šípy chrání Nebezář před lupiči, příšerami
a nechtěnými návštěvníky.
Cestovatele bych měl upozornit na to,
že lidé z jiných oblastí než Hlubokého údolí
zde nejsou žádáni ani vítáni. Jak vůči mě
podotknul jeden elf: „Máš zbytek Faerûnu,
aby ses tam mohl potloukat. Nech tyto lesy
na pokoji a koukej zmizet! “
Tento přístup je dobrým důvodem, proč
Nebezář nenavštívit. Dalším je naprosto
neexistující místní obchod – mimo chvíle,
kdy kupec přiveze povoz plný dobrých

jasanových tyčí na luky nebo rovných
tisových hůlek na šípy. V tomto případě je
nevraživě uvítán. Elfové prostě nechtějí nic
kupovat ani prodávat. Vyrábějí silná
ovocná a mátová vína a pěstují dostatek
lesních plodin, aby se uživili, a ještě jim
trochu zbude. Nechtějí mít nic společného s
lidmi a zahánějí je šípy, pokračují‐li ve
strkání nosu do jejich věcí i po prvním
upozornění.
Existuje však jeden velmi dobrý důvod,
proč se vydat na západ od Nebezáře –
neuvěřitelně nádherné jezero Eredrui,
místo, odkud vytéká řeka Glamril (ve
skutečnosti je to spíš větší jezírko než
jezero). Nebezář leží na jihovýchodním
břehu jezera a shlíží na jeho temné vody.
Elfové věří, že vody jezera uzrdavují a že je
zasvěceno Labelas Enoreth. Elfům, kteří se
ve vodách jezera jednou vykoupou, se
prodlouží délka života na Faerûnu.15

15 Elminster: To je pravda, ale platí pouze jednou. Při ponoření do jezera si elfové mohou přidat 3k20 let života ke svému
maximálnímu věku. Láhev vody z jezera na elfy a půlelfy také působí jako lektvar léčení. Jestliže je voda smíšena s jakoukoli další
látkou, tento účinek se ruší.
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Šeřín

mírumilovných lesních zvířat. Tyto
neobvyklé příšery musely být zabity
bohabojnými lidmi, kteří se zde pokojně
zastavili, aby si prohlédli to, co zprvu
vypadalo jako mírumilovná lesní scenérie.
Staré zkazky z Hlubokého údolí šeptají,
že elfové z Cormanthyru v této rozsedlině
uvěznili velké zlo a to v dobách ještě před
povstáním Mythala v Myth Drannoru. V
průběhu staletí se zlo pomalu probouzí, jak
slábne kouzlo, jímž je spoutáno. Váš

Hluboko v lesích severně od Glamrilu leží
oblast, jíž by se každý cestovatel, kromě
těch nejodvážnějších dobrodruhů, měl
snažit vyhnout.16 Ti, kdož uzřeli a přežili
to, aby nám mohli vyprávět, říkají, že Šeřín
je dlouhou úzkou rozsedlinou směřující
zhruba z východu na západ, kde černé
duby a trnité stromy rostou neuvěřitelně
hustě, propletené a pokroucené do tvarů
odporných věcí.
Elfové – a pokud mají rozum, tak i
všichni ostatní obyvatelé Hlubokého údolí
– se tomuto místu vyhýbají. Dělmausovic
dřevařství z Nadluní zde ztratilo celou
družinu dělníků – dřevorubci jednoduše
zmizeli a zanechali veškeré své nářadí a
sáně, aby je les pohltil a přerostl. Místní
zdroje tvrdí, že unavení elfové souhlasili i
s použitím ohně17 pro účel vyčištění Elfího
dvora od Šeřína. Když se však vypalovací
skupina vydala na cestu, staří elfští veteráni
nemohli najít k rozsedlině cestu. Jiné
zkazky vypravují o tom, že stromy se
zdánlivě pohybují z místa na místo, takže
zálesáci, kteří se snaží dostat pryč od
Šeřína, jsou zataženi přímo do jeho středu.
V Šeříně jsou vždy k nalezení kolebávci,
šibeničníky a obří rosnatky. Zálesáci
nedávno také zpozorovali, že v této
obávané oblasti lesů se potloukají nestvůry
všech druhů a zabíjejí sebe navzájem i
všechna ostatní zvířata, která potkají – a to
ne kvůli potravě, ale kvůli čirému potěšení
ze zabíjení. Hnijící mršiny se povalují všude
kolem ve velkém počtu a byly spatřeny zlé
a zmutované druhy jinak klidných a

ponížený18 služebník byl tak smělý, že se
na podstatu současných procesů v Šeříně
otázal mudrce hlubokodolského, Rantajse z
Nadluní. Následuje jeho vysvětlení celé
záhady.
Co přesně se dnes hýbe v Šeříně, není
zcela jisté, ale rozsedlina je určitě spojená
s Temnými říšemi. Zkáza a hniloba k ní
připojená je z větší části schopností
Moandera, temného boha, který ji použil
jako zbraň proti krásnému městu elfů. Tím
se však pro ně stal zranitelným. Město
Tsornyl bylo nenapravitelně zamořeno a
zkaženo a mnoho jeho obyvatel bylo
proměněno v temné nestvůrné rasy
(jednou z nich jsou údajně i hlubinní). Na
druhou stranu byl Moander za tento čin
svržen a navždy zbaven své božské
podstaty mocným protikouzlem.
Protikouzlo naneštěstí stálo životy mnoho
velebných elfů. A ponížený a zmučený
Moander byl také zahnán mimo Faerûn.
Tak alespoň praví příběh.
Spoutané božské zlo Moandera nelze
vymazat, ale pouze omezit. V průběhu
staletí se mu podařilo nahlodat kouzelná
pouta a nyní se konečně začíná
osvobozovat. Jeho schopnosti způsobit
hnilobu, kazit a mutovat, způsobují, že živá

16 Umístění Šeřína je vidět na první mapě v části o Nadluní, dříve v této kapitole.
17 To, že elfové souhlasili s použitím ohně v lese, jen potvrzuje, jak je toto místo divoké.
18 Elminster: Ponížený? Chacha. Volova definice poníženosti se očividně liší od té, kterou používá zbytek lidí a to dokonce i v
jiných světech.

96

stvoření mění svou podobu a přirozenost
na krvežíznivé a zlé povahy. Podmínkou
ovšem je, že životní energie daného tvora je
dost velká, aby nebyla zničena hnilobou.
Tak toto plíživé zlo plodí až dodnes
neznámé tvory zla.
Oslabení kouzelných pout je částečně
způsobeno časem a částečně také úpadkem
Lesního lidu, avšak kouzlo by nemělo být
definitivně zlomeno ještě alespoň jednu
generaci nebo i déle. Rantajs má také
podezření, že uvolňování zla bylo
urychleno mocí z podzemí – snad ferimy
nebo drowy – a také nějakou silou z
povrchu. Rantajs odhaduje, že tuto
povrchovou moc představují služebníci
Cyrika, jednající na příkaz Šíleného boha,
protože „nový bůh je stále málo vychytralý,
příliš spěchá a je neprecizní ve svém
porozumění vlastním schopnostem a v
tom, na čem právě pracuje“.
Hlubokodolský mudrc dále předem
varuje, že pohyby dějící se v Šeříně dnes
mohou být v budoucnu velkým zlem, které
budou muset hrdinové, dobrodruhové,

kněží, arcimágové a jim podobní z Faerûnu
porazit, jinak by mohlo dojít i ke konci
celých Říší. Navíc lidé jsou vždy poslední,
kdo si uvědomí hrozící nebezpečí, a ještě
pomalejší jsou v uvědomování si, že musí
něco udělat a že nestačí jen spoléhat, až za
ně nebezpečí odvrátí někdo jiný.
Rantajs radí všem cestovatelům, aby se
hlubokodolským lesům vyhýbali, ledaže
mají pozvání od místních obyvatel nebo
dobrý důvod k jejich návštěvě. Také mi
oznámil, že skupiny dobrodruhů se dostaly
do rozsedliny a bojovaly se zlými
nestvůrami v drolících se věžích samotného
Tsornylu. Podařilo se jim odtamtud dostat
zpět, takže mohly vyprávět svůj příběh.
Dodal rovněž varovnou poznámku, že
všichni, kdo si přinesou bohatství z těchto
ruin, si ho musí nechat očistit nejsilnější a
nejsvatější dostupnou magií, neboť plíživé
zlo Moandera číhá na všem, čeho se
dotknul. Ty, které se mu nepodaří skolit
nemocí, se pokusí alespoň nakazit
šílenstvím.
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Mlžné údolí
ravděpodobně
nejšťastnějším ze všech
Údolí je právě to Mlžné,
skládající se téměř celé z
poklidně žijících, úrodných,
dobře zavlažovaných a prosperujících
usedlostí – takových, jakých by si i ostatní
údolí přály mít mnohem více. Prastaré
elfské legendy nám říkají, že před
dlouhými věky „padající hvězda“ vymítila
100 mil dlouhý a 30 mil široký pás půdy
ležící přímo v srdci elfských lesů. Dopad
hvězdy zapříčinil, že bylo zničeno elfské
království Uvaeren. Na zmíněné jizvě
krajiny již nikdy nevyrostly stromy, ale zato
půda je v těchto místech neobyčejně
úrodná. Tato oblast – Mlžné údolí – je
jednou z nejlepších zemědělských oblastí
celého Faerûnu. Ostatní údolí závidí
Mlžnému jeho strategickou polohu. Údolí je
chráněno proti agresivním nepřátelům, jako
je Sembie, Zentilská Tvrz a zcela nedávno
se mezi ně zařadil i Lašan Zjizvodolský.
Navíc je Mlžné údolí ušetřeno orčích
nájezdů z divokých oblastí ostatních údolí.
Skrz údolí vede Měsíční cesta, důležitá
obchodní silnice spojující Měsíční moře s
Cormyrem a tudíž i se západními zeměmi.
V místě, kde Měsíční cesta přechází
přes řeku Ašabu, stojí hlavní město
Mlžného údolí – Brod nad Ašhabou. Brod
přes řeku je natolik mělký a stálý, že přes ní
nebyl nikdy postaven žádný most. Brod
nad Ašabou je ukázkou malé vísky, která je
z důvodu místní důležitosti poctěna
názvem „město“. Ve městě žije asi 500 lidí.
Druhou největší osadou v údolí je Elfí
Přechod, který je však oproti Brodu
čtvrtinový.

V průběhu mnoha let relativního klidu
a míru se z obyvatel údolí stal opravdu
prosperující lid a jejich zemědělské
usedlosti se staly skutečnou spižírnou pro
ostatní údolní země. Žádné jiné údolí nemá
tak početná stáda hovězího dobytka a ovcí,
žádné není schopno vyprodukovat takové
množství obilí a sena. Sklizeň sedláků z
Mlžného v podobě brambor, cukrové řepy,
pastiňáku a další košťálové zeleniny se
prodává po celém Dračím pobřeží a skrze
podnikavé obchodníky i v pobřežních
oblastech okolo Moře padlých hvězd.
Prosperita společně s rušným provozem
na údolních cestách, po nichž je možné
urazit dlouhé vzdálenosti bez obzvláštní
námahy a problémů, s sebou přinesla i
negativa ve formě závisti ostatních údolí a
pozornosti zlodějů. Místní obyvatelé si jsou
dobře vědomi své zranitelnosti a
chamtivosti ostatních po bohatství
Mlžného, a proto také zavedli řádné
zákony, které dodržují. Mnoho lidí v
mladším věku sloužilo či slouží ve velmi
dobře vytrénovaných, vybavených a
ozbrojených jízdních hlídkách, které
dohlížejí na dodržování klidu a pořádku v
zemi, kde je pro každého dodržování
zákonů a nařízení naprostou
samozřejmostí. Místní si velice váží svých
ozbrojených strážců pořádku, slavných
Mlžnodolských jezdců, ozbrojených
jezdeckými kopími. Jezdce vede kapitán
Nelisa Šendenová, paladin bohyně Šántí,
oblíbenkyně všech obyvatel. Jezdci hlídají
klid v údolí s rázností a vytrvalostí. Mají
pravomoc narušitele klidu zatknout, ale už
ne odsoudit. Všechny polapené zločince
předvedou před Vrchního radního Hareška
Malorna do Brodu nad Ašabou, který
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případ zváží a případně provinilce
odsoudí.
Většina z těchto vážených a
zodpovědných jezdců jsou válečníci, ale
někteří jsou paladiny bohyně Šántí či
hraničáři. Během Doby nesnází jezdci,
posílení o jízdní hlídky, Harfeníky a Rytíře
z Myth Drannoru, chránili Mlžné údolí
před armádou Zentarimu, která podle
některých čítala více než 7000 mužů. Do
mnoho dní dlouhé bitvy dokonce vstoupil
sám Tempus, Pán boje, a vzkřísil padlou
Nelisu. Obránci Mlžného údolí, posíleni
tímto zázrakem, pak uštědřili zentské
armádě zdrcující porážku a rozprášili ji na
padrť. Jezdci se pak okamžitě obrátili a
vydali se po Mlžné stezce směrem do
Stinného údolí, kde se připojili k obráncům
bojujícím proti další zentské armádě, jíž
vedl podle očitých svědků sám bůh Zmar.1

Krajina
Krajina Mlžného vypadá v každém koutě
údolí velice podobně – bohaté lány polí,
které čas od času přetne potok, cesta,
nevelký lesík či tu a tam shluk budov
kláštera obehnaného zdí. Pole nejsou
oddělena jako jinde obvyklými remízky, ale
jednoduchými plůtky z žerdí, takže tu není
mnoho překážek bránících v rozhledu po
svěže zelenožlutém okolí.
Měsíční cesta probíhá podél páteře (či
chcete‐li středem) Mlžného údolí, které
kdysi jeden učenec nazval „gigantickým
mečem, jehož špička míří k Stojnému
kameni.“ Cesta je tvořena vysokým náspem
a jako povrch je na ní většinou nasypána
hlína, štěrk či oblázky. Vyhnou se na ní
vedle sebe tři vozy a od krajů se násep na
každé straně svažuje do velké škarpy.

1 Příběh o tomto střetnutí vypráví kniha Eda Greenwooda Všechny stíny prchly (All Shadows Fled), vydána TSR, Inc., 1995
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Jediné další velké cestu protíná v Brodě nad
Ašabou: Mlžná stezka směřuje na sever
k Elfímu Přechodu a potom dále do
Stinného, které je již tradičně pro Hluboké
bratrským, příznivě nakloněným údolím.
Jevenská stezka se kroutí hlubokými
elfskými lesy podél řeky Ašaby, aby se
nakonec vynořila v Bojovém údolí nedaleko
Jevenské tůně. Temná silnice se skrz
nejhustší část elfského lesa proplétá do
Esembry. Tuto cestu téměř nikdo
nepoužívá a cestovatelům je vážně
doporučeno, aby se jí vyhnuli, protože
proniká až do samého srdce Doliny
ztracených hlasů, jež je starobylým
pohřebištěm elfů, kde lítice kvílením
oplakávají mrtvé, belnorni drží noční
hlídku a elfí duchové bloumají mezi
stromy. Hledají tak všechny, kdo nejsou
elfy, aby je mohli zabít, protože ruší klid

posvátné lesní pevnosti.
Ačkoliv Jezdci hlídkují až k ústí
Tilverovy soutěsky, aby zajistili, že
případní lapkové, drancující orci, skuruti či
gobři nečíhají právě za hranicí údolí a
nečekají na vhodnou příležitost (temnou
bezměsíčnou noc či špatné počasí) k tomu,
aby napadli pocestné, západní část
Mlžného údolí je považována za Dartanův
chřtán, úzký průchod mezi lesy. V této
oblasti nikdy nežili lidé, hlavně vinou
značného rozšíření nestvůr objevujících se
zejména na západním konci lesů
Cormanthoru.
Cestovatel, který by se vydal na východ
po Měsíční cestě, by zanedlouho narazil na
cestu s ukazatelem k dřevařské vísce zvané
Peldanova Přílba. U ukazatele stojí studna
s pumpou, koňské napajedlo a strážní věž
užívaná Jezdci pro pozorování případných
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nájezdníků na údolí.
Západní část Mlžného, směrem na východ
až k Ornému potoku (jenž leží na půli cesty
mezi Ašabou a Peldanovou Přílbou), je velice
nebezpečnou oblastí. Prohání se zde množství
lapků, záškodníků a nestvůr, které obsadily
opuštěné domy a stavby a ani všichni žoldnéři
najatí za zlato Mlžného údolí by nebyli
schopni od nich tuto zemi vyčistit. Zdá se, že
nestvůry stačí vyrůstat a slídit po okolí
rychleji, než mohou být zabíjeny. Ve
skutečnosti je množství nestvůr, kterým tato
oblast oplývá, tím hlavním důvodem, proč
nebyla nikdy řádně osídlena východní část
Hromových skal.
Dříve než cestovatelé dosáhnou Orného
potoka, uvidí při pochodu východním
směrem na jižním horizontu řadu nízkých,
zalesněných kopců. Je to oblast nazývaná
Mohylová pole, strašidelné místo, jemuž se
všichni mlžnodolští zdaleka vyhýbají – a to
samé by měli udělat i cizinci. Proč, to vám
podrobněji řeknu později. Když pokračujeme
dále na východ, jdeme okolo vrchu, na němž
je postavena signální vatra pro zburcování
obyvatel v případě nenadálé invaze. V tomto
místě začíná být země více upravená, jsou tu
dobře udržované zemědělské usedlosti, široké
cesty a čilý ruch. Do této oblasti byla z
elfských lesů dovážena půda ve snaze, aby
zde stromy rostly hustě vedle sebe a mohly
být pravidelně sklízeny na výrobu násad a
žerdí pro oplocování polí. Krátce před
dosažením Ašaby se z Měsíční cesty odděluje
severním směrem Svatá silnice vedoucí do
dvou rozsáhlých mlžnodolských opatství.
Opatství zlaté otepi, ležící pouze několik mil
západně od Ašaby a zhruba stejně daleko od
Měsíční cesty, je zasvěceno bohyni Šántí, jejíž
stoupenci patří v tomto údolí mezi nejčetnější.
Cesta se od opatství stáčí severozápadním
směrem skrz Dubovou úžlabinu, přes
Hnědavcův vrch do Dubenského opatství. To
se nachází nedaleko hranice lesa a je
zasvěceno bohu Silvanovi.

Když půjdeme od tohoto opatství
východním směrem, narazíme na brod na
horním toku Ašaby, Elfí Přechod. Místo se tak
jmenuje proto, že zde elfové řeku překračují
skryti ve stínu stromů, čímž se vyhýbají
otevřené krajině Mlžného údolí – ta se totiž
před mnoha lety stala osudnou jejím bratřím
při Padajícím ohni. Odtud se většina lidí
vydává jižním směrem k níže položenému
Brodu nad Ašabou. Ačkoliv je téměř nemožné
se zcela ztratit v dlouhých a úzkých cestách
Mlžného údolí, cizinec může strávit dny
cestováním těmito úzkými stezkami
vypadajícími jedna jako druhá, protože
nevedou právě tím směrem, jímž by si přál.
Pouze mlžnodolští jsou schopni dorazit
úzkými stezkami nejkratší cestou ke svému
cíli.
Asi na půli cesty mezi Brodem nad
Ašabou a východní hranicí údolí teče Mečový
potok. Na březích této malé a bahnité říčky
vinoucí se údolím je možno spatřit několik
starých a poničených stromů. Ačkoliv na ně
není příliš pěkný pohled, místo je v celém
údolí významným orientačním bodem. Tato
křižovatka Měsíční cesty s Mečovým potokem
je od nepaměti místem, kde obyvatelé údolí již
tradičně odrážejí ze zaujmutých postavení
výpady svých nepřátel z východní hranice.
Zcela nedávno to byl Lašan Zjizvodolský a
zentilské Ostří jihu. Na tomto místě už za léta
bojů padlo tolik obránců, že kněz Bergil, který
byl svého času kapitánem Mlžnodolských
jezdců, byl schopen stvořit mocný předmět –
prsten lebek, který dokáže působit na těla
padlých v bitvě. Jeho čin ho stál život a získal
mu obdiv boha války, Tempa, který přišel na
bitevní pole a vzal si s sebou Bergilovo tělo.
Zjevení Tempa je událostí, o níž hovoří
obyvatelé údolí s posvátnou úctou. Proč by
měl Tempus vkročit na Toril kromě toho, aby
si k sobě vyžádal tělo svého nejvěrnějšího
služebníka, který by mu určitým zvláštním
způsobem sloužil i po smrti? Ať už je pravda
jakákoliv, mějte na paměti, že mlžnodolští
nemají rádi ty, kdo se vysmívají nebo nevěří
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příběhům o hrdinství tohoto památného dne
či snad neprokazují Mečovému potoku tu
samou vážnost a úctu jako oni sami.
Ne příliš daleko na sever od Mečového
potoka se nachází bohatý a prosperující statek
‐ Šarynovic dvorec. Vede jej Ulvína Šarynová,
šarmantní hospodyně, jež je členkou Rady
šesti, vládnoucí v Mlžném údolí. Návštěvník
zde může spatřit neuvěřitelně krásné zahrady
plné květin a bylin zavlažované unikátním
systémem vodních fontán poháněných
pumpami. Mají zde také propracovaný
způsob chovu hospodářských zvířat, jehož
výsledkem je baculatý dobytek a prasata
s křídly dost silnými na to, aby mohla létat na
krátké vzdálenosti a vyhnula se tak úhoně.2
Tento dvorec stojí v srdci těch nejbohatších a
nejokázalejších zemědělských usedlostí
Mlžného údolí. Oblast je velice přísně střežena
jízdními hlídkami, které mnohdy vedou
Jezdci. Jejich přítomnost má odradit zloděje a
záškodníky (nepřátelská údolí a Sembie jsou
totiž známé najímáním kazisvětů, kteří mají za
úkol poničit mlžnodolskou úrodu, aby
nedostatek potravin vyhnal ceny vzhůru a oni
pak mohli bohatnout z vysokých cen).
Na východ od této oblasti a jižně od
Měsíční cesty se nachází srdnatá víska jménem
Strž, kde budou cestovatelé překvapeni
vzkvétající komunitou trpasličích sedláků.
Tito podsadití sedláci tu nesou hlavní nápor
nájedníků a nestvůr přicházející od jihu,
jelikož elfský les nacházející se jižně od vísky
na východním konci údolí je velmi
nebezpečný. Navíc v lesích nedaleko Strže
číhá opuštěná tvrz nazývající se Galatův hřad,
známá tím, že po nájezdu Zentarimu ji
Harfeníci zamořili pastmi.
Když opouštíme údolí a směřujeme k
nedalekému Stojnému kameni (východní mez,
kam až hlídkují Mlžnodolští jezdci), narazíme
na zříceninu tvrze se zakrytou studnou. V
tomto místě končí otevřená krajina Mlžného

údolí a cestu začínají opět obklopovat stromy.
Zřícenina se jmenuje Příles a část cesty odtud
až ke Stojnému kameni je někdy nazývána
Divoký hon, protože cestovatelé na této rovné
cestě obklopené stromy mohou být velice
lehce zavražděni (zezadu či zepředu)
lučištníky číhajícími v úkrytu. V dřívějších
dobách měla tato oblast vždy problémy s
přítomností lapků a zbojníků. Galatův hřad
býval dřív základnou lidí stojících mimo
zákon, a proto zde Harfeníci nastražili své
pasti. Oblast je dnes pustá, a tak se
mlžnodolští vůbec neobtěžovali tyto pasti
zničit.
Tak končí naše cesta klikatící se krajinou
Mlžného údolí. Pokud si nepřečtete nějakého
průvodce jako je tento, je určitě hodně snadné
opustit příjemný kraj Mlžného údolí s
pocitem, že je nevýslovně nudný.

Obyvatelstvo
Mlžnodolští jsou zemědělci s upřímnou tváří,
kteří žijí své životy v souladu s přírodou,
počasím a zemí. Jejich bohatství jim umožňuje
najímat si potulné zpěváky, objednávat si
knihy od písařů v Cormyru a Sembii, takže
nedělejte chybu a nepovažujte jejich životy za
jednoduché a jejich rozum za poněkud mdlý.
Nejsou ani zbabělí, jak dosvědčují údolní
balady. Většina se asi shodne na tom, že těch
5000 nebo kolik lidí to vlastně v Mlžném údolí
žije, jsou spořádaní občané platící daně, pilně
pracující, respektující zákony a střízlivě
uvažující. Elminster je vždy nazýval „dobrými
přáteli a dobrým lidem“ a já si myslím, že je
tato charakteristika skvěle vystihuje a nemohl
to říci lépe.3

2 Elminster: Tak a nyní už víte, že prasata mohou létat, aniž by vám o tom pověděl nějaký učenec.
3 Elminster: No to pěkně děkuji – ty mladý užvaněný hňupe. Snažíš se mi podlézat, co? No uvidíme, jak se ti bude líbit život
v podobě muchomůrky, co ty na to?
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Brod
nad Ašabou

Zajímavá místa
v Brodě nad Ašabou

Hlavní město Mlžného údolí je příjemný,
obyčejný shluk domů, vesnických chalup a
stromů, který se rozkládá zejména na
východním břehu řeky Ašaby – ačkoliv
hostinec U Bílého jelena leží na západním
břehu, těsně u samého brodu. Většinu ze
služeb, které by si mohl poutník přát, je
možné získat podél Měsíční cesty, ale snaha
po nalezení nějakého většího veřejného trhu
bude v Brodě nad Ašabou marná. Rolníci
přijíždějící do města obvykle zastaví své
povozy ve dvorech přátel či lidí, od kterých si
pronajali místo ke skladování zboží, a
prodávají přivezené výrobky přímo ze svých
vozů, u nichž sklopí zadní desku, jež pak
slouží jako prodejní pult. Obchodník hledající
plný náklad jistého zboží bude muset prolézat
zastrčenými uličkami Brodu – nedá se ale říci,
že by to byla neradostná vyhlídka.
Brod nad Ašabou je jedním z měst, kde
staří či unavení lidé místo toho, aby se
procházeli po městě a povídali, seděli v
krytých verandách a zdravili kolemjdoucí,
raději zahradničí či lehce pomáhají při pracích
na hospodářství. Jsou otevření a přátelští a
poutník, který není příliš všetečný, má
možnost se za poměrně krátkou dobu
dozvědět všechny novinky, co jsou v městě ke
slyšení. Čas od času může být v městě silně
cítit pach hnoje, nicméně Brod nad Ašabou je
místo pěkné na pohled – méně už se pak líbí
peněžence. Hostince si zde účtují ceny
podobné cenám v Sembii a Cormyru. Nejsou
to ty nízké ceny, jež najdete v některých více
venkovských údolích.

Hareškův rybníček

Jedinečné lokality
Rybníček patřící Vrchnímu radnímu
Hareškovi je chladivá a klidná vodní plocha,
kde se jeho žena společně s dcerami v parných
dnech někdy koupe, a to dokonce i nahá.
Brautmíra, Hareškova žena, říká, že ryby, jichž
je v rybníčku nepočítaně, vás „jemně
ožužlávají a štípou na nohou, asi tak jako
když malé děcko hledá, kde by
mohlo sát mléko.“ Místní legenda praví, že na
bahnitém dně spočívá kořist vůdce zbojníků,
okovaná truhla plná mincí a šperků. Na dně
rybníčku se už čtyřikrát kopalo, ale nikdy se
nic nenašlo. Návštěvníci, kteří se do této akce
angažují popáté, mohou očekávat mrazivé
přijetí od hlídek Mlžnodolských jezdců.

Koňské napajedlo
Toto bahnité jezírko je napájeno pramenem
vedeným skrz potrubí do koryta, kam tryská z
hubičky. Přebytečná voda pak odtéká do
jezírka. Používat ho může každý, cizinec i
místní, a pro jezdce s koněm pachtící se v
slunném dni po Mlžném údolí je učiněným
požehnáním. Ze sloupků na každém konci
napajedla visí vodící otěže a návštěvník, který
se nechce při koupání koně celý namočit, má
možnost kráčet kolem rybníčku po
vydlážděné cestičce a vést koně vodou. Lidé z
Brodu se zde shromažďují, aby si povykládali.
Jde o opravdu ideální místo k získání místních
novinek, naučení se zvyků zdejšího kraje a
poznání lidí. V horkých dnech zde jeden ze
starých vesnických mužů prodává ovoce,
ledové studené pivo a nakládané potraviny.

Sídla
Dům Vrchního radního
Tento obrovský, dvouvěžový panský dům
se pyšní fasádou z hnědých kamenů,
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Klíč k mapě
Brodu nad Ašabou
1. U Bílého jelena (hostinec)
2. Tomšův mlýn (obilný mlýn)
3. Kalverovy stáje (koňský handlíř a stáje)
4. Lujnova koželužna (koželužství a kožené
zboží)
5. Sametový závoj (krčma a tančírna)
6. Ašabenské náručí (hostinec)
7. Prostřený stůl (kaple Šántí)
8. Arlovy kvalitní moky (pivovar a
vinařství)
9. Multimerovo kupectví (dovážené sklo,
nábytek, kvalitní kovové výrobky a
koloniál)

10. Braunšternovo kolářství (povozy, kola
a kočáry)
11. Hareškův rybníček
12. Dům Vrchního radního (rezidence a
zasedací místo Rady šesti)
13. Koster černého orla (hlavní stan
obchodního kosteru)
14. Koňské napajedlo
15. Jarvínův dovoz (exotické látky, oděvy a
koření)
16. U Arvien (klempířství)
17. Kasárna Mlžnodolských jezdců
18. Hareškův železářský palác (železářské
zboží a koloniál)
19. Brod
20. U Šesti štítů ( hostinec )
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mnoha okny a párem kamenných soch –
gryfů strážících příjezdovou cestu. Není to
jen luxusní soukromý dům Hareškovy
rodiny (honosící se vnitřním bazénem na
rozdíl od obyčejných van určeným pro
koupání šesti lidí najednou), ale i sídlo údolní
vlády. Každé tři měsíce se uvnitř schází s
Hareškem Rada, aby tady společně hlasovala
o důležitých otázkách (rada plánuje ve městě
v blízké době vybudovat vlastní sídlo – kdyby
se jen mohla shodnout na tom, kde to bude.
Vlastníci vhodné půdy se předstihují v
nabídkách na prodej). Návštěvníci nejsou
obvykle do domu vpouštěni, nemají‐li ovšem
předstoupit před zasedání Rady, které se jich
nějak osobně týká. V přední, západní věži jsou
dveře vedoucí do přijímací místnosti, kde
Harešek jindy přijímá obvyklé obchodní
návštěvy.
Hareškovo žezlo úřadu, černé a záhadné
Peldanovo žezlo se vznáší vysoko ve vzduchu v
přijímacím pokoji. Jeden zloděj mi důvěrně
sdělil (není pochyb o tom, že to ví z vlastní
špatné zkušenosti), že žezlo vznášející se v
místnosti je jenom iluze, zatímco skutečné
žezlo je ukryto někde jinde. Je známo, že
Harešek může Peldanovo žezlo přivolat na
svou obranu v případě, že pod ním (či jeho
iluzí) sedí. Zprávy o žezle samotném se dost
různí. Někteří přísahají na to, že může člověka
ovinout a svázat tak, jako působí kouzlo
Evardova černá chapadla, někteří mají za to, že
se jedná o žezlo panské moci.
Harešek je moudrý, čestný a nepříliš
temperamentní muž, který má ve svém domě
neustále jak Mlžnodolské jezdce, tak i vlastní
osobní stráž. Tito vojáci hlídají jeho rodinu a
zároveň mu i slouží. Řešení všech problémů,
jež by se mohly vyskytnout při setkání
s návštěvníky, berou na sebe.

Kasárna Jezdců
Směsice budov nacházející se na samém konci
města v jeho severovýchodním okraji je
kasárnami Jezdců. Žijí zde Mlžnodolští jezdci,
kteří všichni obvykle nosí černou zbroj a na

svých helmách obraz „řehtajících koňských
hlav“ – symbol údolí – či červený snop, jsou‐li
paladiny bohyně Šántí. Pomluvači tvrdí, že
kasárna byla na tomto místě postavena proto,
aby zde mohli jejich obyvatelé nikým neviděni
a nerušeni pořádat pitky. V případě, že by byli
přivoláni k zvládnutí nějakého nebezpečí, pak
vzhledem k umístění kasáren by nemuseli s
koňmi přeskakovat ploty a stavení, ale stačilo
by jim projet poli se zrající úrodou.
Okolo kasáren jsou jako by ve hroznu
umístěny stáje, městská věznice a budovy
jízdních hlídek (k velkému překvapení je
věznice bezpečný komplex podzemních
kobek, které jsou zajištěny mnoha zamčenými
a zatarasenými masivními železnými a
skřípajícími dveřmi). Kasárna též slouží jako
zbrojírna a v případě ohrožení také jako
městská sýpka či pokladnice. Pro případ
nouze je ve zdejší sýpce uskladněno tolik
potravin a osiva, že by vystačily pro celé údolí
na jednu zimu. Použily by se v případě nějaké
neočekávané katastrofy, jako by byl například
nájezd nepřítele, který by ohněm zpustošil
celé údolí a vše zničil.
Pokud není údolí právě ve válečném
stavu, v kasárnách přebývá okolo 50 až 60
členů jízdních hlídek trénujících zde pod
vedením půl tuctu Jezdců. Dalších 10 pak
hlídkuje ve městě a jeho okolí. Jezdci se
mohou navzájem svolat velice výrazným
zvukem trubky o dvou tónech (asi něco jako
„trááá‐dááá“). Všichni Jezdci nosí tuto trubku
u pasu a navíc mají ještě jednu náhradní
schovanou pod zvednutou zadní částí sedla.

Svatyně
Prostřený stůl
Brod nad Ašabou nemá chrám v pravém slova
smyslu, ale budova ležící jen stranou od cesty
se brzo takovým možná stane. Svatyně je
vedena ambiciózní mladou kněžkou, Bdělou
sestrou Země Janinou Baraštánovou. Janira
poslouží bohatstvím okolní země všem, kdož
do svatyně přijdou, a návštěvníkům
předkládá jídlo z ovoce a zeleniny
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vypěstovaných na údolních statcích. Jídlo je
však připravováno bez pomoci ohně či
dochucovacích přísad dovezených odjinud a
za svůj pokrm pak od příchozích Janina
nevybírá žádné peníze. Jídlo zdarma udělalo z
této svatyně hit mezi místními i cestovateli a
zároveň přineslo Janiře trápení ve formě
nabídek k sňatku z řad obdivujících strávníků.
Jenom bohové vědí, zda se díky jejímu
nadšení stane z Prostřeného stolu jednou
chrám bohyně Šántí. Je ale jisté, že se bude
brát zřetel i na existenci nedalekého Opatství
zlaté otepi.

Obchody
Arlovy kvalitní moky
Pivovar a vinařství

Tento pivovar a vinařství bojuje s Lujnovou
koželužnou ve válce vůní, na něž může
cestovatel narazit podél Měsíční cesty – a

obvykle prohrává. Vstupte však dovnitř a
uvidíte, že uvnitř je to docela o něčem jiném.
Pivo a víno zde vyráběné má neobyčejnou
kvalitu – určitě ochutnejte Arlovo Ašabenské
světlé a Arlovu chloubu a potěšení – pivo
Tmavočerná bota (samozřejmě tmavé) či
hedvábně jemné víno ze zelených hroznů
zvané Měsíční perly (navzdory své žlučovité
barvě je skutečně delikátní). Projíždějící
karavany chňapnou po všem, co má Arel na
prodej. Ten zvyšuje výrobu jenom proto, aby
se ujistil, že se obyvatelé Mlžného údolí
nebudou muset neobejít bez jeho výrobků.
Zeptal jsem se ho, proč svůj podnik
nerozšíří i do dalších oblastí, když jsou jeho
nápoje naprosto rovnocenné těm vyráběným v
Cormyru, Sembii či Vastu. Arel mi řekl, že má
dost peněz na pokojné živobytí a nemá zájem
podnik rozšiřovat, protože by pak pivovar
ztratil „své kouzlo“. Jednoduše řečeno,
poutníci by si měli pospíšit, aby dostali nějaký
soudek (korbel) z jeho nabídky (5 stříbrných
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za jakékoliv pivo, 7 stříbrných za
Tmavočernou botu a vína v ceně od čtyř do
sedmi stříbrných), jinak by se mohlo stát, že se
objeví další obchodník a na hosty již nic
nezbude.

Braunšternovo kolářství
Povozy, kola a kočáry

Elmo Braunštern je moudrý, tichý muž, jenž je
ve svém oboru skutečným mistrem. Vyrábí a
opravuje kola, vozy a kočáry. Braunšternova
moudrost, prozíravost, porozumění a
schopnost zachovat tajemství jej učinily
mužem, s nímž je možné probrat problémy.
Vyplatí se to pro všechny, kteří to nemají do
Mlžného údolí daleko. Má schopnost vidět až
k samému jádru problému a je schopen jasně
říci, jaké jsou z dané situace možná
východiska (jen tak na okraj, Braunštern nemá
rád své první jméno, tak ho raději neužívejte).
Braunšternovy ceny jsou natolik rozumné,
že mnoho obchodníků procházejících
Mlžným údolím a jedoucích okolo jeho
obchodu se zastaví a koupí si jeden pár kol do
zásoby. Obvykle se kupují kola dvě, protože
se k sobě hodí velikostí a mohou být nasazena
na libovolnou nápravu, ať už na ní byla
předtím kola jakákoliv (člověk si obvykle
nemůže vybrat, kdy se mu poškodí vůz, a kola
jsou přinejmenším dobře přenosná).
Důsledkem toho je, že Braunštern nemá nikdy
dostatek kol, ačkoliv ve své dílně zaměstnává
dalších šest řemeslníků pracujících snad bez
přestávky.
Mnoho šlechticů jezdí v Braunšternových
kočárech houpajících se jako labuť a krytých
stahovací střechou proti slunci. Jeho dlouhé
hbité vozy jsou chloubou karavan obchodníků
z Dračího pobřeží. Kvůli obrovskému zájmu
se vozy musí objednat tři roky předem, než
jsou hotové. Vozy se staly toužebnými
předměty pro zloděje, dokonce i když jsou
prázdné.

Hareškův železářský palác
Železářské zboží a koloniál

Tento obchod byl po dlouhý čas rodinným
podnikem Malornů a je navzdory svému
impozantnímu jménu jen starým obchodem,
přecpaným věcmi povalujícími se bez ladu a
skladu. Vrchní radní je natolik úspěšný a
zaměstnaný zájmy údolí, že už nemá čas vést
obchod osobně. Má ale několik starších
příbuzných a důvěryhodných sluhů, kteří pro
něj pracují a bydlí v horním patře nad
obchodem.
Neopomeňte si prohlédnout
vyřezávaného dřevěného žraloka visícího ze
stropu. Byl vyřezán před mnoha léty pro
kouzelníka, který se pomocí něj snažil zbavit
řeku Ašabu nestvůr – vodních hadů známých
dnes spíše jako quelzarni (naneštěstí jeho
kouzlo selhalo). Žralok je dlouhý skoro
dvanáct stop. Na pozorovatele cení své hrůzu
nahánějící zuby, jež zcela jistě budou v
nočních můrách strašit děcka, co se odváží se
na zvíře pohlédnout.

Jarvínův dovoz
Exotické látky, oděvy a koření

Jarvín, původem půlelf, kupuje v Cormyru
bavlnu, krajky, hedvábí a vzácná koření a
dopravuje je sem rychlou karavanou
(hlídanou na nebezpečné cestě obchodními
praktikami, o kterých v zásadě odmítá
hovořit), aby je v Mlžném údolí prodal za
poněkud vysoké ceny. Má oko pro to nejlepší
zboží a čich pro hotové oděvy. Mlžnodolské
dámy přicházejí a odcházejí z jeho obchodu
jako ptáčci snášející se k čerstvě nasypaným
semínkům.
Podobně jako Arvien tráví i Jarvín spoustu
času vysedáváním u okna, pozoruje
kolemjdoucí poutníky. Nevypadá to, že by
pohledem opomenul byť jen jedinou součást
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oděvu, původ, vybavení chodců či
přepravované zboží.

chuť (přísahám, že do něj přidává pepř) není
pro většinu pater v ústech obyčejných lidí.
Bylo mi řečeno, že v Blyšti je tohle pivo úplný
hit, obzvlášť v chladných nocích, ale nemám
naprosto zájem se do Blyště podívat jenom
proto, abych ocenil kvalitu jednoho piva.

Kalverovy stáje
Koňský handlíř a stáje

Lujnova koželužna

Tento dvůr obehnaný zdí se nachází na
východním břehu brodu přímo přes cestu od
Lujnova koželužství. Cesta je pro Kalveru
Příhala prodejním dvorem. Jeho velká farma
pro chov koní leží pěkný kousek jihovýchodně
od města. Kalvera je jeden z těch lepších
chovatelů koní v Údolích a má u sebe vždy
slušný výběr jízdních koní, jež vzhledem k
nabízené kvalitě prodává za rozumné ceny.
Cestovatelé prodávající své unavené či chromé
koně za ně příliš nedostanou (cena je obvykle
dost směšná), ale Kalvera má dobré srdce, a
proto nechává tyto koně volně se pást.
Neriskuje pověst svého obchodu tím, že by
prodával koně, které by sám nevychoval a
nezkrotil. Šťastný poutník zde může také čas
od času koupit válečného koně připraveného
vyjet rovnou do boje.

Toto vonící koželužství a dílna jsou pýchou
Landa Lujna, prodávajícího opasky, koženou
zbroj, uzdy, vodící otěže, pláště, klobouky se
širokou krempou, chomouty a sedla. Své
vlastní výrobky prodává v průměru o 10%
levněji, než za kolik se prodávají v jiných
oblastech. Lando odmítá vyrábět boty či
rukavice s odůvodněním, že na to není
dostatečně zručný, nicméně výrobky, jež
prodává, jsou co do kvality naprosto
srovnatelné s těmi, které jsem si koupil jinde a
jindy. Jeho obchod je tím místem, kde se
cestující obchodník musí naprosto jistě
zastavit, obzvlášť potřebuje‐li nové postroje.

Koster černého orla

Multimerovo kupectví

Karavanní dodávky, potraviny a malý pivovar

Dovážené sklo, nábytek, kvalitní kovové výrobky
a koloniál

Tento malý sklad ve východní části města si
zřídila bývalá skupina dobrodruhů vedená
šermířem Ileciánem Černorlíkem. Od místních
rolníků kupuje obilí, pivo, sýr a sudy s masem
konzervovaným v soli a zasílá je do
Dálnovrchu a přístavů Zjizveného údolí a
Údolí brázdy, odkud jsou pak dopravovány
do zámoří. Podnik nemá zájem uskutečnit
obchody, které by mohly přinést náhodným
kupcům zisk hned v přístavu (kam sami
zboží dopravují) a za takové zboží pak
požadují neuvěřitelné ceny. Dobrým
příkladem může být bochník sýra obvykle
skladovaný ve stohu u okna.
Ilecián krom toho vyrábí v malém pivo
zvané Černý orel – ale jeho hrubá a ohnivá

Koželužství a kožené zboží

Tento obchod se zbožím všeho mívá sortiment
spíše z oblasti nábytku a hotových výrobků,
zatímco jeho konkurent Harešek se soustředí
spíše na hřebíky, nýty, lana či lampový olej
Multimer na druhou stranu prodává většinu
věcí asi o 20% dráže, než za kolik by je bylo
možno koupit v nějakém zastrčenějším
obchodě v Sembii. Specializuje se na dovoz
skleněného zboží a kvalitních kovových
předmětů jako jsou lampy, tácy, háky na stěny
a ozdoby. Podezřívám ho také, že se tajně
zabývá obchodem s kradenými věcmi, ale
dává si pozor, aby měl čisté ruce při jednání
s ostatními mlžnodolskými a nevlastnil
náhodou jejich osobní majetek.
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Tomšův mlýn
Obilný mlýn

Jediným mlýnem v celém Mlžném údolí je
toto moukou polepené místo. V každou
hodinu je zde čilý ruch, mele se tu pšenice,
oves a další zrniny vyprodukované
mlžnodolskými zemědělci. Vlastník mlýna,
Tomeš Ubral, má vždy pro kolem projíždějící
karavany na prodej nějakou namletou mouku
– dokonce i když mouka není právě jeho.
Tomeš je chamtivý skrblík využívající svého
monopolu k bezostyšnému okrádání svých
zákazníků přemrštěnými cenami. Řeka je totiž
u Elfího Přechodu příliš mělká a má malý
spád, aby se tam dal vybudovat normální
mlýn. Tři pokusy o postavení konkurenčního
mlýna níže po proudu u Jevenské stezky
skončily záhadnými požáry a vražednými
nájezdy zbojníků.
Jakkoliv je to neuvěřitelné, každý v Brodě
přeje Tomšovi co nejvíc zdraví a dlouhý život,
protože jeho dva krutí a jízliví synové, Helda a
Parvus, jsou dokonce ještě horší! Tráví dny
prováděním nepěkných žertíků, ulíváním se z
práce, rvačkami s každým, kdo se jim nelíbí
(to se samozřejmě týká i cizinců, takže si dejte
pozor) a snaží se koupit si zájem jakékoliv
ženy, která není dostatečně moudrá a přiblíží
se k nim na vzdálenost jednoho plivnutí.

jako bych byl podroben velice důkladnému
zkoumání, kdy se přijde na každou bradavici
či mateřské znaménko.
Arvien pracuje v zadních místnostech
svého domu a za prvotřídní kvalitu svých
výrobků chce prvotřídní ceny. Ve svém
přijímacím pokoji má vystaveny vzorky své
skvostné práce. Mnoho kupujících se zde
zastaví na čaj či víno a při něm si prohlédnou
korbele, poháry, džbánky, misky, slánky,
zvonky, kořenky a další výrobky zde
vystavené. Pokud zadají objednávku a složí
určitou zálohu, Arvien se pustí do práce. Jejím
hlavním oborem je výroba velkého množství
stejných předmětů (například tři sta korbelů
pro vybavení hostince, které jsou všechny
ozdobeny erbem podniku). Výroba
uvedeného množství však vyžaduje někoho s
opravdu výjimečnou zručností, uvážíme‐li, že
všechny výrobku musí být naprosto stejné.
Arvien žije sama. Příležitostně má
nějakého hosta, který se v podniku zastaví na
noc, ale už více než jeden z těchto hostů
spěšně vypadl ráno za rozbřesku a doprovázel
ho Arvienin křik zarývající se do ušních
bubínků. Následovaly zvuky kovových
předmětů, řinčících jak nezasáhly svůj cíl –
hlavu nocležníka. Vše samozřejmě sledují s
pobavením její sousedé.

Krčmy
Sametový závoj

U Arvien
Klempířství

Tato zručná a hubatá ženská je místním
výrobcem cínového nádobí a jiných cínových
věcí. Jmenuje se Arvien Černovlasá a tráví
většinu svého času sezením u okna, kde
pozoruje hemžení ve městě. Městské ženy o ní
říkají, že jí neujde, ani když si některá z
místních paniček „zlomí v ložnici nehet“.
Všiml sem si jí, jak se prochází v podvečer
uličkami města a mohu říci, že jí skutečně nic
neujde. Když procházela okolo mně, cítil jsem,

Tato veselá a hulvátská místnost pro
tancování kdysi dávno sloužila jako místo, kde
hasili žízeň hosti z Ašabenského náručí (které
je nyní hostincem a nemá žádnou nálevnu,
kde by mohli procházející utišit svou žízeň). K
hašení žízně také skutečně tento podnik
slouží. Lidé se tu velmi často zastavují i na
jednu noc navíc, aby ji zde mohli strávit
tancem, pozorováním tanečníků, pitím či
hovorem s ostatními hosty.
Jiní sem přicházejí, protože v Sametovém
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závoji je možné spatřit vystoupení exotických
tanečnic. Představení osvětlená kuželem světla
zde předvádějí například tabaxi, jejichž tanec
zanechává každého muže v místnosti
zpoceným a mezi jinými účinkujícími na
pódiu zahlédneme i kentauřice. V průběhu
představení létají všemi směry závoje a ženská
část návštěvníků krčmy pak odchází zcela
pobouřena nechutností vystoupení – pokud
ovšem neobjeví, že v zadní části krčmy
naopak mužští tanečníci, mezi kterými jsou i
satyrové, předvádějí své umění, naparují se a
poskakují před hulákajícími ženami.
Ti, kdo raději v klidu sedí a projednávají
své obchody, mohou pro své soukromí užít
kóje či závěsem zakryté výklenky takzvaných
tichých pokojů v patře. Magie zajišťuje, že
zvuky dole probíhajícího veselí návštěvníky
neruší, ale nezabrání tomu, aby někdo ze
sousední kóje nezaslechl, o čem se dva
obchodníci spolu baví. Nad tichými pokoji je

ještě několik pater ložnic, kde se tanečníci po
svých náročných a vyčerpávajících
vystoupeních koupou, nebo kam jsou hosté
uvedeni personálem, když si chtějí
odpočinout. Tanečníci a hosté se mohou z
kteréhokoliv patra rychle dostat k zadním
dveřím pomocí vyleštěné mosazné a
klouzkem namazané tyče.
Po všech stránkách je Sametový závoj
impozantně vybavené zábavní místo. Nebuďte
však příliš aktivní v projevování vašeho veselí.
Bývalí dobrodruhové vlastnící tento podnik
totiž zároveň fungují jako dobře vyzbrojená
tajná bezpečnostní služba.

Hostince
Ašabenské náručí

Jestliže je nedávno otevřený Bílý jelen místní
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radostí, čili místem neformálních setkání
dobrodruhů, Ašabenské náručí je starobylým
a úctyhodným podnikem zakládajícím si na
kvalitě. Za poplatek 16 stříbrných za hlavu
zde dostanete všechny služby (kromě nápojů a
hostiny), které jsou ty nejlepší, jaké můžete v
Údolích dostat. Každý z hostů má k dispozici
diskrétního, zdvořilého a dobře vypadajícího
osobního služebníka, a to od času svého
příjezdu až po dobu odjezdu. Služebník je
muž v případě, že je hostem žena, a naopak.
Spíše než cokoliv jiného představuje takového
starého dobrého přítele. Doprovází stydlivé
hosty do jídelny, obstarává všechny potřeby,
zejména co se týká šatů a jídla, a po celou
dobu po hostu uklízí. V žádném případě však
neslouží k jakémukoliv obveselování hostů.
Mnoho obchodníků se odchyluje od svých
rychlejších cest jinými oblastmi, aby se mohli
zastavit v Ašabenském náručí a být zde
několik dní hýčkáni. Personál tohoto podniku
si dokonce pamatuje oblíbené nápoje
pravidelných hostů a má je pro ně vždy k
dispozici. Kde jinde si může host dovolit
usnout ve vaně, aby byl posléze osušen,
důstojně zakryt, přenesen na nosítkách do
svého pokoje a uložen jemně do postele, a to
prosím bez probuzení? Nebo při svém prvním
příchodu zjistit, že si služebnice všimla únavy
hosta, bleskurychle ho dopravila do pokoje a v
posteli ho posílila miskou horké polévky,
zatímco mu sama omývala nohy? Jaká
blaženost. Hostince už neposkytují nic
lepšího, než je toto (pokusil jsem se schovat
popis tohoto místa v částech, kde hovořím o
méně významných místech, a to protože
nechci, aby bylo Náručí znenadání přeplněné
a ztratilo tak půvab.)4

U Šesti štítů

Tento primitivní,špinavý a zcela nedávno
otevřený ubytovací podnik stojí východně (po
větru) od Lujnovy koželužny. Jeho přední
otevřená veranda je místem, kde obvykle
vysedávají hosté (a to z nevysvětlitelných
důvodů – zvláště když uvážíme vůně okolí,
jež sem přináší vítr). Slovy Elminstera, podnik
je „ubytovací zařízení pro dělníky na polích,
honáky a ostatní, kteří si nemohou dovolit
složit hlavu v Náručí či U Jelena“. Pokoj zde
stojí jeden měďák za noc či 6 stříbrných za
desetidení. V ceně už je započten poplatek za
ustájení a dvě jednoduchá jídla denně
sestávající se z mléka, sýra a chleba.

U Bílého jelena

Za jeden zlaťák si host U Bílého jelena může
pořídit ustájení a péči o koně, luxusně
vybavený pokoj, použití horké koupele ve
vaně sdílené s ostatními hosty (jichž chtějí‐li,
může být v jednu chvíli ve vaně i osm), a
množství příběhů dobrodruhů, které stačí
člověk vyposlechnout. Hostinec je veden
dobrodruhem, válečníkem Berfestem
Harfonošem, a slouží dobrodruhům i
Harfeníkům.Ti zde po celý den lenoší,
poslouchají příjemnou hudbu, vykládají a ostří
své zbraně. Moc se mi tady líbilo. Podávají zde
jednoduché, chutné a velké porce, množství
nápojů a je zde dostatek dobrých lidí, s nimiž
se dají uvedené pochutiny konzumovat.
Podnik si jistě také zamilují lidé občas lační po
troše nebezpečí a dalekých cestách. Harfonoš
má dokonce několik tajných a bezpečných
úschoven5, kde se mohou skrýt lidé s dobrými
úmysly, jejichž nezodpovědné jednání či
husarský kousek je dostal do problémů. Vřele
vám doporučuji Jelena navštívit.

4 Elminster: Ááá. Konečně došlo i na rezervovanost. Sice samoúčelná, ale koneckonců, rezervovanost to je.
5 Elminster: Ne! Už zase! Volo, teď mluvíš jako naprostý hňup. Ať se z tebe stane žába. Ano, žába, a na hodně, hodně dlouho (tvůj
jazyk by se překrásně hodil na lapání hmyzu). Ale co, mléko už je rozlité. Když se nad tím hlouběji zamyslím, schovám si své
potrestání na někdy jindy. Právě jsem dostal výborný nápad. Napadla mě jistá delikátní, tajná prácička a budu vyžadovat, abys jí
udělal ty.
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Dubenské
opatství
Asi dvacet mil od Brodu nad Ašabou
směrem severozápadně přes řeku Ašabu
leží na okraji elfských lesů jedno
z mlžnodolských opatství: hradbou
obehnaná tvrz chránící starý dubový háj
zasvěcený Silvanovi. Opatství je téměř
skryto stromy, ale jeho tvar lze odtušit
z vnější hradby a tvrze posázené malými
věžičkami, jež jsou ve skutečnosti celami, v
nichž žijí místní kněží. Hradby mají přes
míli napříč a obklopují lesnatý terén s
divoce rostoucími stromy. Skupiny stromů
jsou protkány zurčícími potoky a
meandrujícími stezkami. Kdykoliv stezka
překračuje potůček, je na místě mostu altán
pro meditaci, nádherný svou poklidností. V
samém srdci je pak vršek, porostlý starými
a obrovskými duby: sám svatý háj6. Kněží
museli za léta odehnat několik nájezdů
zbojníků; vypadá to, že jedna z povídaček
kolujících po údolí vypráví o zde ukrytém
pokladu.
Nyní slouží za zdmi tvrze Pánovi lesů
jen osm kněžích a přitom to dříve bylo více
jak sto vroucích věřících. Navíc z těchto
osmi je několik už hodně starých. Jsou však
vedeni mladým, ambiciózním knězem,
Otcem dubů Ganonem Durejem. Ganon byl
do chrámu přiveden vizí, jíž mu poslal sám
Otec lesů, a sní o splnění svého snu. Chce
obnovit Dubenské opatství v mocnou
komunitu, jíž kdysi bývalo. Ganon před
sebou vidí tři věci, které musí udělat:
přitáhnout ženy (nebo snad ještě lépe
kněžky či druidky) a provdat je za kněze z
opatství, čímž se v obnoví cyklus života, o
němž hovoří Silvanus. Nově narození tak
budou od mládí vychováváni v úctě k Otci

lesů. Za druhé musí opatství zajistit
reputaci tím, že dobrodruhové budou
opatstvím podporováni a jeho jménem
budou konat hrdinské skutky. Za třetí musí
přinést zpět žijící vzorky vzácných rostlin a
stromů a přivodit tak obnovení samotného
opatství. Ganon doufá, že najme
dobrodruhy k vyčištění západní části
Mlžného údolí od všech nestvůr a pak si to
jménem opatství vyřídí s hrozbami
číhajícími okolo Myth Drannoru a Údolí
dýky. Plánuje také použití najatých
dobrodruhů k hledání vzácných stromů a
rostlin, které do opatství přesadí či je
vypěstuje ze semen. Neodvažuje se ovšem
riskovat svůj život a také životy
zmenšujícího se zástupu mnohdy již
starých kněží účastí na podobných
výpadech.
Ganon přijme ke službě opatství jen
důvěryhodné osoby a ty musí být navíc
vedeny nějakým vyznavačem Silvana.
Pomocí Harfeníků a najatých kupců už
našel tři takové mladé muže. Jsou to
znudění mladší synové šlechty v Sembii,
kteří nenávidí špínu, přelidněnost a
bohapusté bohatství měst, v nichž vyrůstali.
Ganon nyní zoufale potřebuje nějaké
dobrodruhy dobré víry či vyznávající
Silvana, kteří by vedli tyto mladé hrdiny,
jinak se mladí muži začnou brzy nudit a z
opatství odejdou pryč. Důsledkem toho
Ganon inzeruje v Brodě nad Ašabou a
pomocí kupců. Zároveň je pln naděje, že k
jeho izolovanému opatství co nevidět
dorazí skupina dobrodruhů, dokáže projít
jeho magickými testy a projeví se jako
důvěryhodná ke službě Silvanovi. Jestliže
se mladíci, či snad ještě lépe, skupina
dobrodruhů značné velikosti, stanou
loajální vůči klášteru, Ganon bude moci
spokojeně zemřít, jist si vědomím, že
opatství vyslal po cestě k znovuobnovení.

6 Pro popis sil svatého háje nahlédněte do Dodatku 7 ve FA1, Síních Velekrále, nebo podobného souhrnu jeho schopností v knize
Válečníci a kněží z Říší.
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Elfí Přechod
Toto sídlo má jen málo přes sto obyvatel
schovaných mezi stromy na kraji elfských
lesů, kde končí Mlžné údolí a řeka Ašaba se
vynořuje z lesa na své cestě jižním směrem ze
Stinného. Mlžná stezka zde probíhá skrz Elfí
Přechod a, jak už název místa napovídá,
elfové zde rádi překračují řeku. Tu buď
přebrodí, nebo jdou nahoru proti proudu až k
Živému mostu. Tímto málo známým rysem
místní krajiny je mohutný kmen s korunou,
částečně vytržený z kořenů dávnou jarní
povodní. Svalil se přes řeku, ale byl zachycen
dvěma dalšími stromy a zaklíněn ve
vodorovné pozici. Je ovšem zdravý a jeho
větve se rok co rok olisťují, aby v loubí skryly
pocestné, kteří ho užívají pro přechod řeky.
Není ale dost velký na to, aby po něm mohl
přes řeku přejet vůz.
Samotný Elfí Přechod je malé, ve stínu
skryté místo, v němž žijí řezbáři dřeva, lovci a
sběrači hub. Tito lidé milují stromy a zvětšují
svůj příjem sběrem bylin rostoucích v
divokých, sluncem prosycených světlinách
hlubokého lesa. Na návštěvníky reagují velice
obezřetně – obvykle varovným šípem
vystřeleným do plamenů – to obzvlášť na ty,
kdo si založí ohně mimo kamenné kruhy,
které byly podél Mlžné cesty vybudovány
obyvateli Elfího Přechodu, aby se tak zamezilo
lesním požárům, jež by naprosto smetly
životní prostor pro obyvatele lesa a
pravděpodobně i jejich komunitu.
V Elfím Přechodu nejsou žádné krčmy či
hostince, ale zato tu naleznete dva velké
altány – jeden přímo na břehu řeky a druhý na
východním konci osady vedle Mlžné cesty.
Oba leží trochu stranou osady a jsou určeny
pro pocestné. Mají vlastní studny s pumpou,
suchý záchod, visutá lůžka a hrubě přitesané
dřevěné stoly, kamenné krby s komíny,
zásobu naštípaného dřeva připraveného k
zapálení a hlídá je několik místních. Tito
„hlídači“ jsou v Elfím Přechodu nutností od té
doby, co se jedna skupina prochladlých

poutníků rozhodla rozštípat všechen nábytek.
Trosky pak přiložili na oheň, který je měl
zahřát, a přitom se jim podařilo v mžiku altán
zapálit.
Vzhledem k tomu, že tu není krčma, se
místní scházejí ke společnému posezení u
sklenky v Amaratině čajovně. Poutníci lační
konverzace, trochy jídla a nějakého nápoje by
tento dům neměli minout. Shledají, že v Elfím
Přechodu žijí zvláštní lidé, ale není divu – je to
přeci zvláštní místo.

Zajímavá místa
v Elfím Přechodu
Obchod
Hrnčířství prašného draka
Džbánky a figurky

Prašný drak je malinký obchod, kde šest
místních přihlouplých žen prodává své
roztomilé figurky draků a hub. Mimo jiné
také vyrábějí džbánky, jejichž hubičkami
jsou vousaté usměvavé tváře. Tento obchod
určitě stojí za shlédnutí.

Restaurace
Amaratina čajovna

Je postavena z vykotlaných pahýlů tří
masivních stromů srostlých do sebe. Jde o
místo s mnoha okny a věčně živým
hovorem. Místní sem chodí pít nejrůznější
druhy čajů vyrobených z lesních plodů,
konzumují tu medové sušenky vyráběné
Amaratou (jsou velice chutné, opravdu) a
mramorovaný zelený sýr, který je možné
zakoupit i ve velkém množství. Amarata
také nabízí vínovici a několik druhů vín
vyráběných z lesních rostlin. Je to skutečně
jedinečná zastávka k důkladnému
odpočinku – doporučuji její návštěvu.
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Galatův hřad
Tato opuštěná tvrz začala svůj život jako
sídlo velitele zbojníků, který sužoval Údolí
a projíždějící karavany svými loupeživými
nájezdy tak dlouho a úspěšně, že jeho
bandě přestaly stačit dosavadní jeskyně (ty
leží východně od Rautauvyrovy silnice v
nekonečných hlubinách lesů Elfího dvora a
severovýchodně od vrchu Rozsevzub). On
a jeho banda psanců získala takové
bohatství, že zvelebila tvrz ležící na
skalnaté vyvýšenině v lesích. Z této
vyvýšeniny je možné přehlédnout velkou
část Mlžného údolí a z cimbuří tvrze mohli
Galatovi zbojníci snadno vidět přijíždějící
kupecké karavany či vrhat kameny na
jakoukoliv ozbrojenou skupinu přiblíživší
se na dostřel jejich katapultů.
Galat se stával stále troufalejším a
považoval se za nejvyššího, právoplatného
vládce bohatých zemědělských usedlostí
Mlžného údolí a zákonným vlastníkem cest
kolem Stojného kamene. Cítil se natolik
jistý, že na všechnu dopravu a provoz
okolo Stojného kamene uvalil tvrdé mýtné,
které bylo pro kupce z nedávno založené
Sembie příliš vysoké. Proto si v Kalimšanu
a Tethyru najali množství žoldáckých
kouzelníků, válečníků a bojových kněží,
čímž utvořili armádu, jejímž úkolem bylo
postoupit až k Galatově útočišti, rozvrátit
jej a zabít Galata s jeho druhy či je proměnit
v tvory obývající moře, aby jejich smrt byla
pomalá, plná bolesti a aby sebou mrskali,
nemohouce dýchat či se ochladit.
Sembijci se rozhodli ponechat ruinu
jako připomínku na všechny zbojníky a
jejich hloupou a nezákonnou činnost. Jejich
plán však naprosto vyhořel. Od doby, kdy
jej opustila žoldácká armáda v rozvráceném
stavu, rozmrzelá z toho, že se jí nepodařilo
nalézt Galatův poklad, o němž se povídalo,

že tu někde musí být, užívají zříceninu
zbojníci a slouží jim jako přístřešek.
Výjimkou jsou případy, kdy si jí vybere
jako své doupě nestvůra, kterou není
možné porazit. Od té doby, už po celá
staletí, je zřícenina nebezpečným místem,
jemuž se vyhýbají všichni pořádkumilovní
lidé a obyvatelé Mlžného údolí. Výjimku
tvoří dobrodruzi, kteří toto místo několikrát
zkoumali za účelem nalezení legendárního
pokladu.
Když se na Říše snesla Doba nesnází, k
zřícenině přišli Harfeníci. Ti věděli, že Pán
ostří zentarimské armády, která byla v
nižších údolích a Sembii zle drcena, ji
zamýšlí využít jako svou základnu k útoku
na Mlžné údolí a poté ovládat dopravu
kolem Stojného kamene, stejně jako to
zamýšlel Galat. Harfeníci místo změnili v
rejdiště pastí a podobných zákeřností jako
jsou padající kameny či propadající se
podlahy. V čase, kdy se zříceninu pokusila
obsadit zentilká armáda, v ní padlo mnoho
bojovníků. Dobrodruzi by měli být
varováni: mnoho z těchto pastí je ještě
nespuštěných, protože zentilští válečníci se
stali oběťmi jiných pastí nastražených do
jejich cesty. Jeden z Harfeníků odhaduje, že
ve zřícenině bylo nastraženo přes 600 pastí,
které nyní tiše stojí maskovány mezi
borovicemi kryjícími mezery v hradbách a
lákají tuláky a jim podobné dovnitř.
Nepomíjivé zkazky od ohňů v
severních Údolích vyprávějí o tom, že Hřad
je obýván duchy Galata a jeho druhů. Tato
tvrzení byla potvrzena Rantajsem z
Nadluní, který před lety údajně zříceninu
zkoumal a našel ji přímo přeplněnou
nemrtvými připomínajícími přízraky, jak
hlídají nejspodnější chodby podzemí. Tyto
nejspodnější průchody byly zaplaveny
přírodním pramenem a Rantajs věří, že
právě v oněch místech musí být ukryt
poklad. Někteří z dobrodruhů si zjevně
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mysleli to samé, protože v temných vodách
bylo vidět jejich utonulá těla. Podzemní
vody byly čas od času osvětlovány nějakou
magií, jako by bylo toto světlo vyzařováno
z nějakého činného předmětu na dně.
Je zajímavé, že trpaslíci z nedaleké Strže
podrobně vyprávějí legendu tvrdící, že do
zatopených chodeb zříceniny ústí brány z
jiných světů. V legendě se dále praví, že těla
pozorovaná Rantajsem jsou bytosti z jiných
světů, které nepřežily pobyt ve vodním
prostředí po průchodu branou. Poslední
zprávy Harfeníků (úmyslně zveřejněné po
Údolích, aby se jejich obyvatelé měli na
pozoru) hovoří o tom, že v okolí zříceniny
čenichají Cyrikovi a Loviatařini kněží. Jejich
úkolem je místo prozkoumat a zjistit, zda
by se pasti nedaly využít k rituálním
účelům. Zprávy se také zmiňují o tom, že
oba loupeživé nájezdy zlých kněží byly
odhaleny a rozehnány Kultem draka, který

se utábořil východně od Hřadu a zcela
evidentně na zříceninu nahlíží jako na
ideální místo pro založení nového doupěte
drakostěje.
Může se zdát, že všechny tyto události
učinily z Galatova hřadu místo velice rušné
a tudíž nevhodné k hledání dobrodružství,
ale jiné zprávy Harfeníků, které nejsou
tolik rozšířeny mezi veřejností, hovoří o
tom, že za poslední tři roky nejméně šest
skupin dobrodruhů utrpělo velké ztráty na
útěku ze zříceniny či v ní dokonce přímo
zahynulo. Tajné zprávy se zmiňují o
velkých průzkumných skupinách Rudých
chocholů z Dálnovrchu (naprosto zřetelně
jednají na příkaz Maltira) a najatých
šermířů a válečníků pracujících pro někoho
ze Sembie, které však, stejně jako jejich
předchůdci, v rozpadajících se zříceninách
nepochodily.
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Mohylová pole
Tento pás nízkých, travou obehnaných
pahorků leží asi 30 mil jižně a východně od
Peldanovy Přílby v nebezpečném místě
zvaném „Země stvůr“, na západě Mlžného
údolí. Mlžnodolští se zdálky vyhýbají těmto
kopcům pokrytým příkrovem mlhy. Věří totiž,
že jsou obývány bezejmennými mrtvými, kteří
jsou zde pochováni. Je běžně známo, že
zmíněné kopce jsou v podstatě hrobkami. Z
jednoho z nich byly před několika lety
vypuštěni kostlivci, kteří se potulovali
krajinou poté, co je vzbudila skupina psanců
kopajících v nejvýchodnějším kopci v naději,
že jde o místo ukrývající poklad zbojníků
(zloději zkoušeli kopat na uvedeném místě
poté, co zabili důvěřivého starého kupce,
který si ve Zjizveném údolí koupil falzifikát
staré mapy pokladu. Jelikož starý muž bojoval
velmi statečně, aby si mapu uchránil, zloději si
mysleli, že mapa musí být zcela určitě pravá).
Po konzultacích s několika mudrci a
hledání v knihovně Učených listů v Nadluní
mohu najisto říci, že Mohylová pole stále ještě
hlídají nemrtví. Jsou to zbytky Netherijců,
kteří sem uprchli po nějaké bitvě či po
magické katastrofě. Přeživší velice záhy
zemřeli, neboť byli strašlivě změněni,
onemocněli a zahynuli na následky toho,
čemu se dnes říká „přílišné vystavení magii“.
Mnoho z toho, co jsem o nich četl, je čirou
spekulací, ale vypadá to, že každý z nich byl
buď proklet, či z vlastní vůle spojen s určitým
kouzelným předmětem a následkem toho
postižen předem nepředvídatelnými účinky.
Toto magické „pokroucení“ (příbuzné
oblastem divoké magie, nyní ve Faerûnu dost
rozšířeným) změnilo Netherijce v přízraky,
které jsou neodvratitelné a zdá se, že i
nezničitelné. Jestliže jsou zabity, zmizí zpět do
zakopaných kouzelných předmětů, s nimiž
jsou spojeny, aby se další den opět objevily na
světě. Navíc každý z přízraků dokáže ovládat

jedno z kouzel, která obsahuje jeho vazebný
předmět, a používat ho jako zbraň. Jeden
mudrc píše o něčem, co nemohlo být nic než
kouzlo ledová bouře seslané na pastevce ovcí
tábořící na jednom z pahorků. Další popisuje
kužel mrazu vržený na dobrodruhy zezadu
přízrakem, který povstal ze země, po níž
dobrodruzi přešli.
Několika statečným dobrodruhům,
Družině hrdého palcátu ze Západní Brány, se
podařilo nemrtvé „skolit“ (dočasně zničit)
v neuvěřitelně velké bitvě kouzel. Dokonce
přikročili i k vykopání několika kouzelných
předmětů. Velmi záhy však zjistili, že přízraky
zůstaly spojeny s předměty – nikoliv s
hrobkami – a tudíž se další den objevily v
místě, kam byly předměty přeneseny. Ihned
po svém objevení zaútočily na zraněnou a
kouzly poměrně vyčerpanou skupinu
dobrodruhů, jimž se jen tak tak podařilo přežít
druhou bitvu s přízraky. V zápětí dobrodruzi
vrátili předměty na jejich místa v pahorcích,
spasili se útěkem a doufali, že se tak zbaví
nočních útoků přízraků – což je přesně to, co
poté nastalo.
Mlžnodolští jezdci si pamatují, že v
nedávné době se v pahorcích odvážila kopat
pouze jedna osamocená skupina zbojníků.
Kopali v místě porostlém travou, ale i zde byly
vidět známky nedávné práce (Družiny hrdého
palcátu) a ze země získali a odnesli jediný
předmět: podivný kouzelný roh s trnitými
výčnělky vykládaný zářícími drahokamy.
Cestovali jen chvíli od místa, kde ze země
vydolovali tento roh, a podlehli útokům
přízraků. Aby se zamezilo dosahu či rozšíření
nemrtvých do vzdálenějších oblastí údolí
(přízraky podle všeho zůstávají pouze v
určitém okruhu od svých předmětů), Jezdci se
statečně odvážili vjet do oblasti obývané
přízraky a uloupený roh vrátili zpět do
výkopu. Podle všeho tam leží dodnes. Není asi
třeba zdůrazňovat, že táboření při, nebo na
těchto pahorcích se vůbec nedoporučuje.
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Opatství
zlaté otepi
Toto prosperující náboženské sídlo je
zaměřené na uctívání Šántí, bohyně úrody.
Jeho srdce tvoří skupina dvanácti
trojúhelníkových polí vybíhajících z
kruhového středu, ve kterém stojí opatství s
mnoha štíhlými věžičkami. Opatství obepínají
pěšiny a rozbíhají se mnoha směry ven, podél
polí, aby je tak přímo rozdělily do čtyř dílů a
každou část pak dělí na 3 stejné „výseče“, jež
jsou obdělávány. Pole jsou dlouhá asi 3 míle a
jsou ohraničena širokou cestou, která je po
svém vnějším obvodu obehnána zdí. Pruh
země oddělující cestu a zeď je osázen buď jako
ovocný sad, nebo jako zahrada s bylinkami.
Samotná zeď, přes níž přerůstají popínavé
rostliny, je vlastně hliněnou hradbou širokou
jako dům. Na její vnější straně je navršeno
rumiště, jež je domovem mnoha včel, vos,
hadů, obřích stonožek a další fauny.
Samo opatství je velice impozantní. Nikde
jinde jsem neviděl tolik úrody na tak malém
prostoru jako tady. Zlatá pole u Hlubiny jsou
sice ještě o něco impozantnější, ale jsou také o
hodně větší, více vojenské a založeny v
mnohem studenějším podnebí, takže úroda je
na Zlatých polích o trochu menší a více
náchylná k poškození od ankhegů a jiného
neřádstva.
Ve středu toho všeho se tyčí budova
opatství, jejíž kamenné věže jako by se snažily
probodnout oblohu a nechávají žasnout i
návštěvníky přesycené nádherou jiných míst.
Z jeho sklepení se rozbíhají obrovské
podzemní sýpky. Ve svatém domě je na
kamenné dlažbě nahromaděna půda, aby z ní
mohly po celém interiéru vyrůstat popínavé a
plazivé rostliny. Všude se něco pěstuje a jak
ubíhají teplé měsíce, člověk je uvnitř
obklopen nejrůznějšími těžkými rostlinnými
vůněmi. Jak už napovídá sám název opatství,
obilí je zde na prvním místě. Je ale nutné říci,
že pěstování se řídí pevným řádem. Plodiny

se na polích pravidelně střídají, aby po sklizni
pšenice přišly na řadu jiné zrniny, jež dodají
půdě látky odčerpané pšenicí. Tímto
propracovaným systémem se dosahuje
nejkvalitnější úrody v maximálním množství.
Povídá se, že v opatství je uskladněno
takové množství potravin, že by jimi bylo
možno po léta zásobovat všechna údolí. Navíc
se v chrámu údajně ukrývá takové množství
zlata, že by bylo možné za ně koupit
trojnásobek zásob potravin skladovaných v
budově. Je známo, že právě existence opatství
byla hlavním důvodem, proč Lašan táhl raději
severně skrz Bojové, než aby se zaměřil na
bohatá jižní území ostatních údolí. Vydal
přísný rozkaz, aby v případě zabrání opatství
nebyly ničeny budovy, úroda či potraviny.
Naštěstí tento příkaz nebyl nikdy vykonán,
protože se jeho armáda nedostala tak daleko.
Členové duchovenstva za zdmi opatství
provádějí neveřejné svaté rituály k uctění
bohyně Šántí, ale zároveň pro shromážděné
vyznavače víry slouží veřejné mše. Kolem
vnějších zdí opatství pěstují ve sklenících
nejrůznější exotické rostliny, aby si tak zajistili
trvalý zdroj osiva (některé rostliny z džunglí
vzdáleného Mhairu a Chultu jsou pěstovány v
teple a vlhku, jež je udržováno pomocí
zvláštních kouzel). Prodej těchto semen
poskytuje opatství jeho největší zdroj peněz,
ačkoliv další významný zdroj bohatství plyne
ze zasílání značného množství obilí do oblastí,
kde se tolik neurodilo, kde byla úroda
zničena, kde válka obdělávání znemožnila či
kde je potravin prostě nedostatek.
Opatství je vedeno starším mužem s
uhlazenou mluvou – vševědoucím Velebným
bratrem, Žněmistrem Derimem Bělokrylem.
Žena, která reprezentuje opatství v Radě šesti
a je jednou z horlivých mladých příslušníků
církve, se jmenuje Bdělá sestra Země, Alena
(když ji budete nazývat pouze sestra Alena,
bude to k vyjádření úcty naprosto stačit).
Může být popsána jako fanatik snažící se
přimět všechny lidi ve Faerûnu, aby se stali
pracovníky v obrovské zahradě bohyně Šántí.
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Peldanova
Přílba
Toto lesnické město čítající asi 80 hlav je
domovem mnoha hraničárů, lovců a
dřevorubců. Stojí zde jako útočiště všem lidem
v Zemi stvůr, nebezpečné části západního
konce Mlžného údolí. Přílba byla původně
soukromým vlastnictvím cormyrského vojáka
ve výslužbě, Peldana Ferna, který si toto místo
zvolil za vlastní tím, že kolmo do země
zabodl svůj dvojruční meč, jenž nosil v
prodělaných bitvách a prohlásil, že všechna
půda viditelná z jeho helmy umístěné na meči
je jeho. Dnes každý obyvatel sídla prohlašuje,
že je potomkem Peldana. Peldanův meč a
helma nyní visí z krokví v místní síni užívané
při různých příležitostech, mezi nimi
například svobodná hlasování o důležitých
záležitostech, shromáždění jízdních hlídek a
bohoslužby pro nejrůznější lesní a dobré víry.
Peldanova Přílba nemá mnoho zajímavých
míst, jež by se daly shlédnout. Obyvatelé žijí v
kamenných chatách obklopených vysokými,
pevnými a kamennými zdmi. Mimo sídlo se
objevují ve velkých, dobře vyzbrojených
skupinách a jdou orat na pole, lovit zvěř či
těžit dřevo. Vyřezávání a výroba nábytku se
provádí ve dvorech obehnaných zdmi či
uvnitř chat. Cizincům se doporučuje vejít,
pouze mají‐li s obyvateli proč mluvit –
kupříkladu kvůli obchodu.
Navzdory ostražitému uspořádání sem
přichází mnoho dobrodruhů a lovců ze
Sembie, aby zde našli trofeje pro své zdi – a
jsou zde vítáni. Každá zabitá nestvůra
znamená menší hrozbu těm, kdo tu žijí. Tito
kurážní a těžce pracující lidé nejsou stále
schopni vyjít si do lesů se svým milým či
milou bez toho, aby se jim u pasu nehoupal
meč nebo roh, kterým by způsobili poplach a
přivolali pomoc v případě, že by byli obklíčeni
nezvládnutelným nebo nevyhnutelným
nebezpečím.

Dobrodruzi sem přicházejí, aby tu získali
zkušenosti v zabíjení nestvůr, a doufají, že
budou jedněmi z těch šťastných, jimž se v
okolí podaří nalézt poklad. Mlhou přikryté
západní kraje Mlžného údolí odhalují
minulost více než jiná místa. Rolníci sem tam,
ale už méně často, vyorají rozpadlé zbytky
starých kamenných zdí či kosti z dávných bojů
– údolí totiž bylo velice často místem, kde se
po léta odehrávaly bitvy. Je také jedním z
mála míst v Údolích, kde se mohou do formací
řadit armády (a obzvláště jízda), aniž by byly
sevřeny stromy, odkud je dokáží ze zákrytu
znepokojovat lučištníci. Jako důsledek toho, že
kněží a kouzelníci užívají v bitvách kouzla
měnící povrch země a pohřbí tak nepřátele
zaživa či ve stavu bojové pohotovosti, při
němž vznikají hromadné hroby vojáků, které
nikdo neobral o výstroj, je zde velmi dobře
možné narazit na válečnou kořist. Každé jaro
se tedy při orbě narazí na něco zajímavého a
někdy dokonce i velmi cenného. Na povrch se
tak dostanou mocné kouzelné předměty
schopné zabíjet, různé zbroje, drahokamy
nebo mince vyskytující se dnes již jen zřídka.

Zajímavá místa v
Peldanově Přílbě
Hostinec a krčma
U Muže s ohněm v dlaních

Přilba nabízí místním, cizincům a jim
podobným jen jedno místo, kde se mohou
scházet, najíst, napít či vyspat: U Muže s
ohněm v dlaních. Jméno domu připomíná
místního (a dlouho již mrtvého) kouzelníka
Murgara, jenž si oblíbil ohnivou magii. Jeho
do očí bijící portrét visí nad barem a
vykresluje, jak vrhá ohnivé koule všemi
směry. Je to také jediná zajímavá věc v tomto
jinak velmi průměrném a odpovídajícím
podniku.
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Strž
Malá víska Strž se nachází jižně od Měsíční
cesty, na nejvýchodnějším konci Mlžného, kde
je údolí natolik úzké, že je vidět okraje hvozdu
jak na severu, tak na jihu. Víska se skládá z
kamenných a doškových stavení, ale je
mnohem rozlehlejší, než na první pohled
vypadá. Naplňuje malou roklinku tak, že to,
co na první pohled zdálky připomíná
jednoduché chatky, se po bližším ohledání
promění v zapuštěný komplex dlážděných
ulic, mnohdy až tři patra do hloubky. Precizně
propracovaný systém drenáží a okapových
žlabů zachycuje dešťovou vodu do nádrží a
zabraňuje tak zaplavení. V zimě však musí být
chůze po ledem pokrytých ulicích smrtelně
nebezpečná.
Strž je domovem mnoha trpaslíků, kteří
jsou mistry v zemědělství na vyvýšených
plošinách posazených na kůlech, v kádích a ve
sklepích, kde pěstují houby. Mimo jiné se
specializují na pěstování obilnin pod
skleněnými rámy (uprostřed té nejkrutější
zimy) a vypadá to, že jsou v tom docela
úspěšní. Nikdy předtím jsem ve svém životě
neviděl spokojenější společenství veselých
trpaslíků s červenými tvářemi (mezi trpaslíky
žije i několik lidí a půlčíků!).
Strž je pro své okolí více, než pouhým
místem, kde se pořádá trh. Žijí zde i žádaní
kováři a kameníci. Návštěvník tu může spatřit
množství kol a náčiní, kovové nářadí atakdále.
Ve Strži se také nachází jediný mlžnodolský
důl – Hluboký důl. Stovky let ctihodný lid
Strž eopatroval toto tajemství, jež by
způsobilo, že ostatní mlžnodolští by povstali a
udeřili. Důl by byl uzavřen pomocí kouzel a
návalem kamení. Myslím, že jsem první, kdo
toto tajemství svěřuje někomu cizímu.7 A celá
pravda zní – Hluboký důl není ve skutečnosti
dolem – je to cesta do Temných říší.
Vypadá to, že trpaslíci ze Strže nesměňují
přebytky své produkce s ostatními lidmi

Faerûnu, ale se vzdálenou Trpasličí Štolou a
ostatními společenstvími trpaslíků, co leží po
cestě. Dopravují svoji produkci po Dlouhé
silnici, která stovky mil prochází Temnými
říšemi a je pod stálým útokem drowů a
ostatních zlých ras. Kdyby obyvatelé Mlžného
údolí věděli, že z hlubin může na povrch
vystoupit armáda a octnout se přímo
uprostřed jejich věčně zelených farem, asi by v
noci nespali příliš klidně. Tím jsem si zcela jist.
Toto spojení skrz Temné říše vysvětluje,
proč sem určití trpasličtí kupci přicházejí tak
často, aby zde „nakoupili houby“, když je
mnohem snadnější sehnat je ve stejném
množství mnohem blíže domovu. Nejenže ve
Strži získávají velké, luxusní houby
z Temných říší, ale přinášejí také zboží, které
zde smění za něco mnohem cennějšího –
dračí vejce. Ano, směňují je za nevyklubaná,
ale oplodněná dračí vejce. Ty se skladují v
chladu stržských sklepů, aby se zastavil jejich
vývoj, dokud si je kupci neodvezou pryč. Tyto
poklady jsem na vlastní oči viděl! Jako
všechna pravá dračí vejce mají bílou a
kožovitou skořápku a průměr dosahující
výšky malého dítěte (jinými slovy, vypadají
jako želví vejce, jenom jsou o hodný kus větší).
Jestliže máte, stejně jako já, zalíbení
v investicích do nějakého vrtochu nebo jste
natolik šílení, že jste přesvědčeni o své
schopnosti vychovat, nakrmit a ochočit dráčka
jako svého domácího mazlíčka, můžete si také
od určitých rolníků ze Strže koupit nějaké
dračí vejce. Budete se proto možná muset
postavit do fronty za členy Kultu draka a
chvíli asi shromažďovat bohatství, abyste si
mohli koupi dovolit. V těchto dnech jsou vejce
na prodej za minimálně 17000 zlatých, ale
jejich cena je obvykle mnohem, mnohem vyšší.
Tady je návod, jak lze zjistit, který druh
draka se z vejce vyklube: zvedněte vejce proti
silnému bílému světlu, které získáte buď
zapálením pásku hořčíku či kouzlem (při
normálním denním světle či žlutavém světle
pochodní vypadají vejce jako bílá – jakékoliv

7 Elminster: Ale ne! Volo, Volo! Nezamyslel ses ani na okamžik o tom, jaké bude mít tvé sdělení následky?
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odstíny, které lze spatřit, musíte považovat za
nevěrohodné). S bílým světlem na pozadí si
pak můžete dračí vejce prohlížet a podle
zabarvení pak můžete určit, jaký druh draka
se z vejce vyklube:8
• Velice nezřetelné a nepatrné červené skvrny –
rudý drak.
• Růžová barva – ametystový, hlubinný či
stinný drak.
• Žlutá barva – pouze (!) hnědý drak.
• Pavučina z tenkých modrých linek – modrý
drak.
• Zelenobílá barva – drak, jehož dech má formu
plynu či výparů – pravděpodobně zelený či
bílý drak.
• Zlatavé skvrny – měděný nebo bronzový
drak (vejce bronzového draka mají menší
počet poměrně velkých skvrn, vejce
měděného mají mnoho malinkých skvrn).
Experti vědí o odstínech vajec mnohem

více, znají přesné významy barev a další
indikátory jejich původu, které jsem zde
neuvedl. Pokud chce někdo vejce koupit, měl
by si najmout experta na určení druhu vejce a
opravdu zvažovat takovýto výdaj a jeho
důsledky.

Zajímavá místa
ve Strži
Hostinec

Temné dveře

Jakmile se prozradí tajemství Strže, šifrovaný
název hostince se stane více než zřejmým.
Dveře jsou drahým, dobře zařízeným (ačkoliv
vše je z kamene) a příjemným podnikem.
Mohu ho jen doporučit – obzvlášť, pokud je
návštěvník trpaslíkem – ale neříkejte prosím, že
jsem vás sem poslal.

8 Elminster: Volo je opět okatý jako lllithid v misce s mozky, ale v tomto případě má, obávám se, pravdu.
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Střapcové údolí
třapcové je jedním z
nejbohatších Údolí, pokud
ne rovnou tím nejbohatším.
Nejvíce se podobná „plíživé
Sembii“, která hrozí, že jej
spolkne. Ve skutečnosti jeden mudrc1 nazval
Střapcové údolí „shlukem kolonií zručného
lidu, který pracuje pro Sembii a snaží se být
jako Sembie – jenomže je menší a hezčí.“ Tolik
asi o samotné zemi.
Střapcové údolí se rozkládá ve starém,
mírně se svažujícím říčním údolí dlouhém asi
80 mil a širokém asi 30. Hraničí s Klenutým
lesem až k místu, kde probíhá řeka Ašaba, do
blízkosti Mostu Černých Perutí. Je to klidná a
prosperující země, svého času téměř celá
obdělávaná chovem dobytka. Tak se věci měly
od dob, co se elfové odstěhovali a lesy byly
vykáceny. Usedlosti s chovem hospodářských
zvířat jsou dnes výjimkou a krčí se mezi
ovocnými sady, mlázím rovných, tenounkých
stromů, které se zde pěstují, aby se z nich
vyrobily ploty v Sembii. V tom všem leží
mnoho malých střapců (jak se říká městům).
Hlavní cesta – zvaná Střapatá – probíhá podél
celého starého říčního koryta, ale ve
skutečnosti je údolí přímo protkáno sítí stezek
probíhajících všemi směry, jež jsou den co den
přeplněny čilým dopravním ruchem. Vidíme
zde mnoho pěších, jezdce, karavany se zbožím
a vozy směřující tam či onam. Střapcové je
opravdu křižovatkou celých Údolí.
Cestovatelé z daleka mohou opět
zdvihnout obočí v údivu nad tím, že střapcům
se tu říká města, ačkoliv jinde by to byly
vesnice. Nicméně „v Údolích vládnou
Údolňané“. Ve Střapcovém by bylo přesnější
říci, že zde vládne Sembie. Údolí si částečně
zachovalo nezávislost, protože se vždy
přizpůsobilo svému sousedovi a nikdy se mu
nepostavilo na odpor, ani se nevzpíralo.

Krajina
Střapcové se skládá z pozvolna se svažujících
luk oddělených od sebe malým mlázím a
oplocených zemědělských usedlostí a malých
zarostlých údolíček, do nichž se hluboko noří
potůčky protkávající celé údolí. Ty se mnohdy
zaryjí hluboko do země, mizí z povrchu, aby
protékaly podzemními jeskyněmi, spojily se s
většími proudy a případně dotekly až do řeky
Ašaby. Údolí v časných ránech obvykle
pokrývá mlha, přicházející po jasných,
klidných a studených nocích. Dny jsou však
slunné a krajinou se prohání větřík.
V dřívějších dobách byla krajina více
otevřená, a tak v ní lidé ze Sembie rádi
proháněli své koně. Ačkoliv zde stále zůstává
venkovská krása kraje, Střapcové údolí je
srdcem mnoha malých osad, kde zručný lid
pomalu stárne a krčí se před dobou, kdy
přijde jeho čas a on už nebude vyrábět zboží
pro prodej v Sembii a zámoří. Je to jediné
údolí, které vyrábí velmi kvalitní zboží přímo
pro vývoz.
Nejvzdálenější severní částí údolí
probíhají napříč Hnědavé vrchy a tvoří tak
nárazníkové pásmo mezi Střapcovým a
Bojovým údolím na severu, Hlubokým na
západě a částí Údolí perutí rozkládající se u
Ašaby. Hnědavé vrchy obývají divocí poníci,
sem tam nějaký trol či skupina číhajících
goblinů a jejich příbuzných. Střapčané je však
považují za vcelku bezpečné a našli si skrz ně
vlastní stezky, které užívají při svých cestách
do jiných krajů, a ani nevyužívají služeb
průvodců či ozbrojené ochranky.
Jihozápadně pod Hnědavými vrchy sedí
přikrčena Glaunská blata, jež dokončují
oddělení Střapcového údolí od Hlubokého na
západě. Snadný přechod mezi oběma údolími
se omezuje na Východní cestu a malý pruh

1 Oraum z Luthchequ, Mé cesty po zemích barbarského Dračího pobřeží, Rok hada (1359 DL).
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země v jejím okolí. Blata obývá rok od roku
méně nestvůr a zbojníků, přesto jsou však
plné nebezpečných nástrah, jako jsou tekuté
písky, vpusti a masožravé rostliny. Při zmínce
o Glaunských blatech si většina Štřapčanů
představí tajuplné mlhy a bludičky. V noci tak
bažina skutečně vypadá. Pohřební kopec s
velmi zlou pověstí, zvaný Glaunská mohyla,
se nalézá uprostřed bažiny. Vyrůstá v samém
středu blat a na své okolí či ty, jež zde ruší
klid, vrhá kletbu. Někteří údolňané, kteří se v
blatech slušně vyznají, v jejich vlhkém srdci
těží rašelinu, hnědé uhlí a malé množství dost
nekvalitní železné rudy. V rákosí také loví

vodní ptáky a jinou zvěř, jejíž kůže pak
prodávají.

Obyvatelstvo
Místní lidé, zvaní Střapčané, jsou ukázkou
pokojného národa. Jsou však stejně zámožní
jako jejich jižní sousedé ze Sembie, i když
trochu jiným způsobem. Více se obklopují
přírodními krásami, dýchá se zde volněji (není
tu tolik lidí) a v kraji je menší zločinnost a
méně mravního bahna. „Máme větší možnost
volby“, říkají rádi, když se srovnávají s
bohatšími obyvateli Sembie.
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Jako pro všechny Údolňany, i pro
Střapčany je životně důležitá nezávislost, ale
nevystavují ji tak na odiv a nepyšní se jí tak,
jako lidé v Arkhenském. Střapčané jsou pyšní
na své zručné řemeslníky a po Údolích o nich
koluje takový příběh: jestliže do obchodu ve
vzdálené zemi vejde člověk z Arkhenského,
další z Mlžného, Stinného a poslední ze
Střapcového a všichni čtyři uvidí stejnou
zdobenou mísu na prodej, Arkhenec ji upustí
na zem a rozbije ji, mlžnodolský zjišťuje, jak ji
lze odvodnit, jak je velká a co by se v ní dalo
pěstovat, stínodolský se od ní odvrátí s tím, že
je „příliš okázalá“ a Střapčan ji v rukou obrátí
a bude hledat značku výrobce v naději, že
uvidí tři spojené střapce, znak řemeslníků ze
Střapcového údolí. Když jí nenajde, pokrčí
rameny, řekne: „my děláme lepší, než je
tenhle“ a velmi opatrně ho vrátí zpět na
poličku, protože je to krásný předmět a nesmí
se proto zničit.
Je poměrně snadné považovat Střapčany
za hrabivce peněz, kteří by byli jako drzí a

neomalení Sembijci, kdyby si to mohli dovolit,
ale takový názor by byl naprosto nesprávný.
Je pravdou, že mnoho lidí ze Sembie má ve
Střapcovém své venkovské sídlo – jehož si
nesmírně váží, protože je považují za
přitažlivé, malebné, krásné a jiné než jsou
jejich domovy v Sembii – avšak Střapčané jsou
stateční, mají chladnou hlavu a jsou trpělivými
bojovníky, kteří před sebou vidí tu nejlepší
cestu, jak dosáhnout toho správného. Pak se
potichu vydají provést nezbytné skutky k
dosažení svého vytyčeného cíle.
Maršálové, jízdní válečníci bránící a
střežící údolí, jsou ztělesněním takového
ducha. Jsou zruční v boji a střízlivě uvažují
coby soudci a ochránci míru. Vždy se snaží
nenechat jednat své emoce a tím dosáhnout
svého cíle. Střeží tak již dlouho trvající mír a
bezpečnost své země. Maršály vede Nejvyšší
maršál Elizárie Bledulová, dobrodružka ve
výslužbě, která – typicky pro Střapčany –
vypadá unaveně, ustaraně a vůbec ne pyšně či
samolibě.
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Glaun

svým ratolestem na nedalekých svazích
prakem lovit králíky a tetřevy.

O chlup nejzápadnějším ze všech údolních
střapců je Glaun, nacházející se v Hnědavých
vrších, přesněji v mísovité kotlině velmi často
pokryté cáry kouře z místních tavících pecí.
Glaun je domovem asi 370 lidí a střapec je to
šťastný a rušný. Místní řemeslníci mají stálý
peněžní příjem ze zpracování surového železa,
které se slívá do housek v Černých sekerách, a
jeho přetváření v lucerny, za studena kuté
části ohrad, ramena poliček, skoby a jiné
dekorativní železné výrobky, jež se prodávají
v mnoha údolích. Glaun je ve skutečnosti
sídlo, které vyrostlo okolo opravdu ošklivých
Černých seker, železáren založených
trpaslíkem Irytenem Kolomazem po smrti
Glauna Kováře.
Glaun byl člověk, který zde svůj kovářský
obchod založil před více než dvěma staletími,
když objevil železnou rudu v Glaunských
blatech ležícím jižně od střapce. Tento záludný
důl dnes zná do detailu jen pár stárnoucích
průvodců, kteří bydlí v jeho blízkosti a hlídají
jej. Vedou skupiny mladších lidí (někteří
říkají, že dlouhé a různě zakroucené cesty v
dole jsou tak složité, že jen průvodce na konci
družiny ví, kde jsou a jak se tam dostali)
těžících zde rašelinu a dolujících uhlí užívané
jako otop v pecích. V dole se kutá i ruda, na
níž je založeno bohatství Glaunu.
V minulosti dělali v Hnědavých vrších
problémy perytoni a vyverny, ale dnes se zdá,
že z nich již vymizeli. Jedna z posledních
vyvern byla zabita obrovským kopím
zhotoveným v Glaunu a vystřeleným do
vzduchu velkou balistou. Zasažená nestvůra
při svém pádu srovnala se zemí jednu z chat a
místní se shodnou na tom, že nemají rádi chuť
vyverního masa, které si snad každý z mrtvoly
odsekl a odnesl domů, aby vyzkoušel jeho
poživatelnost.
Trolové, tlupy goblinů či občasné skupiny
zbojníků jsou vše, co dělá obyvatelům v
současnosti trochu starosti. Tato nebezpečí ale
stačí na to, aby matky v Glaunu zakázaly

Zajímavá místa
v Glaunu
Jedinečné lokality
Vyverní sloup
Ze středu mísovité kotliny vyráží k nebesům
(stejně jako vysoké věže chrámu) černý
rezivějící železný sloup, stojící na místním
tržišti. Na tomto sloupu obyvatelé Glaunu
vždy vystavovali své trofeje z bitev, od
zajatých arkhenských nájezdníků v železech
po perytony a nestvůry z blat. Poslední
skupina arkhenských násilníků zde v poutech
na prudkém slunci několik dní pomalu
umírala žízní, dokud se arkhenské Meče
neochotně nevzdaly a nezaplatili mastné
výkupné. Kolují zprávy o tom, že vyplacené
peníze začali arkhenští okamžitě získávat zpět
odíráním cizích dělníků pracujících
v Arkhenském údolí.
Na sloupu ještě v nepořádku visí zbytky
poslední vyverny, houpajíce se, jak postupně
vysychají její šlachy. Vyverna byla asi před
rokem vytažena na sloup a pak už mrtvá
přitlučena. Obyvatelé Glaunu jsou s její
přítomností na sloupu docela spokojeni a
nechají ji zde na věky či do doby, kdy jim do
rány přijde jiný nepřítel, jehož by mohli na
sloupu ukřižovat.

Obchody
Černé sekery
Sdružení hutníků

Tento ošklivě páchnoucí, špinavý a znečištěný
dvůr a železárny jsou samým srdcem Glaunu,
odkud všichni místní řemeslníci odebírají
železo. Od doby nešťastné smrti Kalatara
Chamtivce, posledního soukromého vlastníka
této nemovitosti, který se rozhodl zvednout
ceny na dvojnásobek, jsou železárny vlastněny
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sdružením hutníků. Kalatar skončil za
podivných okolností. Ještě večer téhož dne, co
vyhlásil zdražení, se záhadně vydal na římsu,
na níž do té doby nikdy nevkročil, a spadl do
hlavní tavící vany.
Sdružení zajišťuje nízké, pevné a slušné
ceny pro všechny řemeslníky v Glaunu, a tak
mohou všichni plánovat svou výrobu dlouhou
dobu dopředu.
Cizinci, kteří by zde chtěli nakoupit
železo, nejsou příliš vítáni, z obav před tím, že
by se pak nedostávalo železa pro místní.
Výjimky se udělují jen těm, kdož jsou ochotni
zaplatil alespoň čtyřnásobné ceny, než je
obvyklé. Zisky z této vydřidušiny se poté
rozdělí rovnoměrně mezi všechny místní
řemeslníky, nikoliv jen mezi zaměstnance
Černých seker.

Drešenovy uzdy a postroje
Uzdy, sedla, postroje, vozy a vybavení pro
karavany

Tento obchod je všeobecně považován za
nejlepší zdroj precizně propracovaných
postrojů pro více vozů v celých Údolích. Aldo
Drešen zde prodává primitivní, ale trvanlivé
vozy, náhradní kola, krmivo pro tažná zvířata,
sedla, uzdy, postroje a další jezdeckou výstroj
a permanentně si přeje, aby byl jeho obchod
živější. „Strádám“, naříká, „Strádám a
kdybych se oženil, mé malé děti by strádaly
také!“

Střapatý koster
Karavanní přeprava, cínové zboží a různé
potraviny

Tento neformální a místně oblíbený podnik je
veden dvěma bratry Drežďany – Beritarem a
Tožem. Je to dvojice ošlehaných, veselých a
šprýmařských dobrodruhů ve výslužbě.
Provozují malé a rychlé karavany podél
Východní cesty, převážejí ze Střapcového

údolí pivo, cínové předměty a nádobí, vlnu,
solené maso, obilí, ovoce a sýr do Arabelu,
kde zásobují obchody a další kupce. Více než
jednou už bez zbytečných a trapných otázek
dělali doprovod mladým dámám a pánům ze
Sembie, kteří utíkali z domova, a bez
problémů je ochránili. Více než jeden šťastný
mladý pár původem ze Sembie, nyní žijící
daleko od důtek doma udělovaných, s láskou
považuje Beritara a Tože za své čestné strýce.

Krčma
U Žíznivé housky

Jméno domu se nevztahuje k žádnému pečivu
vyvolávajícímu žízeň, ale k železné rudě
stmelené v housky. Je to temné, silně
páchnoucí místo, kde dělníci čpící potem a
kouřem z hutí sedávají a popíjejí. Snaží se
spláchnout ze svých krků prach, než se potom
odpotácí domů ke spánku. Hrubost zde není
ani oceněna, ani příliš často k vidění. Většinu
dění tu neobstarává ani dobrá a veselá
konverzace, ani výstupy zpěváků. V Glaunu je
podle všeho nejdůležitější činností pití.

Hostinec
Zakouřený dům

Tento velmi přiléhavě pojmenovaný podnik
není z těch, které bych vám doporučil. Stojí
příliš blízko hluku a kletbám z železáren.
Zároveň je zcela nemožné se zde dobře
vyspat, pomineme‐li případ naprosto
hluchého člověka. Účtují si tu průměrně
vysoké ceny za bezvýrazné jídlo a poněkud
prosté a nebohaté pokoje, zařízené omšelým
nábytkem. Je to ale samosebou jediný hostinec
ve střapci.
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Klenov
Klenov je jediným střapcem jižně od Východní
cesty. Žije zde asi 200 lidí nelehkým životem u
Klenutého lesa v jihozápadním konci
Střapcového údolí. Lidé z Klenova se
odjakživa zabývali těžbou dřeva a traperstvím
v Klenutém lese, odkud přinášejí dřevo na
vyřezávání a kůže. Zde získávané liščí kůže v
barvě medu, posázené čirými kousky křišťálu,
byly v Sembii vždy vysoce ceněny
domýšlivými zbohatlíky, kteří je užívali jako
ozdobné lemování svých oděvů. Řezbáři z
Klenova se specializují na reliéfní řezby do
dřevěných desek, užívaných pro výzdobu zdí
a dveří, a velice často také vyrábějí heraldické
erby snobským klientům ze Sembie. Cizinci
místní dřevořezbáře obvykle považují za
nejlepší řemeslníky v celém Střapcovém údolí,
ale řezbáři z jiných oblastí s tímto tvrzením
důrazně nesouhlasí.
Střapcové a Arkhenské údolí se od

založení Klenova přeli o jeho samotnou
existenci. Agresivní lid Arkhenského považuje
Klenutý les za své výhradní vlastnictví a již
několikrát se ukázal v blízkosti střapce s
nemalou ozbrojenou skupinou. Chce tím
donutit jeho obyvatele, aby opustili
svrchované arkhenské území. Při poslední
takové návštěvě byla jedna procházející
kouzelnice natolik rozlícena nestoudností
Arkhenských, že na ně seslala kouzlo, jež
dočasně ochromilo pravé části těl arkhenských
bojovníků. Těm pak přikázala zahodit jejich
neužitečné zbraně a odtáhnout zpět domů.
Ačkoliv lidé z Klenova nikdy neopustili
své domovy, čelili už více než několika
nájezdům zbojníků, kteří se zde zjevili zničeho
nic – takže místní usedlíci tvrdí, že museli být
najati arkhenskými. Před časem v Klenutém
lese zmizeli někteří trapeři a klenovští viní z
jejich předpokládané smrti právě arkhenské.
Už se začaly vést vášnivé rozhovory o
uspořádání nájezdu k vymícení tábora
arkhenských dřevorubců, protože právě v jeho
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blízkosti lovci zmizeli. Ale vášnivé rozhovory
jsou zatím jediným výsledkem diskuse.
Maršálové nařídili místním, aby si v klidu
sedli a ještě nějaký čas diskutovali své názory
na řešení vzniklé situace. Panuje obecně
rozšířený názor, že mnohem lepší variantou
než přímý útok by bylo, kdyby Střapcové
údolí najalo pár bezohledných dobrodruhů,
kteří by se pocvičili ve zbojničině a trochu
potrápili arkhenské žijící v blízkosti lesa.
Když jsou cestovateli známy výše
uvedené skutečnosti, mohl by očekávat, že
kolem střapce bude nějaké opevnění nebo
alespoň ochranný val, ale ve skutečnosti nic
takového neexistuje. Klenov je jen shlukem
stromů, mezi nimiž se kroutí uličky vedoucí
okolo a podél mnoha obydlí krčících se pod
listovím. Ze skupiny stromů vybíhá mnoho
uliček a několik z nich ústí do otevřeného
prostoru, který mohou využít k zastávce
poutníci po Východní cestě. Ti mají možnost
odstavit zde své vozy a je tu taktéž k dispozici
ruční pumpa a zvonek, jímž mohou upozornit
na svou přítomnost a přivolat tak případné
zájemce chtivé obchodovat. V tomto střapci je
možno nalézt několik řemeslnických krámků a
jediný hostinec.

Zajímavá místa
v Klenově
Hostinec

Beremarův hvězdný hřebec

Tento hezký, ale nepozoruhodný hostinec je
malý a stěsnaný, zato však nabízí nádherné
pohledy z okna na krajinu kolem střapce a
každé jitro čerstvou polévku – ráno vás budí
opravdu velmi příjemná vůně. Na poličkách a
okenních překladech jsou vystaveny řezbářské
výrobky místních řemeslníků nabízené k
prodeji. Hostinec má vzadu postaven koupací
bazén, kouzlem chráněný před hmyzem, kde

se za horkých večerů schází na kus řeči a k
ochlazení personál i hosti.
Na pořadu dne jsou tu exotické čaje (jeden
je například vylepšený rozpuštěným a
oslazeným kakaem z Maztiky). Personál také
vyrábí sušenky velké akorát tak do úst,
rozkrojené a namazané množstvím různých
podivně vyhlížejících pomazánek vyrobených
smícháním místních bylin a zeleniny s máslem
a měkkým sýrem. Jejich chuť je mnohem lepší
než jejich vzhled, ale mnoho hostů dává
přednost sytějším pokrmům. Pro ně personál
připravuje drůbež pečenou v jílovém kabátku
– jídlo je to opět delikátní.
V hostinci může spát jen asi tucet hostů. Je
více než zřejmé, že se místní spojili a
vybudovali tento hostinec, protože už byli
unaveni neustálými žádostmi poutníků
putujících po Východní cestě o poskytnutí
přístřeší. V hostinci není příliš velký provoz,
místní sem často zajdou na kus řeči s
personálem nebo se zde improvizovaně
shromáždí k projednání nějaké záležitosti –
obvykle třeba diskutují o společném
řemeslném podniku s nějakým kupcem ze
Sembie.
Jméno hostince se odráží už v jeho
skvostné reliéfní řezbě nad vchodem, jejíž
hvězdy (ve skutečnosti to jsou boule na dřevě)
jsou tak očarovány, že září a třpytí se, aby tak
připomněly jednu místní legendu. Jak
předpokládáte, před dlouhou dobou se
jednomu válečníkovi podařilo uprchnout
orkům na loupeživém nájezdu nebo lidem z
Arkhenského (každá z verzí legendy tvrdí
něco jiného). Válečník prchal po statečném
boji, v němž byla zabita jeho milovaná, která
v posledních okamžicích života seslala na jeho
koně kouzlo hvězd, díky němuž oř dokázal
přeskočit přes rybník do bezpečí, zanechávajíc
za kopyty spršku jiskřiček. Onen rybník leží
přímo na západ od Klenova, ale už je dlouhou
dobu vyschlý.
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Měsíčnice
Měsíčnice získaly své jméno díky své blízkosti
s dnes již neexistujícím Měsíčním údolím (z
nějž se stal Ordulin, umístěn hluboko na
sembijském území). Tento velký, prosperující
a rozpínavý střapec je plný zručných lidí,
jejichž halasné vývěsní štíty hlásají možnost
nákupu foukaného skla, vodních pump v
podobě mořských panen, na zakázku
vyrobených zvonkoher, co dokáží zahrát celé
stupnice tónů, a ještě mnohem více takovýchto
okázalých nesmyslů. Pro většinu cestovatelů
není žádným překvapením, že tento střapec je
místem, kde si velká část stálých obyvatel
Sembie (kteří skoro jinak nevytáhnou paty z
domu) nakupuje. Jezdí do „malebného a
prazvláštního“ údolí, kde si vybírají
neužitečné cetky, které umístí do třetího
předpokoje, a odpornější bezcenné drobnosti,
jimiž podarují tetičku Maertu.
Měsíčnice se zcela určitě od mé poslední
návštěvy hodně změnily z klidného a hezkého
místa v hemžící se mraveniště, kde vše je
možné. Nyní je určitě obtížné najít místo, kde
se dá rozumně najíst, vyspat a pobavit se. Tak
jsem vybral jen jeden hostinec a jednu krčmu,
o nichž se v krátkosti zmíním. Jediným
orientačním bodem v tomto hlučném,
chaotickém místě plném komerce („Kupte si
dračí větrnou korouhvičku! Všechny druhy –
barvíme podle vašeho přání! Na všech jsou
pravé dračí šupiny!“) je kruhová cesta
procházející středem města. Obepíná vysoké
kamenné zdi, za nimiž je možné spatřit mnoho
poněkud poničených stromů a které ukrývají
strašidelné místo – měsíčnické trosky.

Zajímavá místa
v Měsíčnicích
Jedinečné lokality
Strašidelné měsíčnické trosky

Návštěvníci Měsíčnic si velice záhy všimnou
toho, že zdi obklopující strašidelné trosky v
sobě nemají žádné dveře či bránu. Není žádný
způsob, jak se do nich dostat, pomineme‐li
šplhání po zdi či létání. Když vás na místě
chytí při činu (šplhání) hlídka maršálů, snese
vás dolů dlouhou tyčí a tento troufalý pokus
vás bude stát 6 zlatých pokuty, které musíte
zaplatit na místě. Když nemáte dost peněz,
strávíte jednu noc o hladu v místní věznici.
Uvnitř zdí můžete spatřit zbytky nevelké
kouzelnické školy, která byla před dlouhou
dobou rozmetána v bitvě mezi znepřátelenými
mágy. Než byl prostor obehnán vysokou zdí,
byly trosky zbaveny veškeré magie, jež se dala
z tohoto místa odnést, a dobrodruhové jsou
varováni – zeď tu stojí proto, aby uzavírala
oblast divoké magie, která tu po bitvě vznikla.
Tato oblast, podle určitých zpráv, nedosahuje
až do sklepení rozvrácené budovy čarodějské
školy. Tam, kde končí sféra jejího působení,
můžeme v nejhlubších sklepích staré školy
najít číhajícího kostěje, který ovládá skupinu
podivných mechanických strojů na zabíjení.
Ačkoliv maršálové nenásledují
průzkumníky ruin do nebezpečné oblasti,
velice nelibě se dívají na pokusy zde ve
velkém provádět průzkum či dokonce kopat.
Jsou stále na stráži, aby mohli případné
hledače kuriozit zbavit všeho, co si z ruin
odnášejí. Tajemná a nečestná místní síť Kultu
draka také sleduje nájezdy odvážlivců do
trosek a narozdíl od maršálů dobrodruhy
následuje dovnitř. Tam se je pokusí zabít a
obrat o všechen poklad, jejž si dovnitř přinesli
či jej v ruinách získali. Takže si dejte dobrý
pozor na příhodnou pomoc cizince, který vám
ji v troskách nabídne.

Obchody
Vzhledem k tomu, že ve střapci je nepřeberné
množství obchodů, bylo opravdu těžké vybrat
několik, které by neměly uniknout pozornosti
návštěvníků. Navíc k těm, co uvedu v dalším
popisu, by lidé následující mé kroky měli zcela
určitě navštívit Jildrovu kvalitní papírnu. V
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době mé návštěvy to byl slibný podnik
fungující sotva pár dní.

Jitrášovo hedvábí a plátno
Látky, ložní prádlo a koberce

Tento podnik je veden válečník jménem Jitráš,
poněkud nepoctivý a tajemný muž dovážející
z východu sembijské látky a hedvábí. Obchod
je nejlepším místem, kde můžete vámi
požadované zboží dostat za směšně nízké
ceny (koberce s krvavými skvrnami tu
dostanete skutečně za babku).

Tančící rytíř smrti
Potřeby pro dobrodruhy

Ohromující ukázka použití naplánované iluze
učiní jméno tohoto obchodu živým a velice
věrným asi čtyři až pětkrát za den. Když se tu
zastavíte v ten pravý čas, opravdu stojí za to
zhlédnout postavu kostlivce oděného do černé
zbroje, jak se točí a krouží vzduchem po

spirále. Je to zcela jistě jediný bezpečný
způsob, kdy může člověk vidět rytíře smrti
takhle zblízka.
Obchod dodává zboží budoucím
dobrodruhům. Prodává jak nové, tak použité
zbraně, nejrůznější vybavení sahající od
horolezeckých potřeb po železné panny a
zbroje. Vzadu na dvoře jsou klece na nestvůry,
prodávané se zárukou. Jak je možné
vyzvednout si peníze, i když klec selže, o tom
se personál obchodu odmítá bavit.
Při mé návštěvě jsem byl obsluhován
mladým děvčetem, které mělo na obličeji
jednu z masek vhodných pro převleky, jež zde
také prodávají. Tyto gumové masky vám při
nasazení dávají podobu úplně jiného člověka.
Měla na sobě také skutečně neuvěřitelný
náprsní krunýř ze zbroje, na níž byly ošklivě
čnící trny a částečně vystříhané otvory
ukazující bronzová žebra ukrytá pod
krunýřem. Ona žebra byla zároveň ozdobena
zářícími kousky runových nápisů, které pro
klientelu ze Sembie vypadají velice
impozantně a postraší obyčejné lidi i nestvůry
tímto „vládnutím magií“ (i v případě, že ve

Jildrova kvalitní papírna (vzkvétající měsíčnický podnik)
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skutečnosti nositelka zbroje magii vůbec
neovládá). Samozřejmě jsou v obchodě k
dostání i tato dočasná „runová tetování“.
Mezi všemi těmito triky na upoutání
pozornosti tu lze najít pořádný sortiment věcí,
které může dobrodruh potřebovat. Výběr
exotických materiálních složek pro kouzla a
také předmětů, jež se jen těžko získávají, je
značný. Je zde na prodej všeho, od stanů a
skládacích člunů, přes kůže a masky nestvůr,
nádobky s prachem z dračích kostí, pravou
larvu střečka, po klece chránící před žraloky a
jinými nestvůrami, v nichž se spouští
dobrodruzi na nebezpečná místa. Možnost
nákupu těchto opravdu vzácných a zřídka
viděných předmětů může dobrodruha přinutit
zaplatit za zboží ceny, při nichž si jen tiše
hvízdnete obdivem. Během mé návštěvy zde
nakoupilo šest zákazníků a já jsem slyšel šest
různých variací tohoto zvolání: „Cože? To si
musíte dělat legraci!“

Krčma
Na Zteči

Většina krčem v Měsíčnicích jsou
nepředstavitelně předražené podniky, kde se
divoce oblečení Sembijci předhání v tom, aby
ukázali jiným divoce oděným Sembijcům, jak
se odváží být oblečeni. Zteč slouží
cestovatelům s nepříliš velkým rozpočtem.
Spoře osvětlená nálevna má kóje zakryté
závěsy pro profesionální doprovod starající se
hostům o zábavu. Kóje si pronajímají lidé z
doprovodu, kteří ale nejsou členy personálu.
To zanechává hlavní prostor na tomto patře
volný pro popíjení a konverzaci. Tanec a zpěv
je pro jiná, mnohem dražší místa.
Je zde možné dostat celou řadu
alkoholických i nealkoholických nápojů, ale
dejte si pozor na Whisky vyschlého hrdla:
pohled na oživený vývěsní štít krčmy, který
zobrazuje šermíře provádějícího výpady,
může vypití jedné sklenice docela nahánět
hrůzu.

Hostinec
U Kance a lva

Za poplatek 13 stříbrných za noc zde host
dostane vynikající jídlo a perfektní služby –
pravděpodobně asi nejlepší, jaké lze ve městě
dostat. Tuto skutečnost ví skoro každý, a tak je
hostinec vždy zaplněn do posledního
místečka. V hostinci byla původně i místnost,
kde se čepovalo, ale nálevna a parket byly
použity pro vybudování dalších pokojů pro
hosty, takže už tu není žádná společná
místnost, kde by mohl návštěvník popít. Hosté
tu najdou úzké chodby, krásné ticho (díky
účinkům kouzel) a jídlo jim personál nosí
přímo do pokojů na zakrytých podnosech. V
hostinci není místo ani na nějakou jídelnu ani
společnou místnost.
Podnik se tyčí pět pater nad ulici. Všechny
pokoje jsou vybavené šplhacími lany, na nichž
jsou pravidelně uvázány uzly, jež mají sloužit
jako nouzové východy v případě požáru.
Podle mých zkušeností jsou nejčastěji užívány
k tomu, aby se do pokojů uložili ke spánku
neplatící hosté či jiné osoby, které pak podnik
opouštějí ráno za rozbřesku.

Zábavní podnik
Pět smyslných čarodějek

Toto místo je nazváno podle svých majitelek,
pěti exotických tanečnic ze Sembie, které jako
vyvrcholení každonoční zábavy předvádějí
pár falešných triků pomocí magie. Význačnou
roli tu má spousta světel, barevný kouř a
mizející části oděvů (ano, připouštím, že i já
jsem vykřikoval a pískal jako všichni ostatní).
Značná část zábavy zde spočívá v lití piva po
svých společnících. Pak všichni skočí do
bazénků s teplou vodou, kde se svého polití
zbaví. Všude je plno veselých lidí. Když to
shrnu, Pět smyslných čarodějnek je výtržnické,
bezmyšlenkovitě veselé místo.
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Opatství
spravedlivého
kladiva
Tato prosperující řeholní pevnost je zasvěcena
Tyrovi, Pánu spravedlnosti. Choulí se k
severozápadnímu okraji Hnědavých vrchů, ke
kopci zvanému Tyrovec, a je z něj možno
pozorovat řeku Ašabu.
Opatství se může považovat za hlavní
důvod toho, že kraj okolo Jevenské tůně už
dávno nezamořují nestvůry, jak tomu kdysi
bývalo. Ve svých mladších letech totiž Lord
Vrchní soudce, Vrchní mstitel Deren Eriach
vedl bojové družiny kleriků, jež zemi vyčistily
od „bezbožných bestií“. Jeho váleční kněží s
pýchou vystavují hlavu illithida s mnoha
chapadly a vysušeného zřícího. Oba visí v Síni
nejvyššího vstupu (ta se nachází přímo uvnitř
nádvoří, na kterém jsou vítáni hosté) a hlásají,
že lidé odsud z „bezbožných důvodů“
uloupili ještě impozantnější trofeje
(předpokládám, že to byl Kult draka, jehož
nájezd zbavil opatství cel dračí kostry, soudě
tak alespoň podle rozměrů nyní prázdného
podstavce).
Lord Vrchní soudce Eriach má možná
chuť k dobrodružstvím, ale na dobrodruhy se
mračí, protože je vidí jako chaotickou sílu
nepodpořenou zákony, jež musí být zastavena
či dokonce uvězněna. To se stává v případě, že
se dobrodruzi přiblíží do jeho dosahu. Je více
než moudré mít při sobě výsadní listinu
Azouna, jiný zvláštní úřední dokument či
smlouvu s nějakým občanem Sembie. Pak se
můžete do oblasti západně od Mostu Černých
Perutí podél obou břehů řeky Ašaby vydat bez
obav v ozbrojené skupině, aniž byste měli ve
svém středu vozy naložené zbožím.
Zde pod vedením Lorda Derena slouží
jednorukému bohu patnáct kněží, jimž
pomáhá mnoho válečných veteránů, kteří jsou

také zbožnými stoupenci Pána spravedlnosti.
Řídí se podle přísného, spravedlivého řádu a
mnohdy skoro bezdůvodně odsuzují cizí
chování. Na druhou stranu jsou ochotní se
omluvit a polepšit se, když se někoho omylem
dotknou. Není nejlepší udělat si z nich
nepřátele, obzvlášťe pak, když chcete cestovat
mnoha údolími, protože mají všude své
hlídkující spojence.
Lord Deren není muž, který by často
měnil svůj názor nebo povoloval výjimky ze
svatého pravidla (jinými slovy porušoval
zákon). Na druhou stranu poslouchá, když
nějaká chytrá osoba argumentuje právem proti
právu a udá zákonem povolený nebo
oprávněný důvod, proč by se určité
ustanovení zákona užít mělo či nemělo, a jaké
právo má přednost. Jestliže ho přesvědčíte, dá
vám srdečně za pravdu a vysloví vám svůj
největší obdiv.
„Přesvědčit“ ho je však problém, na nějž
narazí mnoho lidí. Lord Deren má v držení
všechny zákonné úpravy, ke kterým nemá
obyčejný člověk přístup. Dokonce zřídil novou
a neobvyklou službu poskytovanou zcela
zadarmo. Jde o lekce měnících se zákonů a
kodexu správného mravního chování, které
převládá na Dračím pobřeží. Poskytuje je
všem, kdo přijdou a projeví zájem.
Lord Deren doufá, že těmito prostředky se
mu v Říších podaří účinně rozšířit oblast
dodržování zákonů. Doma ve Střapcovém
údolí narazil na částečný odpor – zcela
nedávno nařídil Nejvyšší maršálce, aby mu
poslala své podřízené pro obdržení správných
instrukcí, jak postupovat při práci a jak uvádět
v život zákony platící nejen ve Střapcovém.
Ona mu však odměřeně odpověděla, že
spravedlnost je jednoznačná pouze pro kněží
v uzavřené v komunitě a daleko od reálného
světa, a proto bude moci prosazovat své
názory, teprve až ho lidé zvolí Nejvyšším
maršálem, a ani o chvíli dříve. Deren ještě
nyní formuluje své mrazivé odpovědi.
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Stolová
Tato malá, od světa izolovaná vesnice nemá
více než 200 obyvatel, je však největším
zemědělským centrem v údolí a jako jediný ze
střapců má svou vlastní jízdní obrannou
jednotku, nazvanou Stoloví bijci. Slouží k
zahnání zbojníků, vlků, leukrót a jiných
dravců přicházejících dolů z Hnědavých
vrchů lovit ovce, kozy a dobytek chovaný
rolníky. Rolníci pasou dobytek na prodej i pro
oblasti, kde ho tolik není – buď na trh do
Střapeček či jinam, kde není půda tak hustě
porostlá travou, jak jí udržují skalničtí
zemědělci.
Stolová dostala své jméno podle
obranného místa, na němž stojí – menší
stolové hory2, která leží poněkud stranou od
významných vrcholů v Hnědavých vrších.
Víska je shlukem vysokých nahuštěných a
štíhlých domů, oddělených od sebe úzkými
kroutícími se uličkami. Prostor na vrcholu
hory je tak malý, že zdálky vypadá vesnice
jako jediná budova – podivný, neprakticky
vystavěný hrad, tyčící se vysoko nad
skalnatým základem stolové hory.
Dřívější problémy se zbojníky, gobliny a
dokonce i arkhenskými učinily lidi ze Stolové
velmi opatrnými co se týče ukrývání svého
bohatství – a měkká skála uprostřed hory jim
pro tento případ poskytla ideální řešení.
Společenství lidí žije na mnoha podzemních
pokladnicích zajištěných pastmi a nemrtvými
strážemi. Jejich přesnou polohu a přístup do
nich zná jen několik členů rodiny a jsou skryty
za šifrovanými hádankami, falešnými stěnami
v krbech, nebo padacími dveřmi nad
baldachýny postelí s nebesy. V dřívějších
dobách si Myrkulovi kněží řekli velice služnou
sumu za to, že do podzemních pokladnic
přivedou okouzlené nemrtvé. V současnosti

byli nemrtví coby stráže nahrazeni obrněnými
děsy a stínovými strážemi vyráběnými v
tajných sklepech Sembie. Kelemvorovi kněží
totiž chtěli uložit nemrtvé v klidu do hrobů a
jiným zlým kněžským bratrstvům věří
stolovští asi tak, co by se za nehet vešlo.
Tato obezřetnost vytvářející z města
doslova pevnost učinila obyvatele Stolové
velmi neochotnými k tomu, aby do svého sídla
na hoře vpouštěli cizince – či dokonce i ostatní
obyvatele Střapcového. Maršálové museli
zcela nedávno doručit několik rázných
příkazů, aby obyvatelům Stolové připomněli,
že všichni Střapčané musí být vítáni v každém
koutě Střapcového údolí.
Při úpatí hory se ve shluku nalézají tržiště,
zázemí pro tábořící karavany a prostory pro
ubytování. Hosté mohou spát v zastřešených
obydlích vybavených přívodem vody,
záchody a dostatkem palivového dřeva.
Stolová nemá v současnosti žádnou krčmu či
hostinec, ačkoliv několik místních plánuje
jejich brzkou výstavbu. Prostor pro
návštěvníky při úpatí je střežen balistou,
umístěnou na vrcholu hory, a od volné krajiny
je oddělen ochranným valem z navršené hlíny
(balista je pod kontrolou maršálů). V této
oblasti jsou ještě kasárna dobrovolných
Stolových bijců, která probíhají podél
pozemku, kde místní vystavují své zboží na
obdiv potenciálním kupcům.
Stolovští vyvážejí živá zvířata, sudy se
soleným masem, vlnu a silně kořeněné tučné
párky, velice oblíbené u lidí připravujících
jídlo na otevřeném ohni. Párky se totiž velice
dobře opékají. Pokud sem návštěvníci
nepřijdou něco nakoupit, není tu nic moc k
vidění. Alespoň pokud nemají v úmyslu
prozkoumat Hnědavé vrchy, protože v tom
případě by si neměli nechat ujít možnost
navštívit Útok romantických snů.

2 Elminster: Tabulová hora, svědecký vrch, mesa – jak je libo.
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Zajímavá místa
ve Stolové
Jedinečné lokality
Útok romantických snů

Útok romantických snů je podnik vedený
skupinou tuze krásných lidských a
půlelfských dobrodružek, které jsou téměř ve
výslužbě. Účtují dost mastné ceny patronům,
jimiž jsou obvykle nudící se obyvatelé Sembie
lačnící po napětí a chtiví prožitku nějakého
dobrodružství.
Všichni patroni se účastní celodenního
mdlého tréninku se zbraněmi, pak jim ženy
zapůjčí odpovídající vybavení a zavedou je do
roklinky se strmými svahy, která není ze
Stolové vůbec vidět. Průvodkyně své svěřené
patrony u ohně příjemně přiopijí a přitom jim
vyprávějí dobrodružné historky z Hnědavých
vrchů, při nichž běhá mráz po zádech. Za
chladného rozbřesku pak všichni vyráží
směrem k nejkrásnějším scenériím místní
krajiny, jež se dají v nalézt okolo Stolové či v
samém srdci čnících Hnědavých vrchů.
Zde tato statečná družina najde hojné
stopy nestvůr, promyšleně umístěných
hlídkami z předešlého dne. V horách patroni
bojují se styrgou, jíž dobrodružky minulý den
přistřihly křídla, a hadem zbaveným jedových
žláz. Následně vítězná skupina přijíždí ke
schovanému rybníčku. V něm si mohou
zaplavat a ve volnu při poledním slunci
odpočívají a jedí. Jestliže vypadají patroni
alespoň trochu k světu či atraktivně, čeká je
zde i příjemné flirtování. „To jsou ty sny,“ říká
Anžana, členka doprovodu.
Při odpočinku doprovod umně naaranžuje
trofeje nestvůr, které patroni pobili, k sedlům
koní a připraví vše na triumfální návrat zpět
na základnu ve Stolové. Po návratu na
patrony čeká skupinové zkoumání
rozpadajících se ruin staré pevnosti. Skupina
tu najde hrst zlatých mincí, roztroušených
mezi kostmi padlého válečníka ležícího na

schodech – přesně tam, kde je předešlý den
umístila jedna z žen. Poté připravené kouzlo
způsobí zjevení ducha ohrožujícího skupinu.
Dámy z doprovodu pak neradostně nařídí
patronům ústup, protože podle jejich slov
„nemají prostředky, jak porazit tohoto
smrtícího ducha.“
Když ona mýtická iluze ducha vzdoruje
všem pokusům o odvrácení, vypadá to, že
bude moudré ustoupit, takže se naši hrdinové
stáhnou, jen aby se na ně ze vzduchu snesla
další iluze v podobě vyverny. Aby toho
nebylo dost, po vstupu do doliny se objeví
skupina 16 zbojníků, kteří se s řevem řítí na
zteč. Zuřiví psanci podle všeho ještě prchající
družinu „dobrodruhů“ nikdy nehodnali, a
skupina patronů se vrací téměř bez dechu zpět
na tábořiště – akorát včas k večeři.
Někteří zákazníci sem přijíždějí víceméně
pravidelně, aby si zde užili nějakou zábavu,
ačkoliv jsem přesvědčen, že už zjistili, že je vše
podvržené. Nicméně nevypadá to, že by jim
tato okolnost nějak vadila. Poplatek činí 50
zlatých za osobu a platí se předem. Když
náhodou dámy poznají v někom ze zapsaných
známou tvář, nijak se nesnaží změnit či
vylepšit vzrušení z boje. Někdy se samozřejmě
do bojů zapojí i jiné nestvůry pátrající po
obvyklých stezkách svých kořistí. Dámy z
doprovodu stále mluví o tom, jak byly náhle
napadeny párem ohnidraků, kteří těžce zranili
jednu z členek doprovodu – a jak se znudění
sembijští patroni vrhli do bitvy a nestvůry ve
zběsilé zuřivosti rozsekali na kusy.
Byl jsem ujištěn Tanašou, jednou z členek
doprovodu, že s sebou vždy nosí dostatek
lektvarů léčení, elixírů zdraví a mají s sebou k
dispozici dokonce i roucho užitečných
předmětů. Namítl jsem, že když mi pověděly o
tom, že nosí tyto dost cenné kouzelné
předměty, tak se uvedly do nebezpečí
pozornosti zlodějů. Na to mi bylo opáčeno, že
každý, kdo si myslí, že dámy z doprovodu
jsou jen skupinou hezkých žen ve smělé zbroji,
bude velice nepříjemně překvapen.
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Střapečky
Tento rychle rostoucí střapec se rozkládá
blízko středu Střapcového údolí. Objevily se
zde i návrhy přemístit základnu maršálů do
Střapečků, protože by tak měla výhodnější
polohu. Ale lidé v odlehlém Tegalově Znaku
nedali dopustit na tradici, a tak se přesun
nekonal. Diskuse však dodnes neutichly.
Ačkoliv Střapečky byly kdysi jen osadou
při obchodní stezce, nyní jsou místem, kde se
koná největší, desetidenní Trh letního
slunovratu. Množství lidí z celého údolí se zde
setkává, trochu poklábosí a sjedná své
obchody. „Dobrá hodnota za nevysokou
cenu“ je heslo, okolo kterého se točí život ve
Střapečcích. Obyvatelé jsou tu tak přátelští a
otevření, že i když se cestovatel vrátí po
několika letech, sevře do náručí svého
oblíbeného hostinského a hlasitě dává najevo
radost. Krátce řečeno, je to místo, kde stojí za
to se zastavit.

Význačnosti
Jediným významností ve Střapečcích je
rozlehlá Louka slunovratu, travnatá plocha,
kolem níž je v kruhu vystavěn samotný
střapec. Užívá se jako pastvina či místo pro
pořádání her, ale při letním slunovratu je
doslova okupována obchodníky, kteří zde
každoročně překotně kolíčkují nejlepší místa
pro své stánky v jedné velké a hlasité při, na
kterou dnes již dohlížejí maršálové, aby
zabránili zbytečným krveprolitím.
Poutníci mohou na louce zdarma tábořit v
době, kdy se tu nekoná trh. Je tu ale přísně
zakázáno rozdělávání ohně a o nerušeném
spánku se může tábořícím jenom zdát. Bandy
místních mladíků si tady tropí žertíky ze sebe
navzájem i z tábořících poutníků, a navíc je
louka místem pro milostná dostaveníčka.
Kolují zprávy, že tyto legrácky jednou zneužil
jistý měňavec a minulý rok ve tmě zabil
několik lidí. Pak se najednou beze stopy
ztratil, takže může ještě někde číhat či mít na
sobě podobu některého z obyvatel Střapečků.

Zajímavá místa
ve Střapečcích
Obchody
Ruda Thorika Kamenoštěpa
Vzácné a užitečné kovové rudy

Tento malý koster je vlastněn šesti
Thorikovými syny: Jarvikem, Holoranem,
Ilcimerem, Dargulem, Blandrikem a Saramem.
Jejich nyní již mrtvý otec byl trpaslík se
značnou reputací ve Střapečcích, protože vedl
několik narychlo sebraných tažení Střapčanů
proti rozpínavým nájezdníkům ze Sembie,
která byla vždy úspěšná. Torikovi synové
pokračují v práci, která učinila jejich otce
bohatým. Přivážejí z Cormyru a Arkhenského
údolí kovové rudy a prodávají je pak místním
řemeslníkům, protože v údolí nejsou žádné
rudné doly či osamocené rudné žíly
(nebereme v úvahu železnou rudu dolovanou
v Glaunských blatech).
Obchod vede statný a společenský Jarvik
Thorikson, který sní o znovuotevření
bohatých dolů ztraceného Sesrenského údolí.
Viní tvrdohlavou arkhenskou agresi vůči
Střapcovému ze zodpovědnosti za pomalý
rozvoj tohoto údolí. Jestliže někde potká
obyvatele arkhenského a není v dosahu žádný
svědek, snaží se do něj svými pěstmi vtlouct
opravdový strach ze Střapčanů („Zas o
jednoho potenciálního působitele problémů
méně,“ dodává se spokojeným mručením po
svém výkonu).
Koster začal najímat skupiny dobrodruhů
na to, aby pro něj našli a prozkoumali ztracené
Sesrenské údolí a jeho doly, ale předem je
varuje před zvědy z Arkhenského. Obává se
totiž toho, že arkhenští zaberou ztracené a
nyní neobsazené Sesrenské údolí, jen aby jeho
železné rudy zůstaly z dosahu ostatních údolí
a především pak Střapcového.
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Krčma
Zmijí jazyk

Tento poněkud oplzlý a nebezpečný výčepní
podnik je místem, kam často chodí námezdní
bojovníci, zabijáci a jim podobní, aby zde našli
nějakou práci či si vydobyli reputaci. Slovní
potyčky a hádky zde bývají až smrtelné. Jsou
tu tolerovány všechny rasy, dokonce jsem zde
viděl velice dobře ozbrojeného orka. Mají tu
levné pití, ale není to vhodné místo pro vedení
soukromých obchodních rozhovorů. Ani
nemá cenu snažit se tu odpočívat a to byť na
malinkou chvilku.

Hostinec
Střapatá náruč

Pobyt v Náruči stojí jen 7 stříbrných za osobu
a noc. V ceně je započítáno ustájení koně a

dobré a pravidelné jídlo. Proto služeb podniku
využívá velké množství poutníků, ponejvíce
Střapčanů cestujících do svého domova. Není
to nijak pompézní hostinec, ale spíše dobrý,
slušný rodinný podnik sloužící cestujícím
rodinám, čestným obchodníkům a lidem
pokojných úmyslů a slušného chování.
Střapcové náručí vlastní maršál a také syn
majitele je také maršál. Ti si dávají velký pozor
na to, aby každý z návštěvníků, který do
hostince vchází či z něj vychází, viděl jejich
odznak a uniformní tabard. Domnívají se, že
tím zajistí, že lidé vcházející s úmyslem tropit
nepříjemnosti ani nepomyslí na to, že by se tu
mohli zastavit. V naprosté většině případů
tato strategie funguje. Potenciální hulvátsky
vypadající hosté, kteří nejsou vyvedeni z
rovnováhy odznaky maršálů, mohou od
majitelů vyslechnout následující uvítání:
„Dobrodruzi, koukám, koukám! Očekávám od
vás to nejlepší chování, jinak budete spát
v nejluxusnějším pokoji v naší šatlavě! Ale teď
už buďte vítáni!“
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Tegalův Znak

Kalný rybníček

Tegalův Znak je hezké místo, které se rozkládá
okolo dvou zalesněných vrchů, tyčících se
mezi úrodnými statky. Už zdaleka je možné
vidět tři hlavní orientační body v krajině: dva
značně velké domy dělící se o vrchol Tegalova
kopce a starou hlídkovou věž. Tegalův Znak
není o mnoho větší než ostatní střapce, má asi
440 obyvatel, ale je sídlem vlády Střapcového
údolí a pro cizince je to asi nejznámější město
v údolí vůbec.
Znak byl založen téměř před dvěma sty
lety lidským mečířem Tegalem. Ostří, která ve
své kovárně a dílnách vyráběl, se stala natolik
dychtivě žádanými, že okolo jeho podniku
brzy vyrostla vesnice dílen kovotepců, leštičů
zbraní a výrobců pochev. Střapec se pak začal
nazývat Tegalův Znak, podle znaku, jímž
Tegal označoval
všechny své výrobky –
písmene T, které má
rozdvojenou nožku a
konce zakrouceny
doleva.

Zajímavá místa
v Tegalově Znaku
Jedinečné lokality
Marštejn
Opevněnou základnou maršálů je strážní věž
čnící z několika mnohem později postavených
budov obehnaných zdí. Shluk budov tvoří
sněmovní hala pro volbu nejvyššího maršála,
kasárna maršálů a stáje. Ve věži je potom
hlavní údolní zbrojnice a také systém
podzemních chodeb a místností.
Na tomto místě dříve stála elfská
pozorovatelna. Legendy se zmiňují o
skutečnosti, že když někdo vysloví to správné
slovo, ve vzduchu před ním se objeví dveře
vedoucí do tajné a bezpečné skrýše elfů, jež je
přímo přecpána zbraněmi a kouzelnými
předměty.

Tento čistý a studený rybníček dlouho sloužil
místním kovářům ke kalení zbraní a používá
se i jako místní plovárna. Právě sem údajně
proslulý loupežník Buren, Černá maska, ukryl
drahokamy, které na cestách ukradl z krků
nespočtu pohodlných sembijských paniček.

Sídla
Elganovic zámeček
Tento velký zámeček s mnoha okny je letním
sídlem bohaté kupecké rodiny ze Sembie,
která tráví zimy ve svém mateřském městě
Yhaunu. Zde si v klidu čtou, koupou se ve
vlastním zastřešeném bazénu, najímají si
mágy, aby je pobavili svými iluzemi, a potulné
zpěváky, kteří je doprovázejí hudbou. Často
zde pořádají večírky, které do města
přitáhnou nádherně oblečené vyšší vrstvy
Sembijců – na několik nocí plných hlučných
radovánek, které bývají okořeněny nějakou
tou vraždou, několika kanadskými žertíky a
jedním nebo dvěma neštěstími. Vrchní maršál
si vyžádal, aby byl o všech nastávajících
událostech včas varován, a rodina s tím
souhlasila. Asi je k tomu přiměla událost,
která byla zlatým hřebem poslední oslavy.
Dva létající znepřátelení mágové tehdy po
sobě přes Tegalův kopec zuřivě metali ohnivé
koule – a to překvapilo nejen obyvatele střapce,
ale i zbylé Sembijce.

Teremondyvírův dům

Tento malý, avšak ohromující dům se
zahradou je domovem ostýchavého učence,
badatele, mudrce a kouzelníka
Teremondyvíra, pořádkumiluvného člověka
trávícího svůj čas tichým studiem. Velice rád
pomáhá lidem odpovídat na jejich dotazy
pomocí svých bádání, ale je zároveň
příznivcem dobrodruhů a pomáhá jim s
nadšením, jež překonává jeho jinak nervózní
manýry a snahu žít v ústraní.

138

Zcela nedávno pomohl suzailským
dobrodruhům známým jako Kdepak další
zbrklé meče, a tito bohatí synové šlechticů mu
byli za svůj život tak vděční, že poslali
skupinu válečných čarodějů, aby okolo sídla
milého mudrce vybudovali nějakou magickou
ochranu. Ačkoliv to sám majitel neví, z paláce
v Suzailu sem byla vytvořena brána, takže sem
dobrodruzi mohou kdykoliv přijít na návštěvu
– popřípadě se může nějaký válečný čaroděj
rychle dostat poblíž severní Sembie.
Teremondyvír jim byl velice vděčný a
všechny své služby jim slíbil navždy
poskytovat zdarma, zato ale poplatky pro jiné
silně vzrostly spolu s jeho sebevědomím. Stále
ale rád uvítá lidi, kteří si přejí najmout
kouzelníka na nějakou práci – bez nebezpečí
nebo politického pozadí.

Kaple
Rozsypaná semínka
Místní kaple zasvěcená bohyni Šántí je budova
zakončená kopulí, jejíž horní okna jsou
zhotovena z barevných skel vrhajících při
průchodu slunečního světla na mramorovou
podlahu nádherné pohyblivé vzory.
Uprostřed kaple se nachází fontána se
zahradou, o níž se starají tři věřící, kteří
zároveň udržují vodu ve fontáně čistou a
průzračnou. Nežijí zde žádní kněží.
Kaple je otevřena všem, kdo se zde chtějí
schovat před nepřízní počasí. Byla přístupná
po celé roky a za tu dobu byla jen jednou
poničena vandaly, ale všeobecně se myslí, že
to způsobili vyznavači Talose, procházející
náhodně okolo.

Obchody
Aladiámův dovoz
Koření, hedvábí a exotické předměty

kalimšanský dobrodruh Aladiám, je pašerák a
prodavač kradeného zboží. Může se ale bránit
šamšírem rychlosti a nějakým neviditelným
strážným tvorem, který nedávno roztrhal na
kusy tři Sembijce pokoušející se domluvit se s
ním o nějakém kradeném zboží pomocí
zbraní. Aladiám se vždy snaží najmout
dobrodruhy, které uvidí, aby pro něj jenom
„zanesli tyto drobnosti mému bratranci
Dalžavovi ze Selgauntu“. Pokaždé tvrdí, že je
to velmi naléhavé. Jakmile dobrodruhové
vyrazí na cestu, velice záhy zpozorují skupinu
rozzlobených lidí sledujících jejich stopy.
Mohou se proto s Aladiámem shodnout na
tom, že záležitost bude asi opravdu velice
urgentní…

Grendenovo hračkářství
Hračkářství

Tento malý, příjemný obchod je přímo
přecpán kořením a hedvábím, které se sem
dováží ze Sembie. Ve městě je celkem dobře
známo, že jeho vlastník, vysloužilý

Grenden je přátelský a milý muž, který miluje
hraní si s hračkami. Velice často se sklání, aby

139

140

Klíč k mapě
Tegalova Znaku

čas od času rozdává3. Hračky z Grendenovy
dílny stojí od jednoho měďáku po 6 zlatých, ty
z dovozu mohou stát až 212 zlatých. Tolik
totiž stojí obrněný rytíř v životní velikosti.

1. Marštejn (věž maršálů, sněmovní hala,
kasárna, stáje, zbrojnice a kobky)
2. Aladiámův dovoz (dovezené exotické
předměty)
3. Koster rudé vyverny (karavanní doprava,
látky a surové kovy)
4. U Meče a šerpy (zábavní podnik)
5. U Královského korbele (krčma)
6. Nábytkář Tormel (obchod s kvalitním
nábytkem)
7. Grendenovo hračkářství (hračky)
8. Dům Znaku (hostinec)
9. Tegalovo mečířství (mečíř)
10. Elganovic zámeček (letní sídlo bohaté
sembijské rodiny)
11. Teremondyvírův dům (sídlo
kouzelníka/mudrce)
12. Točkovy zásoby (připravená jídla a
železářství)
13. Rozsypaná semínka (kaple bohyně Šántí)
14. Kalný rybníček

Koster rudé vyverny
Karavanní doprava, látky a surové kovy

Tato pobočka sembijského obchodního
kosteru, jehož základna je v Ordulinu, dováží
štůčky látky a ingoty surových kovů, které
pak prodává řemeslníkům ve Střapcovém
údolí. Koster je chvalně znám svými velkými
vozy, rychlými kočími a hubatými
zaměstnanci. Nikdo se s nimi na cestě nehádá
o tom, kdo má pravdu, vyjma maršálů,
dobrodruhů a hlupáků. Vozkové těchto vozů
bývají velice často zruční ve vrhání nožů.

Nábytkář Tormel
Kvalitní nábytek

na svých kolenou ukázal dítěti, jak může
tenhle válečník skákat či jak může tento drak
plachtící ve vzduchu mávat křídly. Je skutečně
velmi šťastný, když si u něj někdo koupí pro
dítě hračku.
V jeho obchodě najdeme množství
nádherných hraček, včetně těch dovezených,
zhotovených z mosazi a skla či sloužících
hlavně pro obdivování dospělými, ale i chytré
a pevné dřevěné pohyblivé hračky vyráběné
Grendenem osobně. Grenden vyrábí
každodenně používané hračky, kterým by se
ve více rozvinutých městech posmívali a
zesměšňovali je, ale děti po celých Říších by se
při hře s nimi náramně pobavily, kdyby se jim
takové hračky dostaly do rukou.
Vždy zde nakupuji nějaké hračky, abych je
později na svých cestách rozdal jako dárky, a
to samé byste měli učinit i vy. Dokonce jsem
viděl i samotného velkého Elminstera, jak je

Tormel je pravděpodobně považován za
nejlepšího výrobce nábytku v celých Údolích.
Lidé v Cormyru, Sembii a dokonce i Impilturu
sbírají jeho sedací truhly (cestovní truhly
pobité železným kováním natolik luxusního
vzezření, že mohou v bohatě zařízených
místnostech sloužit ke zdvojnásobení míst k
sezení), šatníky a vitríny na zbraně. Tormel je
nyní starý a skoro už ve výslužbě. Jeho syn
Šen postrádá trochu více důvtipu, ačkoliv
jinak dělá krásnou spirálovou řezbu. Jak
ubývá nových Tormelových výrobků, je téměř
jisté, že současná cena –
okolo 100 zlatých za kus
– v budoucnu určitě
vzroste. Tormelovou
značkou je písmeno T
uvnitř kruhu ve tvaru
těla hada, který si kouše
do vlastního ocasu.

3 Elminster: Poslyš, buď už konečně zticha. Aby do tebe hrom bacil! Nemůže mít člověk také nějaká tajemství?
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Tegalovo mečířství

asi o 10 % více než jinde. Není divu, že Toček
je tak tlustý.

Mečíř

Krčma
Potomci původních Tegalových učedníků se
stali největšími výrobci zbraní v Údolích. V
nedaleké Sembii získali pro své výrobky téměř
legendární pověst. Jejich čepele jsou silné,
zachovají si svoje vlastnosti dokonce i dračím
ohni4 a jsou přiměřeně těžké a dobře
vyvážené. Na druhou stranu se prodávají za
přemrštěné ceny. Všichni zloději budiž
varováni. Všech devět kovářů a 14 učedníků je
schopno se účinně zapojit do bitky a odvést si
v ní své. Mají i magii, která zabrání tomu, aby
jim kolemjdoucí kouzelník vybral ze skladů
všechny vyrobené kvalitní zbraně. A navíc,
říká se, že některé meče se umějí bránit i
samy.5
Jenom místní kováři mají právo na
jakékoliv své výrobky umístit Tegalovu
značku (která byla již v tomto textu popsána
dříve, na začátku popisu tohoto střapce). Jako
nejlepší zdejší mečíř je všeobecně uznávána
Jalíza Dvojmlatná, která dost často vyrábí pro
kouzelníky zbraně vhodné k očarování.
Takovýto kousek stojí 300 zlatých i více, v
závislosti na druhu zbraně. Obvykle mívá
zakázky na zhruba tři roky dopředu. Řekli mi
také, že Jalíze se skoro vyrovná půlelfka
Vaerdalee.

Točkovy zásoby
Připravená jídla, železářství

Točkův obchod je v Tegalově Znaku
podnikem připomínajícím nejvíc koloniál.
Nabízí připravené párky a jídla, které místní
rolníci nevyrábí, a drobné železářské výrobky.
Mezi jídly převládají sembijské značky jako
Radostný mlatec nebo Vjezdova hvězda. Za
ten luxus, že je zde možné získat cizí chuťové
přísady a jídla, tu zákazníci zaplatí za všechno

U Královského korbele

Korbel není ani pozoruhodný, ani elegantně
vybavený podnik čepující pivo, je ale zkrátka
při ruce a hojně navštěvován. Nízké ceny a
obrovské korbele z něj učinily oblíbené místo
mezi dobrodruhy a pocestnými. Politika zde
prosazovaná, která by se dala shrnout do slov
„žádná hudba, žádné šarvátky“, maximálně
podporuje to, aby si hosté povídali a aby se tu
vyprávěly příběhy.
Žoldáci shledávají podnik dobrým
místem, kde se lze nechat najmout, a pocestní
ho mají rádi, protože zde vyslechnou místní
novinky, drby a zvěsti. Od té doby, co
velitelka maršálů získala kouzelný prsten
umožňující libovolně měnit podobu, se
poměrně často v tomto podniku zastavuje, aby
se tu občerstvila pivem a poslechla si, co si
Střapčané povídají. Dobrodruzi nechť jsou
tedy varováni a neprojednávají příliš otevřeně
nezákonné a nebezpečné záležitosti.

Hostinec
Dům Znaku
Dům Znaku je pěkný hostinec – a není divu.
Nejsou tu žádné pokoje pro ubytování státní
návštěvy z cizí země, zato se tu velice často
zastaví Nejvyšší maršálka, aby zkontrolovala,
zda hostinec zůstává podnikem prvotřídní
kvality. Z velké části hostinec opravdu
zůstává nejlepší. Není přespříliš velký a ani se
tu neprojevují nejnovější výkřiku luxusu, jak
jsou vidět řekněme v nějakém vznosném
hostinci v Hlubině. Je to ale nejlepší hostinec,
jaký si může pocestný přát.
Pokoj tu stojí 1 zlatý za noc a v ceně je

4 Elminster: Tohle doma nezkoušejte.
5 Elminster: Ten Volo je ale ostýchavý, viďte? Proč rovnou neřekne, že to jsou oživené, inteligentní zbraně? (Ach jo)
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obsaženo ustájení koně a všechno další, kromě
pití po první sklence vína. Každý pokoj má
vanu a služebnou starající o její naplnění a
úklid. Na každém podlaží najdete má pokoj
podobný salónku, kde si můžete vzít
vdolečky, sušenky a chlazený nápoj z lesních
plodů.
Obzvlášť rád mám vyvolávače novinek.
Každou hodinu přijde na patro mladý chlapec
či děvče a zamíří k salónku. Jemným a milým
hlasem pak vypočítává hlavní nebo méně
závažné, ale nejčerstvější informace, které
dorazily do Tegalova Znaku („Bištarova černá
kráva se v Glaunu opět otelila. Je to její
dvacáté třetí tele a je to býček“). Opravdu
okouzlující.

Zábavní podnik
U Meče a šerpy

V Tegalově Znaku koluje jeden takový vtip:
kdykoliv v nouzi hledáš maršála, bude zcela

určitě U Šerpy. Toto obscénní divadlo a klub,
kde si lze najmout dámskou společnost,
přestal zcela nedávno po dosažení dohody s
majiteli Královského korbele úplně čepovat
pivo, víno a koňak. Nalévá se tu jenom žar, ale
myslím, že si toho ze zákazníků všiml jen
málokdo. Většina zákazníků neodtrhne oči od
vystupujících na jevišti, kteří předvádějí
legrační kousky a vtipy, popřípadě pozoruje
jejich téměř neoděné pomocníky, kteří
vystupujícím pomáhají v úkolu dělat legraci.
Pomocníci také slouží zákazníkům jako
placený doprovod v době, kdy na scéně
neprobíhá vystoupení.
Šerpa je místem hlučné zábavy, hýření a
veselí. Stalo se tu i to, že 16 mírně namazaných
flamendrů skočilo najednou na tu samou
postel. Ta však takovýto nápor nevydržela a
podlahou se propadla dolů, aby skončila
přímo na jevišti. Tento zábavný kousek byl
nejlepším momentem, co mohli hosté Šerpy
ten večer zhlédnout.
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Terčina
Toto malé sídlo s asi 120 obyvateli leží
severovýchodně od Klenova, jen kousek
stranou od Střapaté cesty. Je to zapomenuté
místo a dokonce i mnoho obyvatel
Střapcového jeho existenci opomíná. Místní
výrobci luků a šípů odvádějí skutečně dobrou
práci. Až budete v Cormyru, nebo i dalekých
krajích Faerûnu, podívejte se v obchodě na
šípy, zda‐li poblíž pírek (husí pera) v sobě
nemají vyryt malý symbol spirály se šípem
probíhajícím středem – obchodní značku
užívanou místními řemeslníky k označení své
práce.
Podobně jako Klenov, i tento střapec se
skládá ze seskupení chat stojících ve stínu
stromů. Nejsou zde žádné zvláštní orientační
body ani místa náboženského vyznání.
Narozdíl od sousedního střapce má ve svém
středu dlouhou rovnou hlavní ulici, která je
občas místními užívána ke zjištění, jak daleko
dostřelí jejich nový luk či jak daleko doletí
nový druh šípu. Když kráčíte ulicí, mějte se na
tedy pozoru. Jakmile třikrát uslyšíte zvuk
zvonku, hrozí bezprostřední nebezpečí
střelby. Každé ze stavení má takový zvonek a
opakované zvonění svolá obyvatele střapce na
hlavní ulici, na níž se všichni shromáždí
ozbrojeni a připraveni odvrátit hrozící útok.

Zajímavá místa
v Terčině

Šedá dáma je jen zřídkakdy viděný
fantom, oblečený jako mladá elfská panna, jež
za letních večerů prchá údolím západním
směrem a tiše ječí. Vždy prochází hlavní ulicí
Terčiny – ze zásady dělá při cestě okliky a
prochází skrz některá obydlí a obchody. To
napovídá, že svého času vedla hlavní ulice
trochu jinak. Až projde hlavní ulicí, směřuje k
ruinám, kde jednoduše mizí. Lidé, skrz něž
Šedá dáma projde, jsou zmrazeni na kost a
často pak v mdlobách leží na místě. Mdloby
však rychle opadnou a oběť netrpí žádnými
následky kromě toho, že dostane plno
rušivých vizí o tom, jak určitá místa v Terčině
vypadala před dávnými dobami. Tyto živé
obrazy zůstávají v mysli oběti po dlouhé roky
a někdy ukazují přímo cestu na místo, kde v
Troskách Šedé dámy leží ukryt elfský poklad.
Z útržků vidin několika obyvatel Terčiny,
skrz něž Šedá dáma prošla, si lidé dali
dohromady část jejího příběhu. Šedá dáma
byla před dávnými lety stržena a strašlivým
způsobem zabita chamtivými lidskými
pleniteli z místa dnes nesoucího název
Sembie. Trosky, do nichž marně prchala,
tvořilo jen několik kamenných budov, toho
času užívaných elfy. Nyní se domníváme, že
elfí trosky jsou místem ukrývajícím množství
magických pokladů, velice často ve formě
exkluzivní filigránské práce – šperků
vykládaných drahokamy. V opravdu
výjimečných případech lze najít i kouzelné
předměty.

Obchody

Jedinečné lokality

Lukostřelcův pohled

Trosky Šedé dámy

Sdružení výrobců luků a šípů

V blízkosti Terčiny na okraji Glaunských blat
leží zarostlé elfí ruiny. Dokonce téměř žádný z
elfů si už nevzpomíná, kdo tam kdy žil a co se
přihodilo tamním obyvatelům. Hromady
kamení jsou domovem nejznámější obyvatelky
Terčiny – Šedé dámy.

Tato budova příjemně voní cedrovým dřevem,
různými oleji, fermeží a lakem. Pohled je
obchodní sdružení založené nejlepšími z
místních výrobců luků a šípů, aby se tak
zbavili neustálého proudu zákazníků
přicházejících do jejich dílen a rušících je v
práci. Mnoho z nich chce určitý luk či

144

požaduje „výrobu luku přesně stejného, jako
je tento černý, ale aby byl osm stop dlouhý,
rozumíte?“. Uvnitř obchodu jsou výrobky
každého řemeslníka jasně rozpoznatelné,
usazeny pevně do skleněných schránek. Když
je třeba, schránky jsou opatrně ochlazovány
větrákem poháněným šlapadlem umístěným v
podlaze, čímž se předejde jejich zkroucení.
Očekávejte, že zaplatíte za jakýkoliv luk
alespoň 125 zlatých nebo více a jeden stříbrný
za šíp – je jedno, zda válečný či lovecký.
Můžete si zde objednat i výrobu luku na míru,
ale kupující musí zůstat ve městě, aby výrobce
mohl průběžně svůj výtvor zkoušet spolu se
zákazníkem. Luk takto zhotovený však stojí
nejméně 200 zlatých.

U Zastrčené dýky

Alespoň tak soudím podle nabízeného
sortimentu. Šenkuje zde robustní hostinský a k
mému velkému překvapení zde mají velice
slušný výběr brandy a likérů (i aromatických).
Obzvláště kvalitní je broskvová vodka, ačkoliv
místní nedají dopustit na ohnivou – ale také
mnohem dražší rubínovou ohnivku.
Mnoho řemeslníků se zde zastaví po práci
a dá si v klidu nějaký nápoj. Také zde sedí v
čase oslav slunovratu, ale jsou obvykle příliš
vyčerpáni na to, aby ocenili veselí při
probíhající hostině. Jako jeden muž pak
vstanou a příliš hlučného či agresivního hosta
jednoduše vyhodí ven. V koutě čas od času
tiše hraje na harfu nějaký bard, ale nikdo z lidí
v krčmě netancuje neslušně po stolech, ani
halasně nezpívá odrhovačky, jako je tomu v
jiných podnicích.

Karavanní doprava, hedvábí, barvy, koření a
exotické suvenýry

Hostinec
Jelen co vzal roha

Navzdory svému zlověstnému názvu není
tento podnik ani hospodou, ani zlodějským
bratrstvem, ačkoliv někteří zákazníci z řad
Střapčanů, kteří zde koupili nějaké zboží,
mohou vehementně tvrdit opak. Toto místo je
však výspou kanceláří obchodního kosteru až
ze Selgauntu. Skrz svého jednatele Darnara
Přesnila zde prodává dovážené hedvábí,
barviva, koření a ozdobné cetky z bohatých
sembijských domovů.

Krčma
Vystřelil jsem šíp

Tato krčma není vůbec drahá. Jde o venkovské
místo vyzdobené helmami probodanými šípy,
štíty „posázenými“ vystřelenými šípy či části
brnění probodaných šípy (jak jinak). Najdou
se zde i jiné prazvláštní trofeje zběsilé
lukostřelby. Zdá se, že místní mají poměrně
dost malé nároky na kvalitu piva a víno jim
vůbec nic neříká – prakticky ho nepijí.

Tento tichý a dobrý hostinec je labyrintem
temných uliček mezi starými a vyřezávanými
dřevěnými stěnami. Jak by se dalo z názvu
podniku očekávat, všude jsou vyřezáni
skákající jeleni, dokonce i na prkýnkách
pánských záchodků (dámskou část jsem ze
zřejmého důvodu diskrétnosti nemohl
prozkoumat). Pokoje jsou zařízeny starým,
trochu ošoupaným luxusnějším nábytkem, ale
další služby zde prakticky neexistují. Členové
personálu pokoj připraví před příjezdem hosta
a po jeho odjezdu opět uklidí. Během této
doby není personál vůbec vidět. Jedno
příjemné, malé překvapení, jež toto místo
nabízí, je, že jedny ze zadních dveří vedou do
oko těšící zarostlé zahrady plné růží s
malinkatým rybníčkem pro ryby a besídkou
určenou pro ty stižené láskou. Jelen poskytuje
bezpečné, čisté a naprosto příslušející,
nicméně nezajímavé, ubytování.
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Vodopády dívčích slz, Polosekova stezka, Údolí brázdy
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Údolí brázdy
oto údolí je nejstarším
dosud existujícím ze všech
Údolí, ale vzhledem ke
svému živému,
neomalenému a
ambicióznímu sousedovi – Zjizvenému
údolí – je tiché Údolí brázdy často
přehlíženo. Místní obyvatelé (mezi sebou si
říkají Brázdijci) jsou považováni Sembijci i
obyvateli jiných údolí za jediné pravé a
stoprocentní vesnické křupany. To je
ovšem ten nejhorší druh jízlivého
ignorantství. V čem jsou lidé zpátečničtí,
když si myslí, že bohatství a soutěžení je
ztráta času, zatímco poklidná nerušná
pohoda je nade vše?
Tato filozofie však nezabránila
Brázdijcům, aby nevyužili ke své výhodě
nedávného obchodního rozkvětu, který
přišel do jejich údolí díky nepokojům a
panující nejistotě ve Zjizveném. Jejich úsilí
spolu se zmatky způsobenými Lašanem
udělalo z města Brázdnodolu (i když
možná jen dočasně) nejvýznamnější přístav
ve všech Údolních zemích. Údolí se
najednou stalo křižovatkou obchodních
cest a všichni lidé v okolí Vnitřního moře
vzali na vědomí existenci této klidné země
živých plotů, nízkých stromořadí,
skákajících jelenů, starých opuštěných
usedlostí a ospalých mudrců.
Kdysi se této zemi říkalo Velarské
údolí, po jejím zakladateli, a městu
Brázdnodol se říkalo Velar. Na krátkou
dobu se z údolí násilím stalo Halvanovo
údolí, když se bezcitný lord Halvan Temný
pokusil prosekat cestu skrz lesy Elfského
dvora, aby splnil jen polovičku svého
záměru a vytvořil tak Polosekovu stezku.
Sedláci z údolí, tenkrát čerstvě hrdí na své

pluhy s několika špicemi (místní vynález),
po Halvanově pádu rychle změnili jméno
svého domova na nynější Údolí brázdy.
Údolí brázdy si zajistilo pohodlnou
prosperitu již více než před sto lety. Dnes se
zde produkuje množství hovězího,
skopového, vlny a sýrů, některá uznávaná
piva a menší množství prvotřídního ovoce,
kožešin a stavebního dřeva. Do údolí se
vždy musely dovážet kovové rudy,
ušlechtilé kovy i železné předměty jako
nářadí a zbraně, ale vysoká kultivovanost
posledních let má za následek navíc i
prudce se zvyšující poptávku po papíru,
hedvábí, krajkách, skleněném zboží, koření
a uměleckých předmětech ze zámoří.

Krajina
Údolí brázdy se skládá ze staré mělké doliny,
jejíž řeka – Velar – vyschla již před dlouhou
dobou, a mírně zvlněné vysočiny východně a
severně od ní. Vysočina obklopuje starý a
hustý hvozd nacházející se ve středu údolí,
známý pod názvem Velarský les. Krajina
v Údolí brázdy dává najevo své stáří. Silnice
vedoucí přes hory jsou hluboké, časem
obroušené rýhy ve tváři krajiny. Stopy po
dřívějším osídlení, drolící se kamenné zídky,
mosty vedoucí nikam a staré milníky jsou
prostě všude. Živé ploty označují okraje polí a
na vrcholcích většiny kopců stojí remízky
starých borovic, javorů a setmělců. Stromy
mají za úkol chránit krajinu před větrem. V
sadech po celém údolí rostou rozložité staré,
jabloně, hrušně a stromy grus‐grusníky.
Místní lid se naučil milovat zemi, pracovat
s ní, obnovovat ji a nemýtit lesy stejným
způsobem, jakým to dělají v Hlubokém.
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Obyvatelstvo
Brázdijci jsou klidní a spokojení lidé.
Koneckonců, proč by se měli snažit udělat
dojem na kohokoliv svým bohatstvím a mocí,
jako to dělají hejsci ze Sembie, když jejich
statky tady stojí dvakrát tak dlouho, než
existuje ono království? Vědí, že jsou
plnoprávnou součástí Faerûnu a jsou důležití
právě tím, čím jsou – ne tím, jak rychle dokáží
vydělat peníze chytrým obchodováním.
Místní lid respektuje spravedlnost, uznává a
podporuje zákony a vyhlášky vydávané
Radou sedmi měšťanů, vládci údolí a jeho
nejbohatšími obyvateli.
Hlídka, strážníci města Brázdnodolu, je
jedinou pořádkovou silou celého údolí. Kromě
příležitostného přechovávání kradeného zboží
a opilých, nepřístojně se chovajících osob, se
členové hlídky potýkají téměř výhradně s
kašpařinami cizozemců, nikoliv rodilých
Brázdijců. Pokud budete mít jako návštěvníci
pocit, že hlídka dělá přesně to, pro co je

pojmenována – to jest neustále hlídá – máte
naprostou pravdu. Cizinci jsou její záležitostí a
lidmi, na něž si je třeba dávat dobrý pozor.
Bdělost spolu se správným odhadem, kdy by
se spravedlnost raději neměla dívat, dělají z
hlídky nejlepší pořádkové síly, co jsem viděl, a
udržují Brázdnodol v relativním bezpečí.
Ačkoliv hlídka může tolerovat trochu toho
brajglu okolo dobrodružného klubu Hvězdný
pád nebo v docích, kde se mezi sebou často
perou opilí námořníci, díky snažení jejích
členů můžete v noci pozorovat slečny, kterak
jdou samy a beze strachu domů, protože vědí,
že za každou z nich jde v diskrétní vzdálenosti
hlídkující strážník.
Jinde v údolí můžou spravedlnosti
kdykoliv napomáhat (nemohou však nikoho
uvěznit) veteránští jízdní hraničáři, známí pod
názvem Šedí jezdci. Jezdci se obvykle zabývají
hlídáním nestvůr a lupičů v okolních lesích,
stejně jako to dělají vysloužilí dobrodruzi v
Údolí perutí a Hlubokém.
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Brázdnodol

ostudně zatčeno při provozování svého
řemesla.

Brázdnodol je patrně tím městem z celých
Údolí, které si zachovalo ze všech jiných
sídel největší počet starých domů. Město je
malé a příjemné místo rozkládající se od
starého rybářského přístavu až ke kraji
okolostojícího lesa. Přístav v současné době
získal dříve neslýchanou popularitu, díky
chaosu nyní vládnoucímu ve Zjizveném
údolí. Z velké části je to díky profesionální
píli zdejší hlídky, jež dělá z Brázdnodolu
snad nejklidnější město své velikosti v
celých Údolích. Z dalších kladných rysů
města jmenujme alespoň existenci ručních
pump na vodu na několika hlavních
nárožích a rozšířenost starých, překrásně
uzlovitých stinných stromů.
Kapitán hlídky, hrdá a nesmysly
netrpící půlelfí bojovnice a kouzelnice
Ellarian Jitračepná má jen málo času pro
dobrodruhy. Přítomnost Hvězdného pádu
v jejím okrsku jí způsobuje neustálé
podráždění a někteří z jeho mocnějších
štamgastů mají potěšení z jejího ponížení.
Radil bych vám být obezřetní, pokud
vjedete do Brázdnodolu v oblečení
typickém pro dobrodruhy, protože oko
Ellarian vás bude neustále hlídat a bude
čekat na přestupky, které by mohlo
potrestat.
Jedním z kladných výsledků Ellarianina
nadšení pro zákon a pořádek je skutečnost,
že obchodníci mohou ponechat své zboží
nehlídané v kteroukoliv hodinu, jisti si tím,
že hlídka nikdy nespí. Zloděje, které při
těchto slovech začínají svrbět prsty, musím
varovat, že hlídka i Sedm Měšťanů mohou
povolat některé starší členy klubu Hvězdný
pád, aby zakročili proti nezákonným
živlům. Posledních šest mistrů zlodějského
cechu, který ve městě dříve operoval, bylo

Význačnosti
Návštěvník Brázdnodolu rychle dokáže
rozpoznat velkou Radní síň, kde se sedm
nejbohatších Brázdijců schází, aby činili
důležitá rozhodnutí. V budově Radní síně
mají také možnost ubytování po dobu, co
přebývají ve městě. Sedm Měšťanů je
respektováno, když už ne vždy milováno, a
svá místa mají jistá do své smrti nebo do
odstoupení. Když se místo v radě uvolní,
jsou povoláni místní heroldové k
vypracování přehledu pro určení
nejbohatšího Brázdijce, který dosud není
členem sněmu. Pokud tato osoba funkci
přijme, zasedne volné místo v radě. Je
dobré poznamenat, že rozhodnutí Sedmi
měšťanů obvykle pomáhají bohatým, aby se
stali ještě bohatšími, a udržují současné
uspořádání v Údolí brázdy.
Na křižovatce Melurské ulice a
Tryskopné třídy, jen o ulici níže než je
Radní síň, stojí kasárna městské hlídky. Je
to obdivuhodná, obranná budova, která má
na svých hradbách postavené katapulty
určené k ochraně přístavu. V kasárnách se
také nachází soudní síň a údolní vězení.
Naproti přes silnici od kasáren se
nachází zabahněný, kypící a rybinou
smrdící Brázdný trh. Na trhu obchoduje
každý s každým a Sedm Měšťanů moudře
ponechalo maloobchodní poplatky ve výši
4 stříbrné za stánek nebo povoz. Majitelé
těchto miniaturních obchůdků občas
přijímají jednoho nebo dva vedlejší
partnery, kteří jednoduše podomně
obchodují s jedním druhem zboží, jako jsou
vrhací nože, sýry, svíčky nebo nitě, a těm
platí smluvenou denní mzdu. To
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Klíč k mapě
Brázdnodolu
1. Stáje Zlatolistů (stáje a chov koní)
2. Radní síň (místo setkání všech sedmi
Měšťanů)
3. Halvanova tvrz (zřícenina)
4. Dům zpívající harfy (chrám Oghmy)
5. Brázdné světlo (maják)
6. Gunderův pivovar (pivovar)
7. Kasárna městské hlídky
8. Treskendenský dům (vedení kosteru)
9. U Spleteného lana (krčma)
10. Paní Štěstěna (chrám Tymory)
11. Sálelovic sklady (skladiště kosteru
Brázdibřeh)
12. Rybářské chýše
13. Dvě skály (ostrov)
14. Dům Mystry
15. Eretunova věž (sídlo Eretuna
Výštěpa)
16. Povozní ulice
17. Melurská ulice
18. Tryskopná třída
19. Molo Brázdný pluh
20. Brázdný trh
21. Dům Brázdibřehu (vedení kosteru)
22. Velarovské stříbro a šperky
(šperkařství a zlatnictví)
23. Vrbákův krámek (koloniál)
24. Vrhni svůj korbel (krčma)
25. Kotviště (hostinec)
26. Rudolíc (hostinec)
27. Hvězdný pád (klub dobrodruhů)
28. Dendeverská ulice
29. Měsíční ulice
30. Smrdutá ulička
31. Srdce přístavu (molo)
32. Ramena (malé ostrůvky)

udržuje zdejší tržiště stále přeplněné a
kypící životem a vedlo také k otevření
nejméně tří místních obchodů, když se
majitelé stánků vzmohli. Stísněné
podmínky na tržišti také zajišťují, že žádný
obchůdek z tržiště není schopen
konkurovat majitelům řádných obchodů ve
městě.
Z tržitě vychází Dendeverská ulice
procházející za klubem Hvězdný pád, jenž
má v této knize svou vlastní kapitolku.
Ulice pak pokračuje přímo až dolů do
přístavu, kde se nachází rozviklané
přístaviště na pilířích, nazývané Srdce
přístavu nebo prostě jen Srdce, a stojí tu
mimo jiné i hlučná krčma U Spleteného
lana a několik chat.
Přístav je chráněn před větrem malým,
skalnatým a větrem bičovaným ostrůvkem
zvaným Dvě skály, o němž se mnozí
domnívají, že je místem, kde slavní piráti z
Dračího pobřeží jako Urtag Kudla a
Maskovaný markýz schovali své poklady, i
když zde nikdo nikdy nenašel ani jednu
minci. V městské radě se jedná o výstavbě
pobřežní věže vyzbrojené katapulty na
místě ostrůvku, aby byl Brázdnodolský
přístav bezpečnější proti nočním nájezdům
korzárů, jichž zde bylo mnoho v Době
nesnází, a od té doby se odehraje jeden
nebo dva ročně. Každý si myslí, že je to
dobrý nápad, kromě nejnovějšího Měšťana,
kouzelníka Eretuna Výštěpa, jemuž se
nelíbí cena celého projektu a navrhovaný
most, který má ostrov spojit s pevninou v
místě, kde z vody čouhají racky obývaná
skaliska nazývaná Ramena.
Legitimní lodě jsou do přístavu
naváděny Brázdným majákem. Zmíněný
maják slouží také lodím plavícím se po
otevřeném moři, aby se vyhnuly
nebezpečným skaliskům. Strážcem majáku
je Hezker Alduněk, pamatující si spoustu
dobrodružných historek, propletené
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genealogie Brázdijců a staré místní legendy.
Je ochoten se o tyto znalosti celou noc dělit,
pokud mu přinesete trochu jídla a pití. Přes
den spí a smysl pro povinnost mu nedovolí,
aby v noci kvůli jídlu opouštěl maják.
Na jih od Srdce se nachází nejhlubší část
přístavu, kam připlouvají obchodní lodi.
Připlouvající kupci uvazují svá plavidla u
starého pevného mola známého mezi
námořníky jako Brázdný pluh, díky jeho
tvaru, který je směrem k moři zešikmený.
Nicméně mnoho místních považuje lidovou
povídačku za „bludný žvást“, stejně se o
Brázdném pluhu traduje, že ho postavil
mořský lid na rozkaz již dávno mrtvého
čaroděje Ardalesta – zvaného Magisterský
uchazeč, protože vyzval tři různé magistry
na souboj o jejich titul, pokaždé prohrál, ale
vždy se mu také podařilo nějakým
způsobem přežít.
Jižně od Brázdného pluhu se rozkládá
oblázková pláž přecházející časem ve
skalnaté pobřeží. Břeh posetý oblázky je
domovem pro tvrdé brázdnodolské rybáře
žijící v chatrčích uprostřed nepořádku
tvořeného poházenými sítěmi,
naplavenimami, vysychajícími hadry a
čluny. Tito neúnavní dělníci moře vyrážejí
každého dne za úsvitu na vodu, aby se za
soumraku vrátili domů s denním úlovkem
ryb.
V Sembii se rozmohla móda mít v
pokoji pro hosty nástěnnou malbu
zobrazující venkovské rybářské chaty a
čluny. V pozadí obrazu je vždy nádherný
západ slunce a hlavním motivem obrazu
jsou šokovaní rybáři vyprošťující ze svých
sítí mořskou pannu. Poptávka po těchto
obrazech je tak vysoká, že půl tuctu i více
malířů lze kdykoliv spatřit, jak zachycují
rybářskou idylu na velké dřevěné desky. Ty
jsou k tomuto účelu používány z důvodu,
že jsou jediným materiálem, který přežije

dopravu po hrbolatých silnicích nebo vlhké
prostředí na lodi při přepravě po moři na
jih do velkých měst v Sembii.
Návštěvník, procházející se po břehu,
uvidí pouze jeden další zajímavý
orientační bod – osamocenou věž, strážní
domek a stáje na vrcholku kopce na
severním konci města. Je to obydlí
tajemstvím opředeného mága Eretuna
Výštepa, nejnovějšího ze Sedmi Měšťanů.
Městu slouží méně než jedno desetiletí a
místní mu ve velké míře nedůvěřují, neboť
nevědí, odkud přišel a kde získal své
pohádkové jmění (přímo ho podezřívají, že
pravda týkající se těchto otázek by se jim
vůbec nelíbila). Hosté nejsou v Eretunově
věži vítáni. Pryč od věže návštěvníky drží
vycvičení psi a neviditelní, možná i nemrtví
strážci.
Větší a také slavnější věž stojí přímo v
Brázdnodolu. Je to zřícenina domu Halvana
Temného, neslavně známého zakladatele
Polosekovy stezky. Stejně jako
dobrodružný klub Hvězdný pád, i
Halvanova tvrz má v této knize svůj vlastní
oddíl. Následují další městské zajímavosti.

Zajímavá místa
v Brázdnodolu
Chrámy
Dům Mystry
Tento nedávno dokončený chrám stojí hned
u tržiště a jeho kněží a kněžky se na
přihlížející snaží za malý poplatek udělat
dojem svou magií1. Tento nezvyklý
nedostatek kouzelnické důstojnosti je dán
jejich zoufalstvím. Lid Brázdnodolu z velké
části naprosto ignoruje víru Mystry a nyní i
tento chrám. Tato situace již trvá celé roky a
neustále pokračuje.

1 Elminster: Každodenní kouzelnická představení určená k pobavení dětí všeho věku! Hmmm! Příště budou mít představení
na narozeninovém večírku nějakého šlechtice!
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Kouzelníkům, od mágů vedených
Halvanem Temným po současného
Měšťana Eretuna Výštěpa, prostě lid v
Brázdnodolu nevěří. Kněžka kouzel,
Levana Osikovníková se při snaze
vybudovat v Brázdnodolu popularitu a
podporu Paní záhad lopotila zcela
zbytečně. Spolu s ní bydlí v chrámu pouze
tři členové řádu a k jejich uctívání Mystry
se obyčejně připojují jen projíždějící
kouzelníci. Noční služby často zahrnují také
sesílání kouzel s efektními výjevy přímo
nad hlavy zděšených místních obyvatel. Při
těchto praktikách však jednou nebo dvakrát
došlo k selhání, což činí členy řádu ještě
méně důvěryhodnými.
Levana si vzala za své pomáhat
projíždějícím dobrodruhům, aby tak sobě
získala přátele a chrámu respekt místních
obyvatel. Tato strategie jí přinesla
pravidelné zakázky z klubu Hvězdný pád,

jehož členové jsou vždy lační po koupi toho
či onoho nového kouzla, po koupi či prodeji
nějaké vzácné materiální složky kouzla
(kořist získaná v nějakém vlastním
podniku) nebo po výcviku v kouzelných
uměních. Uvidíme, zda se tomuto
svatostánku podaří přežít v mírumilovném,
staromódním Brázdnodole, či se bude
muset přestěhovat do Zjizveného údolí
nebo nějakého více světoobčanského místa.

Dům zpívající harfy
Tento veliký kamenný dům s věžičkami
stojí na vrcholku pěkně zatravněného kopce
nad Brázdným trhem a je zasvěcen službě
Oghmovi. Procházejícím písničkářům a
bardům je zdarma poskytnuto ubytování,
pokud souhlasí se svou účastí na
motlitbách k Oghmovi za svítání, o
poledních a při soumraku. V tomto chrámu
není důraz kladen na knihovnu, ale na
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minstrelství a shromažďování ústních
příběhů, zpráv, novinek, legend a tak
podobně. Dva tucty kněžích, kteří zde žijí,
budují ve svých myslích slušnou a
povšechnou sbírku místních moudrostí.
Učený otec, Moudrý předvídatel
Teredyk Alton (s úctou nazýván, stejně
jako mnoho dalších starších kněží Oghmy,
„učeným otcem“) je představeným Domu
zpívající harfy. Tento horkokrevný muž se
narodil a byl vychován v Brázdnodole.
Propůjčuje pomoc chrámu dobrodruhům,
kteří potřebují vědomosti nebo léčení,
výměnou za služby poskytované městu.
Většinou se tato služba městu týká zničení
nějaké nové bandy lupičů zamořující údolí,
ale někdy je pošle na loupežné nájezdy
proti příšerám podél nově znovuotevřené
Polosekovy stezky.
Návštěvníci v chrámu by si neměli
nechat ujít Nejsvětější místo v horní
místnosti věžičky, kde posvěcená,
očarovaná harfa hraje sama od sebe. Kromě
svých samohrajících schopností se umí
harfa čas od času vznést do vzduchu a
stejně spontánně také umí měnit své barvy.
Její kouzelné schopnosti jsou neznámé.
Harfa je neustále hlídána dvěma knězi
poslouchajícími její hudbu (kněží se s vámi
nebudou bavit o původu nebo
schopnostech harfy). Zpívající harfa, jak je
tento předmět nazýván, údajně poskytuje
zprávu od Oghmy a dokáže odpovídat na
modlitby a prosby jemu určené. To dělá
pomocí výběru hraných písní, zvolených
tónů nebo také textem písně, která
vyhovuje svým výrazem právě sdělované
informaci. O výklad se starají kněží z
chrámu.
Všem hostům je umožněno zpívající
harfu vidět, ale jsou napřed požádáni, aby
před místností zanechali všechny osobní
zbraně, kouzelné předměty a hudební
nástroje. Pokus o poškození nebo sebrání

harfy je urážkou, za níž se může trestat
smrtí, jen o málo menší urážkou je pokus
na harfu hrát nebo v její přítomnosti zpívat,
hlavně v případě, že dotyčný měl úmysl
změnit naladění harfy. Hraní na harfu nebo
zpěv je možno potrestat zaplacením pokuty
a učiněním pokání v podobě nějakého
nebezpečného úkolu. Jinou možností než
zaplacení pokuty je několikadenní,
kouzlem vynucená služba chrámu.

Paní Štěstěna
Toto středisko úcty k Tymoře, bohyni štěstí
a patronce všech dobrodruhů, je ohromně
vypadající budovou ve staré části města
poblíž moře. Poutníci vstupující do
Brázdnodolu jsou často ohromeni a
potěšeni, když vidí šest krásných lidských a
půlelfích žen, chrámových kněžek, kterak
tančí a předvádí jiné akrobatické kousky na
laně napjatém vysoko nad Melurskou ulicí
nebo mezi dvěma křídly chrámu. Tato
představení vábí zvědavce, ale jejich
hlavním úkolem je každodenní zkouška
víry. Nikdo, kdo nepředvede nějakou
ukázku velké odvahy, nemůže skutečně
uctívat Tymoru. Takový je názor Velebné
sestry Sereši Aurikové, představené kněžky
tohoto chrámu.
Tato dobronzova opálená dobrodružka
chce přetáhnout vyznavače Vaukén,
především ty pokleslé na duchu ze zmizení
bohyně a ty, jež nezaujal chrám Liry
(většinou se jedná o projíždějící sembijské
obchodníky), aby začali uctívat Štěstěnu.
Vždy najímá dobrodruhy, aby podnikali
výpravy, které obohatí chrám a zlepší jeho
pověst.
Takovou typickou výpravou je společná
expedice do Myth Drannoru nebo do jiného
místa známého svým nebezpečím. Poklad z
výprav se rozděluje mezi chrám a
dobrodruhy. Kněžky před výpravou vybaví
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dobrodruhy lektvary léčení a extra léčení a
užitečnými svitky a pošlou s výpravou
jedno z členů chrámu, aby ji doprovázel.
Dobrodruhové mají pověření přinést
ostatky této kněžky zpět, pokud by při
výpravě zemřela. Více než jedné skupině
dobrodruhů se nyní nechce podnikat tyto
výpravy, přestože chrám zaručuje stravu,
ubytování a léčení před i po výpravě,
protože kněžky jsou známé tím, že se na
takovýchto loupeživých nájezdech chovají
velmi lehkomyslně.

Staré kouřové pivo vyráběné v místním
Gunderově pivovaru.

Gunderův pivovar
Pivovar

Obchody
Dům Brázdibřehu
Karavanní dodávky, koření, textil

Toto vedení a balírna kosteru Brázdibřeh je
místem, kam se přiváží sklo, textil (hlavně
zlatem vyšívané a hedvábné oblečení) a
koření (především muškátový oříšek a
šafrán). Zboží se vozí pod ochranou z mola
nezabalené a odsud vychází zabalené v
menších bednách na koně nebo v truhlách
na povoz a posílá se do Cormyru a do
vnitrozemských údolí. Koster vede Kapitán
Durana Sálelová, jedna ze Sedmi Měšťanů a
také mořeplavkyně. Durana tráví spoustu
času klábosením s námořníky dole
v docích, kteří o ní mluví jako o „Světle
Brázdnodolu“, a někteří z nich ji
vyhledávají, aby se před další plavbou
mohli dotknout její ruky nebo vlasů pro
štěstí. Dříve koster kupoval výrobky po
celých Údolích a lodí je vyvážel přes
Vnitřní moře a stejně tak dovážel luxusní
zboží, které zde prodával. Ale naskytly se
nějaké potíže s Treskedenským kosterem,
takže dnes vyváží koster Brázdibřeh pouze

Tato záměrně zchátralá a stará venkovská
stodola je vlastněna půlelfem Gunderou
Sládkem (jeho přezdívka je nevysvětlitelně
„Horka“) a provozována několika nevrlými
bývalými lidskými dobrodruhy společně se
skupinou gnómů a trpaslíků. Trpaslíci, jak
se zdá, neúnavně kopou a kopou stále nová
podzemní skladiště a uvádějí do provozu
další a další pumpy čerpající mořskou
vodu, která se do skladišť stále stahuje.
Provoněná hlavní místnost s káděmi je
jediná věc, kterou může většina
návštěvníků pivovaru vidět. Z této
místnosti také vychází Gunderova pýcha a
chlouba –zkušební vzorky jeho hlavního
výrobku, korbele Starého kouřového piva.
Staré kouřové je vyzrálé, s kouřovou
příchutí, zlatavou barvou a milují ho znalci
ve všech zemích okolo Vnitřního moře. Sud
Starého kouřového vám může přinést až 80
zlatých v Mulmasteru či Telflamu a 70
zlatých v Cormyru nebo Sembii, kde je lepší
zásobování.
Gundera má tři syny. Jsou chytří, silní a
vysocí a zdá se, že si nikdy plně
neuvědomují svou sílu. Jejich mocné
svalstvo je pro místní zdrojem zábavy.
Běžně se stává, že zvednou malého koně,
aby mohli sebrat drobné, které jim předtím
upadly, či neúmyslně zničí dveře, víka a
okenice jejich vyvrácením z pantů, když se
je předtím pokoušeli otevřít.
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Stáje Zlatolistů
Chovné stáje

Tento velký, vhodně a šikovně udržovaný
komplex na severozápadním konci města
podél obou stran Tryskopné třídy je
zdaleka nejlepšími chovnými stájemi
v celých Údolích. Jsou zde okamžitě k
dostání ušlechtilí jízdní koně a koně pro
dámy i pány. Nejsou zde na prodej žádní
tažní nebo váleční koně. Výcvik i pokrevní
linie zdejších koní jsou tak kvalitní, že
bohatí kupci se sem hrnou až z Cormyru a
Sembie, dvou zemí chlubících se svými
výjimečnými a slavnými chovateli koní, aby
si ze Stájí Zlatolistů

alespoň jednoho odvedli.
Majitelka, Sheera Zlatolistá je jedním ze
Sedmi měšťanů. Je to otevřená, přátelská
elfka dechberoucí krásy, kterou, jak se zdá,
má každý rád a ona tuto laskavost vrací.
Sheera je dobrodružnou kouzelnicí a
zlodějkou. Teprve před nedávnem odešla
na odpočinek. Je velmi bohatá a klidně si
může dovolit být štědrým sponzorem
místních v nouzi a různých organizací
Brázdijců. Je vůdcem skupiny jezdců, za
zmínku mezi nimi stojí sedm skvělých
elfských lučištníků, kteří pomocí „elfistřel2“
brání stájový komplex.
Neočekávejte, že zde za koně zaplatíte
méně než 125 zlatých. Sheera dává
přednost tomu, když se jezdec ke koni hodí,

2 Pod podivným názvem „elfistřel“ se skrývají očarované šípy ochromení +3, které při zásahu cíle zmizí. Nezpůsobují žádné
fyzické zranění, ale zasažený musí uspět v záchranném hodu proti paralyzaci s postihem –3, jinak je na 4k6 kol ochromen.
Lučištníci Zlatolistů jsou především bojovníci 10. úrovně specializovaní na používání dlouhého luku. Mají THAC0 11 (10 při
započtení bonusu elfů na luk). Dva z nich mají také povolání bojovník/mág s úrovní 9 respektive 10 a jejich THAC0 je 12 (11 s
elfím bonusem na luk). Obvykle jsou v hlídce čítající 1k4+2 členů a jedou na pegasech.

156

a to vás při dlouho trvajícím výcviku koní
může přijít na dalších 50 zlatých.

Sálelovic sklady
Sklady kosteru Brázdibřeh

Tyto tři dobře hlídané budovy jsou místem,
kde je přebalené zboží kosteru Brázdibřeh
skladováno, dokud zaměstnanci ze
společnosti nepředají příkazy k jeho
vyskladnění. Agenti společnosti cestují
pravidelně po Údolích a snadno je poznáte
podle obchodního odznaku na jejich vozech
a tabardech. Tímto odznakem je kruh
zlatých mincí okolo lodi (samozřejmě
pobřežní lodi) s napjatými plachtami.
Stejný znak, avšak mnohem větší, lze také
vidět namalovaný na všech třech
skladištích a na sídle kosteru.
Dovozem zboží, které si zatím nikdo
neobjednal, sice Brázdibřeh riskuje, ale
často tak může splnit zakázku ve dnech
namísto v měsících. Tato schopnost pak
potěší asi většinu zákazníků. Z tohoto
důvodu pak může být záležitostí
desetidenní dostat jistý typ pravého
kalimšanského tanečního kostýmu z
hedvábí dejme tomu až do Mlžného údolí.
Na druhou stranu by trvalo i několik
měsíců dovést šest zcela pravých
kalimšanských kostýmů různých velikostí
na vlastní pěst. Proto je výhodné služby
kosteru Brázdibřeh využít.

Treskedenský dům
Doprava a výroba zboží

Tento koster je vlastněn i řízen Helenou
Treskedenovou, další ze Sedmi Měšťanů.
Helena je chytrá, úctyhodná matrona a
tento starý dobře zaběhnutý obchod jí činí

dobře známou po celém Faerûnu skrze síť
neúnavných karavan, které se ploužící po
Údolích a nakupují zdejší výrobky, aby je
mohly dovézt do Údolí brázdy a odtud lodí
do všech zemí okolo Vnitřního moře.
Ačkoliv je společnost oblíbená a budí
důvěru mezi údolními sedláky, kteří vřele
vítají osoby s odznakem společnosti –
jablkem ve dlani – temné zvěsti naznačují,
že Treskedenský koster nedávno vyvíjel
nátlak na Brázdibřeh, aby mu již
nekonkuroval, a to velmi nevybíravým
způsobem zahrnujícím mimo jiné vydírání
pomocí kouzel, sabotáže povozů, několik
šarvátek na nože a další výhrůžky ještě
horšími věcmi.
Také se šeptá, že než se vedení kosteru
ujala Helena, úspěch společnosti zajišťovala
především magická brána schopná přemístit
zboží z nechvalně známého Přístavu Lebek
pod Hlubinou v mžiku přes půl světa.
Cenu za používání brány na vlastní kůži
pocítili ti, kdož byli obětováni nestvůrám,
ovládajícím její západní konec. Tyto
nestvůry naprosto sežraly Helenina
prastrýčka, který hrdinně bránu zničil po
tom, co se nestvůry dostaly do
Brázdnodolu a při své noční procházce
městem zabily, na co přišly. Je jisté, že v
domě Treskedenů jsou zazděné místnosti,
do nichž nemá nikdo přístup, i když
vedoucí obchodu trvají na tom, že jde o
rodinné hrobky.
Bohatství Treskedenského kosteru je
založeno na rychlé dopravě a starostlivé
péči o zboží, jež má za následek, že zboží se
po cestě nezkazí, i když je převáženo na
velkou vzdálenost. Velká péče je věnována
tomu, aby se zboží po cestě nepotlouklo,
zatímco zakořeněné rostliny jsou převáženy
v cestovních kořenáčích naplněných hlínou
a po cestě jsou pravidelně zalévány.
Treskedenský koster pro své karavany
vždy potřebuje nové hlídky a průvodce.
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Velarovské stříbro a šperky
Šperky, drahocennosti, rytectví,
stříbrotepectví a zlatotepectví

Alosius Chmurník se těžce probíjí životem.
Ve svém okolí je proslulý svým ostrým
sarkasmem a výstředností, například vždy,
když vychází na slunce, má na hlavě
turbanu podobnou hučku ze zauzlovaných
hadrů. Taktéž hovoří se svými dlaněmi,
jako by to byli dva němí, pomalu chápající,
nezbední služebníci. Za tímto chováním je
skryto rychlé chápání a velmi inteligentní
obchodník, který byl požehnán obšírnými
znalostmi a schopností odhadovat
budoucnost. Tyto dary mu umožnily udělat
ze svého obchodu natolik výnosnou věc, že
se mohl vzdát své kariéry coby obchodník
převážející stříbro od dolů na trhy. Na
oněch cestách musel dříve téměř pokaždé
bojovat s lupiči. Na druhou stranu, jeho
kariéra dobrodruha mu přinesla strážce,
kteří nyní hlídají v jeho přeplněném
obchodě – dva páry nádherně vybarvených
okřídlených hadů z daleké Zakhary.
Chmurník může na pomoc také povolat
svou malou rodinu. Má dvě dcery známé
svou opičí mrštností, neboť své dětství z
větší části strávily šplháním po střechách a
stromech Brázdnodolu, přičemž si tropily
šprýmy z občanů města a přátelsky se
chovaly k projíždějícím obchodníkům. Umí
zacházet s prakem a ze svých ručních kuší
pálí uspávací střely jako zkušení válečníci.
Jsou také zkušené v broušení drahokamů.
Do svého malého obchodu dováží
Chmurníkovi zlaté a stříbrné zboží, menší
drahokamy, cín a cínové nádobí pro prodej
v údolním vnitrozemí. Dokáží celkem
dobře přebrušovat drahokamy, tavit drahé
kovy a vyrábět z nich nové předměty.
Pravidelně provádějí (jak hlásá jejich

vývěsní štít) rytecké a tepecké práce i jiné
ozdoby. Já osobně je podezřívám z toho, že
toto dělají velmi často s kradeným zbožím,
aby ho mohli prodávat s jen o málo menší
odvážností, než v sobě skrývá jejich
reklama.

Vrbákův krámek
Koloniál

Tento stísněný, tmavý, zbožím přeplněný a
zaprášený starý obchod je místem, kde
naleznete podivné nástroje a předměty
jejichž účel bych zjistil až po celodenním
zkoumání. Je to také místo přímo seslané
bohy pro ty, kdož hledají jakýkoliv velmi
vzácný kovový předmět, dejme tomu trojité
panty nebo dvojbřitou kosu pro leváky.
Všechny ceny jsou velmi příznivé. Tento
obchod byste neměli přehlédnout.

Krčmy
U Spleteného lana

„U Lana“ je drsné zařízení páchnoucí potem,
rybinou a solí. Výzdoba se skládá ze starých
zpuchřelých sítí pověšených na stěnách
ověšených suchými obřími olihněmi,
žraločími čelistmi, kostěnými bodci narvalů a
dalšími příšernostmi z hlubin.
Námořníci mají rádi zde čepované silné
pivo a můžete tu také dostat sušenky
namazané česnekovým máslem nebo talíř
horkých máslových koláčků v ceně 2 stříbrné.
Námořníci se o svoji hospodu neradi dělí se
suchozemskými krysami. Rádi také namočí
drzé nebo arogantní osoby ve vodách zálivu
za poplatek 4 stříbrňáků – splatné krčmáři
(pokud zaplatíte, můžete za páku od
propadla zatáhnout sami) – tím, že navedou
vytipovanou oběť, aby si stoupla na padací
dveře ovládané pákou pod barem. Propadlo

158

ústí do zálivu přímo pod krčmou, nedaleko od
míst, kudy se do moře dostává odpad ze
záchodů krčmy. Jsem velmi dobře seznámen s
funkcí propadla, neboť jsem měl možnost ho
na vlastní kůži vyzkoušet. Toto místo vám
nijak nedoporučují, protože místní klientela je
velmi grobiánská.

Vrhni svůj korbel

Tato výstředně pojmenovaná pivnice nám
připomíná hospodskou rvačku, při níž létaly
vzduchem nově nakoupené cínové korbele,
když se v krčmě nepohodly dvě skupiny
žoldnéřů a vrhaly po sobě korbele přes hlavy
sembijských zbohatlíků, jež seděli mezi nimi.
Měl bych poznamenat, že takové chování zde
není v současnosti vítáno, jak sami můžete
vidět na vývěsním štítu krčmy. Ten totiž
zobrazuje pijana, který se zvedl ze své židle a
chce vrhnout svůj korbel, a majitele krčmy, jak
běží až mu vlaje zástěra a svou píkou míří na
pijanův zadek, aby ho upozornil, že tohle se
nedělá.

Přes různé barvité příběhy je toto zařízení
čisté a dobře osvětlené. Lehká jídla skládající
se z pirohů plněných sýrem či masem můžete
zapíjet několika druhy koňaku. Stoly i kóje
jsou od sebe dostatečně vzdáleny, aby
umožnily pohovět si a, což je důležitější,
dovolí vám zde vést soukromé rozhovory. Jak
se zdá, krčma je vždy plná lidí probírajících si
soukromé záležitosti bez ohledu na dobu.
Krčma slouží především kupcům, kteří zde
na svých místech sedí celé hodiny a používají
podnik jako svoji cestovní úřadovnu.

Hostince
Kotviště

Zjistil jsem, že Kotviště je dobrý hostinec se
zvukotěsnými pokoji, za což vděčí tlustým
kamenným stěnám ověšeným tapisériemi. V

každé místnosti na spaní je velký krb a
dostatek nábytku, až se cítíte jako doma a
ne jako ve stáji pro lidi. Ubytování stojí 14
stříbrných na hlavu a noc a v ceně je i jídlo
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a ustájení jednoho zvířete. Nápoje kromě
mléka a pramenité vody se platí zvlášť.
Uschování povozu a ustájení dalších zvířat
se také platí zvlášť.
Personál se skládá ze čtyř rodin, takže je
zde spousta malých dětí na roznášení. Tito
caparti jsou naštěstí tiší, dobře vychovaní a
jsou spíše plaší než velkohubí a odvážní. Je
to prostě příjemné a bezpečné místo k
přenocování.

Rudolíc

Tento nedávno otevřený hostinec v jižní
části města obsluhuje hlavně bohaté
sembijské návštěvníky, kterým se zdá
podivné, že hostinec stojí přímo u
nepořádku z rybářských chat a rybího
smradu. Otevření tohoto hostince neocenili
jen cestovatelé, ale i lidé v Kotvišti, jimž se
tak ulevilo od neustálé tlačenice, která
panuje i v jiných podnicích ve městě od dob
nedávného oživení Brázdnodolského
přístavu.
Všechno v Rudolíci je nové a velké.
Naleznete zde rozsáhlé pokoje s vanami,
nájemné soukromé salónky i jídelnu, která
se specializuje na podávání jídel z darů
moře (jak se zdá, také se snaží udávit
zákazníky pod opravdovým pralesem
mořských řas). Žádná položka na jídelníčku
ani žádná služba nemá chybu, ale stejně
jako všechna nově otevřená zařízení tohoto
druhu musí trpět chybějícím duchem.
Personál zachovává odtažité profesionální
vystupování typické pro přelidněné
hostince v Sembii, ale jen zřídka
pozorovatelné v přátelských Údolích
(upřímnost a selský rozum Údolňanů je
něco, co ocení i ten nejpovýšenější
cestovatel a rád se na to spolehne).
Existuje jedna záhada spojená s
Rudolícem. Hostinec je pojmenován po

Orlynově rudolíci, nyní již zaniklé bandě
žoldáků, jejíž členové Gedgand Dyvoch a
Berkán Zeletín založili hostinec ze svých
podílů. Tito dva namyšlení majitelé pak
kamsi zmizeli a vzápětí se objevili jistí
drsně vyhlížející hosté, pečlivě prohrabali
věci v jejich pokojích a evidentně při tom
něco hledali, snad peníze. Místní došli k
závěru, že zakladatelé hostince použili
peníze, které jim nepatřily, a že jejich bývalí
spolubojovníci nyní chtějí dostat zpět to, co
ještě jde. Mezi nejvytrvalejší hledače patří
Tempova kněžka známá jako Otna
Barádová, která nosí na rukou ostnaté
rukavice a vybuchne na kohokoliv, kdo jí
položí nějakou otázku; Taleš Soumračný,
zloděj, jenž nedávno získal nebezpečnou
reputaci v Impilturu; a mág Skeldor
Hadovic, známý svým zvykem cestovat s
různými hadími mazlíčky omotanými
okolo jeho těla a jeho majetku. Žádné
schránky s penězi však zatím nebyly
nalezeny ani pod hostincem, ani v jeho
okolí, přestože budova má velmi rozsáhlá a
novodobá sklepení.
V minulosti se tito dobrodruzi
několikrát pokusili uchvátit peníze, které
hostinec legitimně vydělal svou činností. To
se stalo v momentě, když personál odnášel
peníze do Treskedenského kosteru jako
platbu za dopravu zeleniny nebo do
Velarovského stříbra k výměně za
drahokamy a obchodní pruty. Vedoucí
personálu hostince, vrchní stájník Larka
Flamenec, najal skupinu dobrodruhů, která
si říká Bleskové meče (odněkud od
Tsurlagolu), aby hlídali hostinec před
obtěžováním hledačů. Žantie Erosková,
vrchní pokojská středního věku, prý
dokonce zakoupila nějakou živou
nestvůru, aby hlídala trezor hostince.
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Halvanova tvrz
Halvan Temný je nechvalně znám mezi
lesním lidem jako muž, který usiloval o
prosekání silnice – Polosekovy stezky – skrz
střed nejstaršího, nejhlubšího a nejtmavšího
místa v celých lesích Elfího dvora a byl
připraven obětovat životy mnoha elfů i lidí,
aby se mu to podařilo. Během tohoto
snažení však nalezl vlastní smrt a když se
tato zpráva nakonec dostala do
Brázdnodolu, Halvanovi služebníci uprchli
z tvrze jen pár kroků před Halvanovými
nepřáteli, kteří vyšli ze svých domů a
obchodů, aby tvrz vyplenili.
Halvanovy neomalené způsoby mu
přinesly kromě mnoha nepřátel také velké
bohatství (jak alespoň věří místní lid), neboť
konfiskoval veškeré jmění dlužníkům, jimž
půjčil peníze, a oni mu nebyli schopni vrátit
je zpět. Spousty lidí přišly do jeho tvrze
hledat peníze, které měly údajně zaplnit
jednu celou komnatu. Podobně jako peníze
hledali také sady brnění posázených
drahokamy a další cennosti (Halvan měl
slabost pro zdobená brnění a několik sad si
jich také nechal vyrobit, jelikož v průběhu
let stále více tloustl a jeho choutky byly
stále opulentnější).
Tito kořistníci napáchali spousty škod
na drahých kusech nábytku a zcela
vyplenili Halvanovy kuchyně, spíže i
obytné místnosti od všeho užitečného a
přenosného. Ale žádný poklad v pravém
slova smyslu nebyl nikdy nalezen, ani když
někteří z vytrvalejších hledačů začali bořit
stěny. Zuřivost měšťanů postupně
vzrůstala, stejně jako míra zničení tvrze, až
do okamžiku, kdy bylo několik místních
silných kupců rozmačkáno padající stěnou,
jíž předtím vytrvale rozebírali. Místní
Hlídka, jediná zbývající autorita v

Brázdnodolu, potom přikázala, aby
všechny průzkumy a projevy vandalismu v
tvrzi od nynějška ustaly. V tu dobu ovšem z
tvrze zbyl jen pobořený a hodně zanedbaný
panský dům, obehnaný novější a o něco
zachovalejší soustavou opevněných zdí.
Když se moci ujala Rada sedmi
Měšťanů, potvrdila tento dekret a navíc
vyhlásila možnost vybírat pokutu (50
zlatých na osobu) od osob, které budou
spatřeny vcházet nebo vycházet z tvrze.
Tyto pokuty jsou stále ještě v platnosti a
poněkud zmrazily nadšení místních
tlustých měšťanů pro boření zdí tvrze, zato
měly pramalý vliv na odrazení odvážných
cizozemských dobrodruhů. Má se za to, že
před nějakými 30 lety jeden z těchto
dobrodruhů uvolnil nějaký druh
vražedného strážce, ponechaného
Halvanem k hlídání svého pokladu, a v
následném boji mu podlehl. To, že
následoval boj, se usuzuje z podivných
zvuků linoucích se té noci z tvrze a toho, že
ráno zbyla z tvrze zčernalá, bezestřechá
ruina. Ve městě se hned rozšířila zpráva o
poloroztavených kusech zlata velkých jako
pouliční povoz. Po rozptýlení kouře byla
vyslána městská hlídka, aby zjistila, zda
oheň odhalil něco cenného. Nelezlo se však
jen několik do té doby tajných komnat a
spousty kostí ‐ zbojníků, kteří se vyvraždili
navzájem, psanců, kteří se Tvrzi po léta
schovávali, atakdále.
Plameny také odhalily novou cestu do
podzemí, ale loupeživé výpravy zde
objevily jen přízraky, což podporuje místní
legendu, že tvrz hlídá také Halvanův duch
(přízraky jsou patrně nemrtvé pozůstatky
obětí, které Halvan, spoutané řetězy, zavřel
do cel a zapomněl na ně). Halvanův
poklad, pokud kdy nějaký existoval, nebyl
nikdy nalezen.
V Brázdnodole se objevují stále nové
zprávy o tvrzi. Počestní občané se vyhořelé
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budově na kraji města na hony vyhýbají, ale
nejedna temná organizace, od stoupenců
Loviatar po pašerácký gang, využila v
průběhu let Halvanovu tvrz jako svoji
základnu. Bdělost městských stráží vždy
takovou činnost po čase odhalila a najala
skupinu dobrodruhů, aby místo vyčistila.
Zdá se pravděpodobné, že brzy bude
nutné opět povolat tyto statečné muže,
protože v ulicích města se v noci objevují
nestvůry a očití svědci přísahají, že
vycházejí z tvrze. Mezi těmito nestvůrami
byly také minotauři, strahové, mimikové,
číhači, koboldi, zmetci, obří stonožky a
dokonce i klamopardi. Místní mudrci se
obávají, že temné mocnosti dovezly
zplozence hlubin, nebo pro své hnusné
záměry vytvořily bránu či jiný zdroj nestvůr
ústící do samého středu zbořené tvrze. Jaké

tyto záměry přesně jsou a kdo za nimi
skutečně stojí, je v současnosti stále
záhadou.
Zvídavým cestovatelům bych prozradil,
že Společnost netopýrodlaka se základnou
v Melvauntu před nedávnem prchla z
Brázdnodolu poté, co sedm (z celkových
11) jejích členů zahynulo v Halvanově tvrzi.
Tato pochmurná novinka obměkčila Radu
měšťanů natolik, že dovolila Společnosti
ponechat si již vyplacenou zálohu. Přeživší
členové objevili v tvrzi několik
nastražených pastí a také celý systém zatím
neprozkoumaných chodeb ve zničených
horních patrech, kde se to prý doslova
hemží různými příšerami, z nichž nejméně
jednou je zřící.
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Hvězdný pád

rejstříku v okamžiku přidání se ke klubu.
Hlídku u dveří představují dva půlogři,

Klub dobrodruhů, hostinec, jídelna,
krčma

kterým pomáhají zloději s velezhoubem3 v
kleci a kušemi, jejichž šipky jsou napuštěny
uspávacím jedem.

Slavný klub dobrodruhů slouží svým
členům jako hostinec, jídelna i krčma
(pokoje jsou za 2 měděné na noc a pohodlně
se zde vyspí i čtyři osoby. Veškerá jídla stojí
5 stříbrných a nápoje jsou po 3 měďácích).
Klub je znám svou atmosférou dobrého a
drsného humoru. Žertíky zahrnující zbraně
a nestvůry jsou sice nyní přísně
zapovězeny, poté co se stalo několik
politováníhodných smrtelných neštěstí, ale
i tak není Hvězdný pád místem pro ideální
relaxaci, pokud ovšem návštěvník
nevstoupí Milosrdnými dveřmi do
Klidného křídla, které je určeno pro
odpočinek a zotavení raněných a
vyčerpaných členů. Členství ve Hvězdném
společenstvu vznešených dobrodruhů stojí
50 zlatých ročně a zpožděné platby jsou
pokutovány 5 zlatými za každý měsíc
zpoždění. Členové, jejichž platby se zpozdí
více než o dva roky, musí zaplatit celou
dlužnou částku, nebo jsou vyraženi ze dvěří
a nejsou nikdy více do klubu vpuštěni.
Starý trik, že by někdo zaplatil jen 50
zlatých za „nové členství“, ještě nikomu
neprošel.
Každý člen si může do klubu přivést
najednou dva hosty, ale ti mohou zůstat jen
dokud je v klubu i člen, který je přivedl.
Důkazem členství je tajný symbol předaný
členovi při registraci. Pokud jsou u
vstupních dveří nějaké pochybnosti o
členství (v minulosti zde byly problémy s
měňavci a s osobami vydávajícími se za
mágy), je daná osoba požádána, aby symbol
znovu ukázala. Vytažený symbol je potom
porovnán se symbolem zaznamenaným v

Místo
Klub vypadá jako řada poklidných, starých
luxusních domů, což v minulosti také byl.
Domy stále ještě stojí, ale byly propojeny
obrovskou hodovní síní v místech, kde byly
dříve stáje, dvorky, přístřešky a průchody.
Ke vstupu do klubu lze použít pouze dvoje
hlavní dveře. Oboje se nacházejí na západní
straně Dendeverské ulice a bývají obvykle
otevřené. Ostatní dveře jsou zamčené, ale
zevnitř je lze otevřít. Hlavní vchody se
nazývají Velké dveře a Kradmé dveře
(používají se, když se někdo potřebuje
„vypařit“). Dalšími vstupy jsou Vozová
brána ze Smrduté uličky určená k vjezdu
zakrytých povozů, které zde lze v
anonymitě zanechat. Pro obchodníky a
personál jsou určeny Milosrdné dveře z
Měsíční ulice, kudy se přinášejí zranění
členové.

Dojem
Zranění dobrodruzi, kteří se odevzdaně
přidali k Hvězdnému společenstvu, mohou
snadno zjistit, že to byla bohy seslaná a
chytrá investice. Zásoby lektvarů, protijedů
a léků v klubu jsou rozdělovány raněným
zdarma, stejně jako služby Jalandary
Briostanové, Tymořiny kněžky spřízněné s
chrámem Paní štěstěny (Jalandara si cení
hojných honorářů klubu, takže je často
přítomná). Je odborníkem na rozpoznávání
chorob podle jejich příznaků a pomohla již
pěkné řádce dobrodruhů. Ti, co mají stále
obavy, si mohou zakoupit lektvary léčení
nebo elixír zdraví za výhodnou cenu 150,
respektive 300 zlatých. Navíc je

3 Popis velezhouba najdete ve Výročním monstrózním přehledu, svazek I.
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poskytována 10% sleva, když si koupíte
více než tři lektvary jednoho druhu (tato
platí samozřejmě jen pro členy).
Hosté, kteří nepotřebují tak nutně
léčebnou pomoc, mohou využít
vyhlášených společenských příležitostí
klubu. Setkání se známými dobrodruhy
zahrnuje často probírání obchodních
záležitostí a zjišťování nejnovějších
možností, kde se lze nechat najmout
(spousta bohatých zákazníků je do klubu
přivedena jako hosté členů klubu, aby zde
mohli najmout jiné členy na nějakou práci).
Členové si také mohou vychutnat noční
oslavy s lehkým jídlem dostupným v
jakoukoliv hodinu, připojit se k mírně
přiopilé společnosti vyprávějící příběhy či
pějící písně, nechat se něco přiučit o boji s
exotickými zbraněmi a vzácnými stvůrami
a bavit se ve všeobecně veselé a dobré
atmosféře klubu. Šedovlasí staří válečníci,

tančící okolo ve směšných kostýmech a
zpívající při tom oplzlé písně, jsou stejně
běžní jako téměř každonoční vrhání dýk na
kulatý lustr se svícemi nad hlavami hostů.
Hosté, kteří chtějí skutečně spát nebo se
zotavit, by měli uposlechnout rady a jít
raději do Klidného křídla. Personál klubu,
především překrásná půlelfka Paní
Lasitresová, milá a laskavá kouzelnice s
velkými profesními úspěchy, a její
tygrodlačí pomocník Tortin nemají vůbec
rádi hlučnou zábavu a rozruch. V jimi
spravované části podniku si vynutí
okamžitě klid i za použití síly. Tento
násilný postup se již při více než jedné
příležitosti ukázal jako nutný a jediný
účinný. Dobrodruhové bývají silné
osobnosti s dlouhou pamětí a špatně
zapomínají na hádky a spory. Hlučné
oslavy v klubu poskytly již několikrát
pláštík pro zákeřné vraždy.
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Většina členů klubu je ve výslužbě nebo
se věnuje dobrodružnému životu již jen „na
půl úvazku“. Pro ně je klub příjemné místo
k posezení, poklábosení a vychutnání
zábavy, kterou poskytují mladší a
energičtější členové, chlubící se svými
novými příhodami a přinášející novinky ze
světa. Starší členové potom mohou, pokud
jsou o to požádáni, přiučit něco ty mladší
(pokud mají dost peněz a zájmu) něco o
magii nebo o boji a můžou tak zase získat
pocit, že jsou ve středu všeho dění. Kromě
toho je Hvězdný pád patrně jediným
místem v Brázdnodolu, kde můžete dostat
pravou whisky z dračí krve.

Proviant
Říká se, že v Hvězdném pádu vám nalijí
cokoliv, co teče, a je to nejspíš i pravda.
Elfské víno, whisky z dračí krve i další
exotické lihoviny jsou zde patrně tou
nejkonzumovanější položkou z úplné
nabídky, ale klub nabízí taktéž vydatná
jídla bez ohledu na denní (noční) dobu.
Mezi ně patří třeba kanec rožněný vcelku
nebo variace na téma čerstvá zvěřina, ale
jídelníček je obohacen také o exotičtější
pokrmy z úlovků, co přinesou lovci
(poznámka na menu „Játra sněžného trola –
porostou vám ještě v žaludku“ je však
pravděpodobně jen žertem). Personál klubu
vám dobře zaplatí za vyverní ocasy a jiné
kulinářské pochoutky, pokud nejsou v
takovém stavu, že by potřebovaly velmi
těžkou omáčku, aby přerazila jejich chuť.
Vedle exotických specialit jsou zde k
mání jídla, jež ocení všichni hosté: uzené
žebírko a vydatná dušená jídla, o kterých se
vám sní, když jste někde v divočině a jen
málokdy máte možnost si je opravdu
dopřát. Většinou však hosté chtějí kance na
kaštanech (recept na toto jídlo, uvedený na

další straně, pro vás tajně získal svým
neodolatelným šarmem váš horlivý
služebník).4

Ceny
Osoby, které nejsou členy klubu, ale přesto
se ukáží u dveří, nejsou do klubu vpuštěny,
ale jsou poslány do Domu za rohem,
ubytovny v Měsíční ulici. Ubytovna spadá
pod klub a je určena pro hosty, kteří se
nevejdou do limitu dvou hostů na jednoho
člena klubu (to je poměrně velký problém,
hlavně když se člen klubu připojí k větší
skupince dobrodruhů). Dům nabízí
ubytování za 14 stříbrných na osobu s tím,
že cena je včetně veškerého jídla. Pití kromě
pramenité vody se platí zvlášť. Jídlo zde
konzumované se nosí z kuchyně
v Hvězdném pádu, i když tato skutečnost je
poměrně málo známá. Za ustájení koně
musíte zaplatit další 1 stříbrný.
Již jsem se zmínil o směšných cenách
placených členy klubu. Nyní bych se měl
zmínit ještě o dvou nabízených službách, z
nichž mají členové užitek. Doručování
malých předmětů a zpráv po městě nebo do
Ordulinu, Mostu Černích Perutí, Peroutek,
Jizvodolu nebo Esembry stojí 5 zlatých.
Druhou službou je vykonání požadované
cesty nebo skutku měňavcem, který daný
úkol vykoná v podobě člena klubu
(rozuměj zadavatele). Podoba člena klubu
je podmínkou, aby se riziko případných
lumpáren a podvodů omezilo na minimum.
Cena této služby je 25 zlatých za noc nebo
za čin (měňavce nelze najmout na
zavraždění nějaké osoby, únos nebo na
svedení, ani na činnost s vysokým nebo
jistým rizikem smrti, jako je například
souboj). Poplatky za obě služby jsou
kumulativní, takže za 30 zlatých si můžete
najmout dvojníka, který na jednom z výše

4 Elminster: Dobří bohové. Copak už kuchařům nezbyla žádná čest? Svádění ve Volově podání? Z toho by se mi udělalo špatně
od žaludku. Ach jo.
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Kanec na kaštanech
Několik kousků kančího 1 cibule
masa, dost k naplnění 1 stroužek česneku
většího hrnce (může
1 hrst mouky
být trochu uleželé)
1 koflík Turanova 5oleje
1 hrst černého pepře
4 koflíky suchého
1 hrstka soli
jabčáku
1 koflík šťávy z hub
4 koflíky hovězího vývaru
(pokud ji nemáte po
1 hrst petržele
ruce, rozmačkejte
2 hrsti kaštanů
nebo rozvařte trochu
bylinky na dochucení
hub)
Nakrájejte cibuli, rozmačkejte česnek, oloupejte
kaštany a maso nakrájejte na kostičky (vše
odděleně). Ve větším hrnci nad pořádným plamenem
rozpalte Turanův olej a když se vám zdá dost
rozpálený, přidejte kousky masa (ne všechny
úplně najednou). Maso zprudka osmahněte a
přitom stále míchejte.
Potom maso naběračkou vyndejte a

uvedených pěti míst vykoná nějakou malou
specifickou věc (dejme tomu doručení
zprávy nebo přinesení informace). Některé
tyto předplacené požadavky byly splněny
až posmrtně, takže se tak mrtví nebo těžce
ranění dobrodruzi zjevili svým přátelům
nebo známým až po smrti nebo na smrtelné
posteli a získali tak hrozivou pověst.

Cestovatelské zvěsti
Hvězdný pád byl založen v Brázdnodole
nechvalně známou Paní biče, Ambrií
Nentynovou (vyznavačkou Loviatar) poté,
co se vrátila domů zemřít. Zasažena
zhoubnou chorobou, Ambrie vydržela ještě
dvě desetiletí při životě a to, o čem vždy jen
snila, se stalo skutečností a Ambrie to
spatřila na vlastní oči. Založením klubu,

dejte místo něj
česnek a cibuli.
Hrnec přendejte
na kraj ohně, kde
je menší žár.
Smažte tuto
pálivou zeleninu,
dokud není
měkká, ale
nesmějí začít
měnit barvu.
Hned potom
vraťte do hrnce kančí maso a také přisypte mouku.
Za stálého míchání vařte po dobu jedné kratší
písně6. Pak do hrnce nalijte jabčák, šťávu z hub a
hovězí vývar v uvedeném pořadí. Vše pomalu přiveďte k
varu a přidejte bylinky, sůl, pepř a koření podle chuti.
Potom hrnec přiklopte a vařte další dvě hodiny, nebo
dokud není maso měkké. Těsně předtím, než si myslíte, že
je hotovo, přidejte kaštany a zamíchejte. Když je maso
skutečně hotové, můžete jídlo ještě okořenit, je-li to
zapotřebí. Jídlo podávejte v miskách a ozdobené
petrželkou.

kde mohou samotářští dobrodruhové v
pohodlí, vítáni a očekáváni přenocovat, se jí
sen vyplnil. I nyní nemrtvá Ambrie stále
ještě řídí investice klubu (nedávno šikovně
zvládla choulostivé jednání s Měšťany a
městskými strážemi). V současnosti „žije“ v
podobě vznášející se a hovořící lebky a
zdržuje se v nejvnitřnějších komnatách
klubu, které jsou utajeny pro všechny
kromě nejstarších členů7 a samozřejmě
kromě Hvězdné paní (vedoucí klubu), její
překrásné dcery Briandry.
Paní Briandra Nentynová, také
následovnice Loviatar, má prý někde pod
klubem svou soukromou tajnou svatyni.
Často ji můžete vidět oblečenou do trnitého
roucha a s dvěma biči u pasu. Její uctívání
bolesti se však naštěstí nepřenáší na

5 Elminster: V Údolích je Turanův olej čistý rostlinný olej získaný vroucím procesem, který v Hlubokém údolí před dávnými časy
vynalezl obchodník jménem – překvapivě – Turan.
6 Elminster: Pro vás tato doba znamená asi jednu nebo dvě minuty.
7 Elminster: Teď už ne, ty mamlasi. Zase ach jo.
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nevhodně se chovající hosty. K
návštěvníkům je naopak laskavá,
starostlivá, uctivá a přátelská. Vždy nabízí
radu a podporu a zajišťuje, že rány a potíže,
které členové klubu chtějí utajit, budou
diskrétně vysvětleny a zažehnány.
Briandra sdílí sen své matky a přidala k
němu i svoji vlastní vizi – vizi velkého
překrásného venkovského sídla spojeného s
klubem chodbou nebo branou, aby se tam
dostali i velice staří dobrodruzi, nyní již
neschopní řádně chodit. Tato usedlost by
byla místem, kde by milý personál vyslechl
divoké příběhy staříků, stejně jako by jim
pomohl při chabých pokusech o cvičení ve
zbraní nebo hledání dalších dobrodružství.
Zároveň by na ně dával pozor a poskytoval
jim potřebnou péči.
Briandra vítá většinu přijíždějících hostí
něčím k pití a vzájemným poplácáváním po
zádech, ne pouze vlídnými slovy, a je jí

často vidět na nohou od soumraku do
soumraku. Pod její neúnavnou péčí se počet
aktivních členů klubu (ti, co mají zaplaceno
a předpokládá se, že jsou ještě naživu)
rozrostl na více než 800 a jsou mezi nimi i
minotauři, orci, zmetci, jisté individuum,
které, jak se zdá je, zříčodlakem (!) a
drowská kněžka, jež přijala cestu biče a
často soucitně navštěvuje Briandru.
Proslulost Hvězdného pádu se rozšířila
i do tak vzdálených zemí jako jsou Nimbral,
Lantan, Tašalar či Ledová kotlina a
dobrodruhové z těchto zemí začali konat
pouti, aby mohli spatřit své zaslíbené místo
a získat tak (ve mnoha případech) bezpečné
útočiště v jejich nebezpečných a osamělých
životech. Pád a jeho personál jim poskytuje
místo, kde cítí, že jsou mezi svými a že sem
patří. K posílení a udržení tohoto pocitu si
mnozí členové předplatili členství na
desítky let dopředu a jiní zase přinesli
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trofeje exotických nestvůr, aby jimi ozdobili
stěny klubu. Tyto trofeje, snadno viditelné
již od vchodu, například hlásají, že
Harandil Hrombřitný zabil černého draka
na tom a tom místě v tu a tu dobu, nebo že
Selažar Krvestřáb, jemuž se stále dobře
daří, zabil svými kouzly neznámou
nestvůru, která svými drápy trhala na kusy
nevinné oběti v rozpadajících se síních
Myth Drannoru. Takové předměty jsou
všude po celém klubu a nemálo z nich
skrývá klíče, vyrytá hesla nebo dokonce
magii, umožňující dané osobě přemístit se
v případě nouze pomocí kouzla teleport na
místo předmětu.
Tyto ukryté předměty s přemísťujícím
očarováním, jakož i jiná nebezpečí, jež s
sebou přinášejí dobrodruhové, vedly
Briandru k tomu, že najala jako členy
personálu několik mocných kněží a
kouzelníků, kteří se z různých důvodů
chtěli ukrýt před světem (obvykle v
přestrojení). Jsou volně roztroušeni mezi
služebnictvem podniku i hosty a mají vždy
připravena obranná i útočná kouzla.
Nemrtvá Ambrie drží neustále hlídku v
klubu pomocí sítě kouzelných věštících
předmětů, takže personál se vždy rychle
dostane na místo, kde by někdo vstoupil
branou nebo byl uvolněn z předmětu, aniž
by musel být přivolán.
Ochranná a protiohňová magie leží v
několika vrstvách na každém místě klubu,
takže odhalující kouzla jsou v jeho zdech
povětšinou neúčinná. Tento vedlejší účinek
také nepochybně způsobil schování

některých věcí před přílišnými zvědavci. V
seznamu stále ještě nenalezených předmětů
se prý vyskytují i těla některých zmizelých
členů klubu a také nesmírné poklady jako
například skleněná koule velikosti ruky
naplněná perlami moci a také Slzy plačící
panny8, jež byly ukradeny z trezoru
obchodníka s drahokamy z rodiny Jírajů asi
před dvaceti lety. Členům, kteří se pokusí
slídit, kopat nebo sekat do zdí, podlah a
stropů, personál slušně oznámí, že jestli
budou pokračovat v této činnosti, stane se
jim to samé, jako se stalo Lašanovým
vojákům, jimž se podařilo proniknout
ochranou klubu (blíže neurčenou). Těm se
totiž přihodilo, že na cokoliv položili zbraň
nebo nějaký nástroj, vrhlo na ně magickou
střelu. Jak se Ambrii podařilo vytvořit
takovéto pole pastí, zůstává záhadou.
Někteří říkají, že najala Simbula, aby tuto
práci udělal na zakázku, jiní trvají na tom,
že toto pole kouzel přišlo z Myth Drannoru
v grimoáru a lze ho opět přemístit nebo se
dokonce přemísťuje samo.
Také musím učinit poznámku o slavné
Výzvě Orytara všem členům Hvězdného
společenství: „Přineste do klubu oko
Aurglorázy, dračice sídlící v Hromových
skalách“. Aurgloráza je obrovská dračice
stínového draka, o níž se tvrdí, že ovládla
magii do té míry, že je schopna porazit
většinu arcimágů. Sám Orytar zemřel při
svém pátém pokusu o splnění tohoto
poslání. Od té doby jeho výzva zavinila
smrt mnoha členů klubu.

8 Slzy plačící panny jsou mistrovským kouskem rodiny Jírajů, který byl rozšiřován každým mistrem šperkářem v rodině po celé
generace. Je to pečlivě vypracovaný náprsní náhrdelní z velkého množství (informace o počtu se liší) obrovských diamantů
svázaných dohromady drahocenným drátkem. Nejspodnější řada tvořící okraj náhrdelníku se skládá z neobyčejně velkých
brilantně vybroušených diamantů tvaru kapky. Tyto jedinečné kameny (jeden z nich je tak dlouhý jako prostředníček mužské
ruky) mají hodnotu 75‘000 zlatých za kus a celý soubor pohromadě může mít cenu až 2‘400‘000 zlatých.
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Velarův Hradec
Velarův Hradec, stojící na západním okraji
Velarského lesa mezi dvěma rameny
starého a hustého hvozdu, je městem trhů
pro místní zemědělce a centrem severního
Údolí brázdy pro dřevaře a výrobce
nábytku. Hradec začínal jako shluk chat
dřevařů a zemědělců v okolí Velarského
mlýna, koňmi poháněného obilného mlýna
provozovaného Starým Hemarem. Mlýn
stále ještě stojí, ale je z něj skladiště na dříví.
Když Starý Hemar před několika roky
zemřel, našlo se v podkroví mlýna více než
20000 zlatých mincí zašitých v pytlích od
mouky. Původ tohoto bohatství je stále
zdrojem místních barvitých spekulací, ale
Hemar byl znám tím, že v mládí býval
dobrodruhem.
Velarský les byl v legendách Brázdijců
vždy nesmírně nebezpečným místem a
domovem pláštníků, trolů, styrg a
kostěpýrů. Povídalo se, že v lese, na místě
kde se mezi stromy tyčí Vyjící vrch, sídlí
komunita lykantropů uctívajících měsíc.
Může to být stále pravda; jen málo
dřevorubců se odváží tak hluboko do lesa.
Je známo, že na palouku na severním
konci lesa se shromažďují drowové a
několik málo půlelfů, aby uctili Eilistraee,
Temnou pannu. Zkazky od táborových
ohňů Brázdijců nevypráví jen o
překrásných tajemných poloviděných
tancích, ale také o očarovaných stříbrných
mečích, které Brázdijci vyrábějí a používají
k lovu medvědů, jelenů, kanců a jiné lesní
zvěře. Podle legend jsou tyto meče
pohřbeny společně s jejich obětmi jako
součást nějakého rituálu. Z těchto ústně
předávaných vyprávění je dnes těžké zjistit,
co je pravda a co jen báchorka.
Lidé ve Velarově Hradci jsou téměř hrdí
na to, jaké divoké a bláznivé věci se kolem

nich dějí. Brázdijci zde žijí v souznění s
přírodou a mají pocit, že jsou součástí
pradávného koloběhu, který je překrásný i
krutý zároveň a přežije tak pomíjivé lidské
věci jako je vzestup a pád Lašana, bohatství
Sembijců nebo hrůzy Zentilské Tvrzi. Je to
místo, kde jsou hojně uctívány kulty Malara,
Šántí a lesních bohů. V Hradci žije přibližně
250 lidí a dalších zhruba 300 sem přichází
každý týden nebo i častěji na trh a kvůli
obchodním záležitostem. Přes svoji malou
velikost je Velarův Hradec místními
považován za město a uděláte dobře, když se
s nimi o tom nebudete přít.

Význačnosti
Velarův Hradec je malé a venkovské sídlo se
stinnými sady vysázenými okolo chat a
zahradami s planými květinami. Na okrajích
osady se nacházejí různé dřevařské komplexy
se svými hromadami pilin a vyrovnanými
stohy řeziva. Najdeme tu i hlučné dřevařské
dílny či osamocená skladiště. Aby se omezilo
riziko požárů, musí být všechna místa
skladující dřevo v Hradci ohražena hliněným
valem dost vysokým na zachycení jisker. Na
těchto valech lze pěstovat pouze květiny nebo
popínavé rostliny, takže ve Velarově Hradci se
v hojné míře pěstují melouny.
Uprostřed města leží velké tržiště s
bahnitou půdou a mnoha studnami a koryty
pro koně. Brázdná cesta, která se nakonec
stává Polosekovou stezkou a vede z města
Brázdnodolu, se zde rozděluje v obrovský
kruh obklopující celý trh. Na jedné z těchto
spojnic leží místní chrám Šantí a na druhé
jediný velarohradecký hostinec. Okolo kruhu
jsou rozesety i ostatní místní významné
živnosti a domy, poskytující ubytování
dřevorubcům, kteří zde v létě a na podzim
kácí. Z jednoho konce Velarova Hradce na
druhý se pocestný dostane velmi rychle, ale
vychutnat všechny květiny, vyhlídky a staré
zakrslé stromy, po nichž lezou místní děti,
zabere mnohem delší dobu.
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Zajímavá místa ve
Velarově Hradci
Chrám
Chrám měsíce žní
Tato čtvercová, dojem budící budova má
vchod skrz mohutnou kulatou kamennou
věž, která je zbytkem po rytířské tvrzi z dob
před vznikem Údolních zemí (někteří tvrdí,
že to bylo sídlo krále Flymdera, ale jiní
zase, že zde sídlil Hantras Vlkohlav, pirát
obchodující s elfy s kradeným zbožím, a
tudíž mu bylo umožněno zde setrvat, i
když ostatní lidi sem lesní lid zatím
nepustil). Zdi této věže, známé také jako
Měsíční věž, jsou nahoře rozeklané a její
horní patra jsou naprosto zpustošená po
útoku rozzuřeného draka (to se však stalo
tak dávno, že to nelze doložit). Uprostřed
kruhu tvořeného zbytky zdí věže zasadili
kněží z chrámu obrovský měděný měsíc,
očarovaný kouzlem věčné záře a vydávající
jantarovou záři kouzelného ohně. V noci je
tento měsíc vidět na míle daleko.
Když projdete věží, dostanete se na
volné prostranství tvořené dvorem chrámu
určeným pro pěstování plodin, nebo, jak s
úšklebkem dodávají nevěřící, „k hromadění
všech peněz, co se do chrámu dostanou“. I
když je tento pohled zajisté velmi cynický,
je pravda, že tento svatostánek je bohatým a
důležitým chrámem Šántí. Chrám vede jeho
představená, Nejvyšší paní žní Ivona
Výdubná, kněžka s výraznými úspěchy.
Pod Ivonou slouží 20 dalších knězů a
kněžek. Chrám je také hlídán stejným
počtem chrámových válečníků.
Chrám má poklidnou a mírumilovnou
atmosféru a i stráže zde mluví jemně.
Členové duchovenstva tráví jen velmi málo
času motlitbami. Pokud nezahradničí v
chrámu na jeho dvoře nebo na chrámem
vlastněných polích, pomáhají místním

sedlákům a potřebným lidem z údolí.
Vyhýbají se však divokému mořskému
pobřeží a samotnému Brázdnodolu.
Ochotnými kněžími Matky země bylo zcela
zdarma nakrmeno a navedeno na správnou
cestu už mnoho ztracených pocestných.
Tato pomoc je poskytnuta dokonce i
poutníkům jiného vyznání.
Tvrdá práce členů řádu při opravování
plotů, zavlažování, pěstování plodin a
odplevelování polí se odráží v lásce
brázdijských sedláků k celému řádu. Řád
dostává mnoho upřímných hmotných darů,
které až do nynějška matka představená
vždy horlivě použila k opravě silnic a
mostů, ke stavbě závlahových systémů a k
práci s lesníky, sedláky i lesními elfy, aby
byl každý spokojen a žil v harmonii s
ostatními a aby země byla neustále
obnovována a ne ničena nadměrným
využíváním a odlesňováním.
Poutníci jsou v chrámu nakrmeni,
ošetřeni a pohlídáni bez jakéhokoliv
poplatku či závazku. Všichni, kromě
nemocných, spí na holé zemi, přímo pod
hvězdami k poctě Šántí (včetně kněžích), i
když při nepříznivém počasí se používají
stany a od prvního sněhu až do příchodu
jara spí všichni v těchto přeplněných
provizorních přístřešcích. Od těch, kdož
zůstanou v chrámu déle než jednu noc, se
očekává, že pomohou při obdělávání půdy
ve svatostánku a jeho okolí.

Obchody
Dřevařství černé hvězdy
Pila a velkoobchod se dřevem

Černá hvězda je kolektivní pila na dřevo
patřící každému dřevaři ve městě, který se
nejmenuje Torsil. Každý dřevař či tesař zde
pracuje jen s určitými druhy dřeva, na než

170

se specializuje a zná fígle při jeho kácení,
řezání i konečných úpravách. Podnik také
spolupracuje s přidruženými výrobci
nábytku. Ti pracují ve svých vlastních
domácích dílnách, ale své zboží vystavují
na pile nebo alespoň odebírají od Černé
hvězdy dřevo. Mnoho pěkných stolů, truhel
a židlí v zemích Dračího pobřeží má
vypálený cejch zobrazující oblouk tvořený
třemi hvězdami. To znamená, že dřevo na
tento výrobek pochází původně z tohoto
vzkvétajícího podniku.

Torsilovic dřevařství
Velkoobchod se dřevem

Tento velký prosperující komplex slouží
výhradně ke zpracování dřeva špičkové
kvality. Rodina Torsilů, stejně jako všichni
dřevaři ve Velarově Hradci, se specializuje
na obchod s určitým druhem dřeva.
Členové rodiny přivážejí jen ty nejlepší
kmeny, které po oloupání, vyleštění a
vložení pásků z jiného druhu dřeva, aby
kmen zůstal pružný, mohou sloužit jako
stěžně. Podle mého názoru vedou Torsilové
velmi dobrý podnik.

Kupčíkovy hebké kožišiny

Krčma
U Dotěrného diblíka

Tato směšně pojmenovaná krčma je
místem, kam chodí pít dřevaři a sedláci.
Baví se zde primitivními žertíky, ještě
jednoduššími tanci, a jinou pokleslou a
neintelektuální zábavou. Také se zde chvíli
co chvíli strhne nějaká ta divoká rvačka.
Ještě že je ve městě tak rozšířené
nábytkářství: za jedinou noc se v krčmě
rozbije víc stolů a židlí, než v průměrném
sembijském podniku stejného druhu za celý
rok. Krčma otvírá několik hodin po poledni
a vždy jsou zde přítomni dva kněží z
Chrámu měsíce žní, aby ošetřili ty
nejvážněji zraněné.
Naštěstí jsou návštěvníci místními opilci
spíše vítáni a ne zesměšňováni a provokováni
k rozpoutání bitky. Tanečnice zde ve
skutečnosti vůbec netančí, ale jednou za měsíc
přijíždí Plamenice, skupina kněžek Suny, které
opravdu umí tančit. V tento den je Diblík vždy
nacpaný k prasknutí místními občany
toužícími spatřit představení. Ceny jsou zde
nízké a pivo je dobré. Nečekejte, že Diblík je
vybrané či specializované zařízení. Prostě je to
pěkná venkovská pivnice.

Hostinec

Kožešnictví

Starý pařez
Je jedním z největších kožešnictví v celých
Údolích. Tato rodinná firma se specializuje
na exotické kožešiny a konkuruje tak
menším firmám ze Sembie a Cormyru. V
současnosti je to místo, kde najímají mnoho
skupin dobrodruhů, aby v hlubinách lesů
Elfího dvora lovili určité příšery. Ulovení
nestvůry by mělo co nejméně poškodit
kožešinu, takže se musí opatrně volit
způsob lovu. Vhodné je například použití
kouzla blesk.

Starý pařez je drahý, ale překvapivě velmi
dobrý hostinec. Stejně je zde však velmi málo
hostů zůstávajících přes noc. Výjimkou jsou
jen cizinci nakupující zde nábytek. Nechápu,
jak může být tento hostinec stále v provozu,
protože většina projíždějících sedláků si dá
své peníze pod hlavu a spí ve svých vozech.
Nicméně vám Pařez doporučím, pokud máte
rádi atmosféru jako doma, velmi dobré jídlo a
teplé, příjemné pohodlí.

171

172

Údolí dýky
okud by bohové měli v
úmyslu trochu se usmát na
Údolní země, pak by toto
pěkné zalesněné údolí
(dříve známé jako Veselé
údolí, než přišlo tragické zamoření upíry,
které změnilo povahu zdejších lidí), bylo
patrně nejoblíbenějším loveckým místem na
celém Dračím pobřeží. Jeho mírně zvlněné
kopce jsou jen řídce osídleny a oplývají
zvěří všeho druhu. Všude tu najdeme
potoky a neznečištěné rybníčky a člověk
zde může vidět také množství
kapradinových besídek, jeskyní a
pitoreskních rozvalin chat.1
Dlouhá léta okupace Údolí dýky silami
Zentilské Tvrzi zde zanechala své stopy, ale
budoucnost se zdá nadějná a plná
prosperity. Po více než 30 letech bojů se
Zentarimem je vládcem údolí opět Randal
Morn.2 Místní obyvatelé pomalu pracují na
uznání svého území za nezávislé údolí,
zatímco jedním okem pozorně sledují
rozbořené zdi Zentilské Tvrzi. Zatím ještě
stále mnoho dobrodruhů putuje po cestách
a dolinách Údolí dýky, ale oči zdejších
občanů již zahlédly záblesk naděje – naděje,
že údolí si bude vládnout zase samo, že se
bude schopno samo ubránit, až znovu
povstane Zentilská Tvrz, a že špiclové
Zentarimu se zde začnou nudit a prozatím
údolí opustí. Samozřejmě že některá
očekávání jsou realističtější než jiná.
Orci, skuruti a gobři, dříve žoldáci
Zentilské Tvrzi, nyní sloužící jen vlastním
zájmům, zcela svobodně operují po celém

údolí, i když se již začínají znovu formovat
jednotky Svobodných jezdců z Dýkové a s
rozrůstajícím se počtem začínají opět
vzkvétat. Navíc Randal Morn poslal
několik skupin dobrodruhů, aby
zabezpečily obchodní dopravu po
Tethyamarské stezce. Stále se však na
území údolí potuluje velké množství
nestvůr, takže nezbývá než doporučit
poutníkům, aby cestovali s připravenými
zbraněmi.
Dobrodruzi hledající slávu a proslulost
se mohou utkat se smečkami vlků, leukrót a
medvýrů, které číhají v lesích a čekající na
někoho, kdo se odváží přiblížit. Po údolí se
taktéž potulují lidští psanci. Tito lidé si ještě
stále vyprávějí příběhy o nalezení měňavců
přímo ve svém středu, o zahlédnutí zřících
vznášejících se nad údolními loukami a
pozorování ještě horších nestvůr
potulujících se na úpatí Hor pouštní tlamy.
V nejhustších hvozdech se kolem vetřelců
rojí pavouci a styrgy. V průběhu let se lesy
a jejich podrost rozrostly i do dříve
obdělávané krajiny a tam, kde byly rybníky
a pole, jsou dnes zrádné bažiny a
neprostupná houští. Nedávno byly zde
v Údolí dýky spatřeny obří vosy a podobné
neřádstvo. Stalo se to vůbec poprvé v celé
známé historii údolí.
Zatímco v Údolí dýky již znovu vládne
Mornovic rodina, v mimo ležících oblastech
stále platí právo silnějšího. Svobodní jezdci
Randala Morna a skupiny žoldáků začínají
nestvůry zatlačovat z nejpoužívanějších
stezek a silnic, ale velká většina údolí se

1 Mapa Údolí dýky s většinou osad a zajímavých míst se nachází v části Dýková v této kapitole.
2 Randal znovu získal Údolí dýky koncem Roku hada (1369 DL), jak už možná víte z trilogie dobrodružství Údolní meč, Tajemství
Pavoučích leů a Návrat Randala Morna od Jima Butlera.
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stále hodí jen pro ženy a muže, kteří sem
přišli hledat štěstí a ovládají dobře meč
nebo kouzla. Takoví dobrodruzi si v Údolí
dýky mnoho peněz nevydělají, pokud však
nemají dost štěstí a nenaleznou starou
zříceninu nebo zakopanou skrýš plnou
zentilského zlata. Obnovení údolí a
především Dýkové je patrně tím největším
dobrodružstvím. Muži a ženy spokojení se
svou schopností pracovat na zemědělských
usedlostech, vést hostince a jiné podniky
jsou těmi, kdo rozhodnou o konečném
osudu Údolí dýky – zda‐li bude údolí
vzkvétat nebo po vyčerpání pokladu
Randala Morna naprosto zbankrotuje.

hraní nebo návnadu k přilákání další lidské
kořisti.
Divoké a neustálé útoky nestvůr
zredukovaly početný a těžce ozbrojený
doprovod poslední obchodní karavany,
kterou jsem doprovázel, na pouhých
několik osob. Zbylí členové se nakonec
stejně museli vrátit. Nevím, jak vás
dostatečně důrazně varovat před
vkročením do oblastí vzdálenějších od
Dýkové. Pouze pokud chcete zažít smrtelně
nebezpečné dobrodružství, nebo chcete
pokoušet osud a zkusit štěstí při hledání
nějakého bohatství nebo pokladu, máte
důvod se tam vypravit.

Krajina

Obyvatelstvo

Celé Údolí dýky je tvořeno zalesněnými
kopci a propletenými dolinami
přerušovanými puklinami a skálami. Sem
tam se vyskytne i louka, jako pozůstatek
lesního požáru způsobeného bleskem.
Velké osady nebo usedlosti zde nenajdeme.
Lidé se tu usazují spíše v malých, palisádou
obehnaných vískách, kde pole jsou jen málo
vzdálena od obranných zdí. V této
nebezpečné krajině mají lidé těžké živobytí.
Obyvatelé často líčí propadla na pustošící
nestvůry, která však mohou zabít i
nepozorné cestovatele stejně dobře, jako
úmyslný útok.
Mnohé z těchto usedlostí jsou opuštěné,
neboť zůstaly prázdné poté, co obyvatelé
prohráli boj se zimou, nemocí nebo
šelmami. Cestovatele musím varovat, že za
nejednou palisádou se ukrývají nestvůry,
které zde mají své doupě. Mnohé z nich
drží lidské zajatce jako potravu, věc na

Dýkodolští jsou lovci, kteří s oblibou
používají praky, kuše, oštěpy nebo vrhací
čepele či sekery k boji ze dálky. Jsou také
zemědělci, ačkoliv v posledních letech se z
důvodu bezpečnosti spíše rozmohl chov
koz a ovcí na úkor pěstování obilí.
Některým připadají místní obyvatelé krutí,
suroví a podezřívaví, takže si své nestvůrné
sousedy plně zaslouží. Tento pohled je však
stěží správný. Jak jinak než neustálým
ozbrojením, rychlou schopností zasáhnout a
opatrností by mohli lidé přežít v takové
oblasti? Tak či tak, pokud se přibližujete k
nějaké usedlosti v Údolí dýky, je moudré
zavolat své jméno a úmysly. Pak je dobré
nechat na zem spadnout štít nebo položit
plášť světlé barvy a na něj naskládat
všechny své zbraně, aby pozorovatelé
mohli mít jistotu, že přicházíte k bráně s
prázdnýma rukama.
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Anatarův dolík
Hostinec

Tento málo známý hostinec se nachází v
jedné z bezejmenných dolin v jižním Údolí
dýky a znalost jeho polohy může celkem
dobře zachránit sužované poutníky od
bídné smrti. Stavení leží kousek na jih od
skalního útesu s červeným vrcholkem,
tyčícím se k obloze přesně napůl cesty mezi
severním okrajem Pavoučích lesů a Mostem
hadů – místem, kde Tethyamarská stezka
překračuje Říznou řeku (tak je někdy
nazývána západní část řeky Ašaby).
Dolík je jediným známým nadzemním
sídlištěm trpaslíků z klanu Bystrobřitů,
kteří zde mají pod povrchem bohaté doly
na stříbro. Šachty do dolu jsou zakryty
stodolami patřícími k samozásobitelské
zemědělské usedlosti hospodařící v údolí.
Kolektivně vlastněná usedlost je pak
obhospodařována lidskými rodinami
Přimyků a Talopů s půlefími rodinami
Sněhuzlatů a Ozimhájů.
Na ochraně usedlosti patrně pracují
tucty příbuzných, a její hranice jsou hlídány
proti nestvůrám asi deseti vycvičenými
loveckými kočkami. Tito evidentně
neuvěřitelně inteligentní obří tygři byli,
pokud vím, ochočeni už jako mláďata – ale
odkud je místní získali, to se mi zjistit
nepodařilo. Zvířata byla vychována k
naprosté loajalitě k rodině. Tyto „spáry“,
jak je lid Dolíku nazývá, útočí na všechny
nehumaniodní a nelidské tvory, jakmile se
přiblíží na dohled. Pokud se pro ně boj

vyvíjí nepříznivě, jedna z koček z boje
uprchne, aby vyvolala v Dolíku poplach.
Zpozorují‐li lidi nebo příslušníky lidem
podobných ras vcházet do údolí, jedna z
nich si přijde k Vysokému dubu pro
instrukce. Vysoký dub je chýše na stromě
na východním konci údolí, kde vždy jeden
ze starších členů rodiny drží hlídku. Spáry
rozumějí příkazům „útoč“, „zůstaň“,
„následuj a pozoruj“, nebo „provázej, ale
neubližuj“.
Trpaslíci zdarma vybavili obyvatele
usedlosti zbraněmi a zbrojemi (různých
typů od drátěné košile až po plnou
plátovou zbroj). Bez ohledu na velikost
může být každý, kdo chce spolupracovat na
ochraně usedlosti, plně vybaven pro boj a v
případě, že se vyznamená, je obvykle
požádán, aby si ponechal zapůjčenou
výzbroj napořád. Několik zdánlivě
přátelských skupin se dostalo až do středu
údolí, kde pak začaly útočit, ale obyvatelé
usedlosti se s nimi vypořádali bez větších
ztrát, takže se zdá, že zdejší usedlost má i
další tajné obranné mechanismy.3
Mimo chovu drůbeže a prasat se sedláci
z Dolíku věnují pěstování všech možných
druhů plodin. Udí a suší si vlastní maso,
mají sklepení a spíže plné základních
potravin, obilí a jiného jídla (a kupodivu
tam nemají žádné myši a krysy, za což
vděčí celé kohortě domácích koček). Jsou
schopni uživit také obyvatele mnoha
blízkých usedlostí, stejně jako uspokojit
hosty, kteří se rozhodnou zůstat v malém
kruhu chat v místním sadu. Pocestní jsou
ubytováni v Anatarově síni nacházející se
přímo ve středu kruhu (v sadu si můžete

3 Elminster: Mezi tyto obranné prostředky patří také uspávací plyn. Nádoby s tímto rychle působícím plynem vyvinutým
trpaslíky jsou rozmístěny všude v okolí Dolíku, zamaskované jako hrnce na vodu, vázy, svítilny a tak podobně. Pokud jsou tyto
nádoby rozbity nebo otevřeny, plyn způsobí, že většina tvorů upadne do bezvědomí během jednoho nebo dvou nadechnutí
(úspěšný záchranný hod na jedy s postihem ‐3 je třeba házet každé kolo po dobu 1k6 kol. V případě neúspěchu oběť upadne do
bezvědomí na 1k4 směn. Jedna nádoba plynu zaplní zhruba krychli o hraně 30 stop nebo kouli o poloměru 30 stop; skutečný
objem se může lišit v závislosti na velikosti nádoby). Všichni místní obyvatelé jsou vůči plynu imunní vzhledem k tomu, že byli
jeho účinkům vystaveni celé roky.
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zdarma natrhat jablka).
Anatar byl mág, jenž přišel do Údolí
dýky již před dávnými časy. Na místě, kde
dnes stojí jídelna (otevřená besídka s
kuchyňským zařízením), si poblíž již
existujícího trpasličího dolu postavil malou
věž. Nabídl trpaslíkům, že je bude
v případě ohrožení chránit svými kouzly a
že jim poskytne dostatek jídla a ochranu
ústí jejich štol4, když budou souhlasit se
založením usedlosti, na níž by dohromady
pracovali lidé, elfové i půlčíci. Trpaslíci
souhlasili, ačkoliv neochotně. Byli také
velmi spokojeni s jeho výsledky, dokud
nepřiletěl drak a nerozmetal věž na kusy.
Kouzelník tehdy zahynul, i když se mu
ještěra podařilo zabít. Mnoho sedláků
uteklo nebo bylo zabito, ale pro zbytek
postavili trpaslíci pevný, kamenný a
opevněný dům (je stále ještě vidět pod
největší stodolou) a požádali lidi, aby
zůstali. Potomci původních sedláků žijí v
Dolíku dodnes a ten i dnes v době obnovy
Údolí dýky poskytuje útočiště nejen
místním.
Hosté v Dolíku zjistí, že jejich ubytování
je jednoduché, ale útulné. Každý host má k
dispozici soukromý dům pro hosty s
koupací kádí naplňovanou ruční pumpou.
Káď je dost velká, abyste ji mohli sdílet i se
sedícím společníkem. Hosté mohou také
hrát zahradní hry, spát, nebo se procvičovat
v boji se zbraní na horní louce severně od
síně. Hosté platící za ubytování mohou
zůstat, jak dlouho chtějí. Noc zde přijde na
2 zlaté na hlavu, ale v ceně je i jídlo, pití a
služby jako ustájení koní a v případě

potřeby i péče o nemocného.
Většina hostů brzo zaregistruje, že do
údolí a ven z něj chodí neformálně spousta
návštěvníků. Někteří z nich jsou
prospektoři přinášející na prodej
neopracované smaragdy vykutané
v Jehlových kopcích5, ostatní jsou
Harfeníci, kteří sem přišli zkontrolovat
bezpečí Dolíku a nakoupit již zmíněné
smaragdy a pruty stříbra v hodnotě 25
zlatých. Tyto pruty pocházejí z dolů
pilných trpaslíků a jsou prodávány i na
jiných místech v Říších. Harfeníci platí v
mincích, osivu, kouzlech nebo čemkoli
jiném, co lid z Dolíku potřebuje. Jako
součást obchodní dohody slouží také
sedlákům jak coby dopravci zboží, které
osadníci potřebují. Mimoto také rozšiřují
zprávy a vzkazy mezi okolními usedlostmi
Údolí dýky.
Zloděje a zbojníky musím varovat, že
špinavé podnikání v Dolíku je odměňováno
okamžitým útokem místních rolníků, jejich
koček, trpaslíků z hlubin a všech Harfeníků
v dosahu. A „Ti s harfou“ sledují a naplňují
spravedlnost (ať už divočiny nebo zákona)
do posledního dechu a každého, kdo by
unikl, následují a stopují tak dlouho, jak je
třeba. Vzhledem k tomu, že velké tlupy
drancujících skurutů, gobrů, orků a
podobných nestvůr by se zásobami v
Dolíku vystačili dva roky, Harfeníci
úmyslně rozšiřují zprávy o silné, Harfeníky
posílené obraně údolíčka po celých Údolích
a okolo Měsíčního moře, aby odradili
podobné tlupy od pokušení udeřit na tak
bohatou kořist.

4 V té době bylo oblíbenou taktikou goblinů svalovat balvany do ústí štol a potom posnídat dole rozmačkané trpaslíky.
5 Skály v dýkodolských horách jsou posety smaragdy. Jejich dolování je velmi stará, špinavá a smrtelně nebezpečná práce, při níž
je třeba vysekat ve skále nízkou chodbu vedoucí až k smaragdonosné žíle a přitom se také vypořádat s nestvůrami, lupiči i
konkurenty. Místní obyvatelí i jiní, prahnoucí po bohatství, vždy odcházeli do srdce zarostlých a nestvůrami zamořených hor, aby
zde zkusili své štěstí. Smaragdy jsou zde nesmírně blízko povrchu a kdokoliv, kdo má dost štěstí nebo znalostí, je může snadno
získat. Zkušený horník s přiměřeně velkou silou a intuicí, kde začít kopat, může za den vytěžit tolik drahokamů, že by lehce
pokryly otevřenou lidskou dlaň. Většina z nich však nemá potřebnou kvalitu a je menší než nehet u malíčku lidského
nevorozeněte, ačkoliv se občas najde drahokam velký jako oční bulva.
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Dýková
Tato vesnice je jediným spolehlivým
útočištěm proti loupení nestvůr a zbojníků
v dnešním Údolí dýky. Dýková zůstává
zásobovacím střediskem pro všechny
inteligentní obyvatele a cestovatele v údolí
a z tohoto důvodu pravděpodobně přežila

v průběhu let, aniž by byla vypálena nebo
zpustošena. Jen zhruba 800 lidí může
Dýkovou nazývat svým domovem. Mnoho
domů ve městě je prázdných a většina
okolostojících vesniček, kam byli obyvatelé
Dýkové zvyklí se rozpínat (na jih podél
Tethyamarské stezky a na východ po
proudu řeky Tešné), je dnes opuštěných.
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Na druhou stranu, město se začíná opět
naplňovat poté, co se vlády znovu ujal
Randal Morn.
Dýková byla vždy největší osadou
v Údolí dýky. Město začínalo jen jako
obchodní stanice a skladiště pro kovy
těžené trpaslíky, které se odtud plavily
dolů po řece. Veškeré náklady určené k
plavbě po Tešné musí být nad smrtícími
Dýkovými vodopády vyloženy z bárek a
pod vodopády znovu naloženy na jiná
plavidla. Lidé i příslušníci jiných ras, kteří
chtěli obchodovat s trpaslíky, začali
přicházet na místo budoucí Dýkové v
okamžiku, kdy trpaslíci opevnili
naloďovací zařízení. Tím dali vzniknout
zárodku vesnice a zároveň tím odradili
nájezdy (trpaslíci navíc získali pocit
dostatečného bezpečí, takže se již dále
nepokoušeli zabít všechny netrpaslíky, kteří
jim přišli na dohled).
Brzy po pádu Tešenského údolí vtrhla
do Údolí dýky vojska Zentilské Tvrzi,
zabila nebo odvlekla všechny mocné či
významné osoby a okupovala Dýkovou.
Dosadila zde pána podle vlastního výběru,
Malyka. Když on i většina jeho posádky
zahynula pod meči právoplatného vládce
Randala Morna a hrdinů Florina Sokolníka
ze Stínodolu a Mirta a Durnana z Hlubiny,
vyslal Zentarim do Dýkové jako posilu
celou armádu a dosadil do čela města
vlastního konstábla.
Po mnoho let byla Dýková místem
zrady, rvaček, nočních vražd a mučení.
Ačkoliv Zentilská Tvrz už padla a vlády se
opět ujal Randal Morn, ne všichni členové
Zentarimu byli z města vypuzeni.
Nejpříznačnější agenti byli z města vyhnáni
prvního dne po pádu zentarimského
konstábla Gudberta Zlotamlata (který byl
do vesnice převelen ze svého předchozího
místa v Tešeníně). Chytřejší a tudíž
nebezpečnější agenti nepochybně ve městě

Klíč k mapě Dýkové
1. Tešenské objetí (hostinec)
2. Dulvarova koželužna (obchod s koženým
zbožím)
3. Fulgarovy karavanní potřeby (obchod se
zbožím pro karavany)
4. Červená skála (krčma)
5. Lathanderovo světlo (Lathanderův
chrám)
6. U Zlomené dýky (krčma)
7. Tundova skladiště (nájemní skladiště)
8. Trhové náměstí
9. Kasárna Svobodných jezdců (v
současnosti také sídlo Randala Morna)
10. Konstáblova věž (částečně zbořená,
straší zde)
11. Orlí hnízdo (vyhlídka do krajiny a
jeskyně)
12. Dýkové vodopády (nesplavné)
13. Tethyamarská stezka
14. Tešenská stezka
15. Ostruha
16. Říční brána
17. Lesní brána
ještě zůstali a každý pohyb Randala Morna
hlásí zentilským kouzelníkům a kněžím.
Dýková měla štěstí, že v okamžiku
demise Gudberta Zlotamlata bylo ve městě
jen pár žoldáků – nedostatek peněz a
pravidelného přísunu potravin totiž donutil
všechny darebáky opustit město. Ti,
zatímco cestou drancovali, odešli z údolí
hledat si lepší místo k živobytí, jako
například stále více násilnickou krajinu
dole okolo Blyště.
Přestože porážka Zentarimu
znamenala, že v ulicích Dýkové jsou dnes
peníze mnohem vzácnější, a zároveň spolu
ze zentilskými silami z města odtáhli také
průvodci karavan, kováři, zbrojíři a další
zkušení řemeslníci, po Zentarimu tu zůstalo
ovzduší svobody, které umožňuje, aby si
obyvatelé Údolí dýky navzájem věřili víc,
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než v několika předchozích desetiletích.
Obyvatelé se chopili své příležitost, využili
ji a začali stavět a přestavovat. Vyznavači
Lathandera nakonec znovu obsadili
kněžími Lathanderův chrám a začali ho
přestavovat. Chrám totiž během zenstilké
okupace záhadně lehl popelem (pokusy o
jeho předchozí znovuobnovení vždy
skončily sérií podivných a
nepravděpodobných nehod). Přesto je
Dýková stále ještě drsným hraničním
městem, kterému chybí mnoho potřebných
zařízení, což způsobuje, že obyvatelstvo
snadno „vylétne“ na skutečné i domnělé
potížisty. Pocestný zde však nalezne
alespoň místo, kde by si mohl doplnit
zásoby, najmout pomoc, nebo najít útulek k
přespání či zotavení, aniž by se musel příliš
mnoho strachovat, že se probudí v okovech
jako otrok, který právě začíná svůj
vyčerpávající pochod dolů po břehu Tešné
vstříc prodeji a otročině (obvyklý osud
nepohodlných lidí, o nichž Zentarim
usoudil, že je není nutné zabíjet hned na
místě).
V ulicích města jsou zjevně nošeny
zbraně a dýkovští předpokládají, že každý,
kdo se dostal za brány jejich města, je
ozbrojen, a tak si cestovatel v městě musí
dávat velký pozor. Moji informátoři
nedávno pobývající ve městě tvrdí, že ve
městě se rychle rozvíjí podnikání, tudíž se
cestovatel může setkat s některými
změnami. Zkrátka, Dýková je malé
opevněné město s kamennými budovami
zakrytými strmými břidlicovými střechami
(strmé střechy jsou zde nutností, neboť
přívaly sněhu tu bývají neuvěřitelně

veliké). Ulice jsou místy dlážděné a jinde
zase prašné a povalové. Město leží na
severozápad od Brodu Dýky, kudy vede
Tethyamarská stezka přes řeku Tešnou,
pod vodopády klidnou a mělkou. Jediný
hostinec nacházející se ve městě není ani
krčmou, ani místem s dlouhodobým
pronájmem pokojů nebo sklepa v jednom z
městských domů. Hostinec se nachází vedle
Tethyamarské stezky jižně od brodu, mimo
okruh městských hradeb. Město obklopuje
několik fungujících zemědělských
usedlostí. Ty se rozprostírají od Říční brány
a táhnou se svahem nahoru na severozápad
ke dvěma opevněným místům, bránícím
kasárna Svobodných jezdců (v současnosti
také bydliště Randala Morna) a
Konstáblovu věž. Věž, původně citadela
pro trpasličí katapulty, později pevnost a
tvrz barona‐lapky, shlíží na zbytek města z
vrcholku Ostruhy, skály s plochým
vrcholkem, kterou v okolí převyšuje pouze
Orlí hnízdo o kus jižněji (za Tešnou). Orlí
hnízdo od nepaměti sloužilo jako přirozená
rozhledna.
Je ještě příliš brzy na určení toho, zda je
Údolí dýky na správné cestě k obnově,
nebo zda se Dýková vzmůže a dosáhne
stability a prosperity jako střediska
ostatních údolí. Ale přinejmenším jde o
místo, kde se podařilo dosáhnout mnohých
změn – a většina z těchto změn se snaží o
zlepšení. Lidé z celých Údolí se pokouší
(skrze odvážné pocestné obchodníky) na
Dýkovou dohlížet. Co se přihodí tady,
může docela dobře zvěstovat budoucnost
všech Údolních zemí po pádu Zentilské
Tvrzi.
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Zajímavá místa
v Dýkové

musím podotknout, že Khelben i Elminster
se před svým odjezdem z Dýkové tak nějak
zapomněli věnovat také věži.

Jedinečné lokality

Konstáblova věž

Kasárna Svobodných jezdců
Toto seskupení bývalých kasáren
Zentarimu ohrazené zdí, které bývalo
hlavním stanem zentských žoldáků, dnes
slouží zájmům Randala Morna, jeho
Svobodných jezdců a zákona v Dýkové. Za
zdmi seskupení budov žije také Randal
Morn, který zde koná schůzky s
obchodníky, dobrodruhy i obyčejnými
lidmi, jak se snaží po létech okupace dát
Dýkovou zase dohromady.
Dostat audienci u Randala Morna pro
vás bude snadné, pouze pokud máte rádi
jednání s byrokraty. Měšťané z Dýkové
tvrdí, že jak Elminster, tak Khelben „Černý
prut“ Arunsun byli přítomni osvobození
vesnice, a jsem si jist, že Elminster poskytl
Randalovi stohy kopií svých listin, podle
nichž bude Randal moci vyrábět vlastní
formuláře. Stejně je ale snazší dostat
audienci u Randala Morna, než u toho
starého výstředního čaroděje, a navíc není
ve vzduchu také tolik kouře z dýmky.
Zaslechl jsem zprávy, že v audienční síni
nefunguje žádná magie, ale nikdo mi to
ještě nepotvrdil. Abych mluvil pravdu,
musím přiznat, že jsem Randala Morna
nikdy nepotkal, ale lidé z města tvrdí, že od
té doby, co převzal moc, je čestný a
spravedlivý.
Řady Svobodných jezdců se od
Randalova návratu utěšeně rozrůstají a
stále více měšťanů se rozhoduje, že spojí
svůj osud s Randalem. V kasárnách je ještě
spousta místa pro další jednotky a až bude
jednou vyčištěna Konstáblova věž, místa
pro vojáky ještě o něco přibude.
Samozřejmě za předpokladu, že věž vůbec
vyčistit lze. Neboť s jistou dávkou ironie

Tato kdysi osamocená věž byla v průběhu
doby několikrát přestavěna, takže dnes
vypadá jako tři podlaží vysoká
nepřístupná kulatá věž s cimbuřím. Věž má
půdorys větší než kterákoliv jiná opevněná
věž mezi Havraní citadelou a Cormyrem.
Má dvě rozeklaná dřevěná křídla – jedno
směrem na západ a druhé na východ. Tato
křídla jsou poněkud lajdácky zakrytá
břidlicovými taškami, starými rezavějícími
kovovými štíty a jinými kusy kovu, aby
střecha byla co nejvíce ohnivzdorná. Obě
křídla končí balkóny. Na těchto balkónech
v dobách zentarimské okupace Dýkové
postávali ve velkém počtu zentilští dvořané
s doprovodem dam a plánovali ustanovení
Zentilské říše rozprostírající se od
Tilvertonu (nebo od Hulackého hvozdu či
jakéhokoliv jiného dobytého území
Cormyru) až na východ ke Stojnému
kameni a Dálnovrchu.
V dobách zentilské okupace bývala
sklepení a vězení pod věží plná a některé
důvěryhodné zprávy hovořily dokonce o
jejich spojení s Temnými říšemi pomocí
tunelů, jež mimo jiné umožňovaly
zentským otrokářům shazovat své zajatce
do řeky Tešné bez možnosti být
zpozorováni obyvateli města. Předpokládá
se, že tyto tunely ústily do sklepů pod
Lathanderovým chrámem. Chrám lehl
popelem poté, jak tvrdí některé místní
zdroje, co jeho kněží prohráli zuřivou bitvu
pod ulicemi města proti mágům Zentarimu
z jedné strany a temným elfům řítícím se z
Temných říší ze strany druhé.
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Dnes jsou dřevěná křídla věže
ponechána hřadujícím slepicím a kvůli
zvyšující se nestabilitě jsou stále méně
používána i k věšení prádla. Dříve smrtící
balisty a mangonely zahálí, hnijí a rezaví na
širokých střechách hlavní budovy,
ubytoven, zbrojírny a hlavní síně, která je
mimo podivnou magii prázdná.
Není přesně známo, co se ve věži
odehrává, ale vládne zde nějaký druh
cizího, smrtícího koloběhu magie. Zdá se,
že poprvé se koloběh rozběhl potom, co
polostín Gothyl6 zabil Jiltonda (Jiltond byl
mág obývající věž po prvním zentském
konstáblovi Trenovi Numforovi7.)
Následek toho by chtěl vidět asi každý mág
ve Faerûnu: ze vše prostupující mlhy šlehá
množství různých ničivých kouzel. Oheň,
blesky, změny podoby, mráz a podobné
síly neustále pevnost bičují a zabíjí všechny,
kdo jsou dost šílení na to, aby vstoupili
dovnitř. V zmíněném běsnícím chaosu
ničení jsou však stejně silné opačné síly, jež
hned vše opravují a znovu staví. Vypadá to,
že část této obnovující magie zabraňuje
tomu, aby se věž rozlétla na kusy nebo se
zcela zbortila. Boj kouzel ve věži trvá již
nejméně rok. Tyto obrovské výboje magie
lze ve městě zaznamenat pouze jako
občasné zablýsknutí nebo zachvění, ale
někteří lidé míní, že z věže začíná
vyzařovat postupující oblast divoké magie.
Ta může dokonce zapříčinit i opuštění
Dýkové.
Nejméně půl tuctu mocných arcimágů
(prý včetně Vangerdahasta z Cormyru) věž
zkoumalo a buď zahynulo, nebo z jejího
vnitřku ve spěchu uniklo, neboť nebyli
schopni zastavit, nebo se vyhnout účinkům

koloběhu. Nájezdy odvážných kouzelníků
mohou být časem ještě vzácnější, až divoká
magie učiní z Dýkové životu nebezpečné
místo. Do té doby bych předpovídal městu
ze strany mágů čilý turistický ruch, což je
další dobrý důvod, proč by se čestní
obchodníci měli vyhýbat Dýkové. Randal
Morn si myslí, že schopnosti věže jsou buď
vedlejšími následky Gothylovi smrti, nebo
důkazem toho, že Gothyl není mrtvý, ale je
nějak ve věži uvězněn.
Randal si přeje, aby tento rušivý
element z města zmizel. Ovšem nejen kvůli
problémům, které městu způsobuje, ale
také proto, aby věž mohl obsadit,
zrenovovat a použít ji jako základ nového
sídelního hradu pro rodinu vládnoucí
údolí. Randal nabízí okamžitě šlechtický
titul společně s panstvím a 5000 zlatých do
pěti let osobě nebo skupině dobrodruhů,
kteří dokáží věž zbavit tohoto
prapodivného problému.

Orlí hnízdo

Tato skvělá přírodní vyhlídka z vrcholu
skalnatého vršku se tyčí přímo nad městem.
Poskytuje také přirozené palebné postavení
k útokům na Konstáblovu věž a jakékoliv
místo v Dýkové. V dnešní době je toto
místo nepřetržitě hlídáno některými z
loajálních svobodných jezdců Randala
Morna. Bitkami zocelení a lesa znalí
bojovníci a hraničáři jsou stále bdělí a mají
neustále připravenou asi tak dvacítku
nabitých kuší, jimiž kosí vetřelce, kteří na
sebe upozorní zakopnutím o dráty napjaté
nízko při zemi. Sídlí v jeskyních pod

6 Jak se můžete také dozvědět v připraveném dobrodružství Návrat Randala Morna od Jima Butlera.
7 Tren buď Údolí dýky opustil, byl nadřízenými převelen, nebo byl zabit. Tyto události jsou nejasné a je těžké se něco dalšího
dozvědět, když dýkodolští neodpovídají na žádné otázky o tomto muži, a jakmile zaslechou jeho jméno odplivnou s do prachu
a pod vousy zamumlají kletbu. Tren byl konstáblem v době, kdy se odehrává připravené dobrodružství od Wolfganga Bauera:
Zkáza Údolí dýky.
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vrcholkem, z nichž jedna má velmi dobře
ukryté pozorovatelny. Pozorovatelé ze
zdánlivě opuštěného místa mají dobrý
rozhled na vodopády a Tethyamarskou
stezku.
Lidí, kteří se dostanou až na Hnízdo, je
však velmi málo. Vždy obtížný výstup na
vrcholek po drolící se skále se stal skutečně
smrtícím, obzvláště po několikanásobném
zřícení spirálovité cesty vedoucí na vrchol.
V místě se také usídlila kolonie
inteligentních mimiků, kteří napodobují
úchyty ve skále. Jsou dost mazaní na to, aby
neútočili na Svobodné jezdce ani na
trpaslíky z klanu Bystrobřitů, kteří sem
občas zajdou, aby mimiky nakrmili.
Mimikové však útočí na všechny ostatní
příchozí. Kořist, která by se mohla úspěšně
bránit, je shozena ze (s největší
pravděpodobností smrtelného) srázu do
propasti a sežrána později.
Kromě kamení z dávno rozpadlé strážní
věže a signálního ohně připraveného
oznámit Randalu Mornovi příchod
nepřátelské armády, už na Hnízdě není nic
jiného. Pro metání ze svahu je zde
připraveno kamení, případně je možno ho
použít jako munice pro katapulty a
mangonely. V jeskyních pod vrcholem jsou
ukryty tři rozebrané katapulty a jeden
mangonel.
Většina lidí v Dýkové ví, že okolo
Orlího hnízda se potloukají nestvůry a že
místo má cosi společného s trpaslíky. Když
se jich na to zeptáte, zdejší lidé hovoří o
vyvernách, bestiích, cvičených loveckých
orlech, styrgách a krápnitcích, kteří
zamořili horu. Jen málo z nich si pamatuje,
že Orlí hnízdo bývalo trpasličí pevností
strážící rušné trpasličí obchodní stezky,
nebo že trpaslíci a lidé žili v spokojeně v
Dýkové pospolu, než vznikl vleklý spor
mezi rodinou Mornů a klanem Bystrobřitů.

Randal Morn, za pomoci Harfeníků, se
pokusil onen spor ukončit. Jeden z
výsledků jeho snahy je, že trpaslíci z klanu
Bystrobřitů čas od času přicházejí k
ukrytému hrobu klanového náčelníka a
staršího kněze – oba zde byli zabiti zlým
kouzelníkem z rodiny Mornů. Jejich cesty
vedou i k Oltáři poslední výspy
zasvěcenému Dumathoinovi. Hrobkou
dvou trpaslíků je mohyla střežená
oživeným válečným kladivem. Množství
drahokamů ponechaných zde na mohyle,
jako pocta Dumathoinovi, je hlídáno
několika poplašnými kouzly. Pokud se tato
poplašná kouzla spustí, jsou okamžitě
upozorněny síly Randala Morna. Zatímco
ty pospíchají na místo, troubením na roh
upozorňují trpaslíky a Harfeníky, že je
Oltář v nebezpečí. Již třikrát tak uchránili
lidé Oltář od vyloupení a jednou to stálo i
život jednoho z dýkodolských. Tímto činem
se znovu začíná budovat přátelství mezi
trpaslíky a lidmi.
Důvěryhodné trpasličí zdroje mě
ujistily, že přestože bylo do nitra Hnízda
vykutáno několik pokusných štol, nebyly
nalezeny žádné drahokamy ani rudy
drahých kovů. Přetrvávající informace o
bohatých rudných žilách v oblasti Dýkové
jsou mylné a pravděpodobně také
podporované starým příslovím, jehož
význam byl zapomenut: „Hledej
drahokamy u vyverního pařátu, stříbro
čeká v dračím břiše“. V těchto místech,
západně od města, hojně rostou jedlé
vrásčité černohřiby (v hustých mlázích) a
ostružiny (na kraji lesa a podél horního
toku Tešné).
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Trhové náměstí

Chrám

Klíčovým prostředkem k obnově Dýkové
jakožto stabilního a příjemného místa k
bydlení je dostupnost různého zboží, které
si mohou obyvatelé koupit. A nemám tím
na mysli za přemrštěné ceny, za něž tak
dlouho prodával Fulgar. Právě s tímto na
mysli začal znovuobnovený chrám
Lathandera podporovat potulné kupce z
oblastí mimo údolí, a zrovna tak i
dýkodolské podnikavce, aby zde založili
své pobočky. V rámci této podpory založil
chrám také Jitřní štíty, což je placený jízdní
doprovod složený z bojem zocelených a
ozbrojených obyvatel Dýkové, který
zabezpečuje bezpečnou cestu vozům
přivážejícím úrodu z okolních
zemědělských usedlostí na prodej ve městě.
Toto vše udělalo z dříve ubohého tržiště
jednou za týden velmi rušné místo. V
ostatních dnech to pro nenáročného
zákazníka stojí alespoň za zběžné
prohlédnutí. I když v Sembii by tato
nabídka mohla být předčena i jediným
obchodem a sami Sembijci by považovali za
špatný vtip, že je to nabídka tržiště celého
města. Místní obchodník Fulgar je
podezřelý z několika vandalských a
zlodějských činů. Násilnické činy
postihovaly majitele stánků v době, kdy
začala obnova tržiště v Dýkové. Fulgar byl
dokonce jedním z Lathanderových kněží
přistižen, jak jedné noci zakládal oheň pod
jedním vozem s bramborami. Musel
zaplatit pokutu a přetrpět soukromou
audienci s Nejvyšíí jasností chrámu a
problémy na tržišti náhle přestaly.

Lathanderovo světlo
Tato velká, pevná a čtvercová budova
okázale vystavuje svou novou taškovou
střechu, ale zdi stále ještě nesou známky
množství požárů, jež chrám postihly za
okupace Zentarimem. Nyní je v chrámu
ubytována nová skupina Lathanderových
kněží a bojovníků ze zemí okolo Vnitřního
moře. Ti tak mají skutečnou příležitost, jak
posloužit Pánu jitra v opatrování růstu a
obnovy v místě, kde je to skutečně třeba.
Podmínky v chrámu jsou stále ještě
primitivní a jednoduchá polní lůžka,
stoličky a cáry medvědích kožešin jsou
jediným zařízením v ložnicích kněží i
hostů. Střed budovy však zůstal volný jako
velká síň pro shromáždění a uctívání. Je
osvětlen narůžovělým ustavičným světlem
vyčarovaným místními kněžími.
V chrámu léčí služebníci Pána jitra
zraněné a nemocné, podporují nové
podnikání a obchodní aktivity, pomáhají
usazovat se v okolí města a pomáhají
potulným kupcům a obchodníkům dostat
zboží na místa, kam potřebují. To vše
zajišťují organizováním pravidelných a
dobře zabezpečených obchodních karavan.
Dýkodolští již rozpoznali, jak klíčový je
úspěch chrámu pro přežití jejich komunity,
a budou bojovat a dokonce položí i život v
obraně proti každému nebezpečí
ohrožujícímu Lathenderovo světlo.
Šestnáct kněží, 22 noviců a 15
světských bojovníků („Bratří meče“)
naprosto oddaných Lathanderovi a tři
Lathaderovi paladinové z řádu Astera zde
žijí pod vedením Jeho jasnosti Vrchního
Pána rána, Harendara Oryna. Harendar je
malý, podsaditý chlapík a někteří o něm
říkají, že má částečně trpasličí krev. Chodí
pouze s pomocí hole, ale má medový,
sebejistý hlas. Svůj hlas může zvýšit na
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skoro neuvěřitelnou hlasitost a krom toho i
moudře používá svůj rozum. V těch
několika málo letech se stal jedním z
nejoblíbenějších a nejdůvěryhodnějších
mužů v Dýkové. Tvrdě pracuje a zařídil, že
ve městě vládne opět atmosféra důvěry a
naděje. Díky němu je v Dýkové zpět ta úzce
svázaná společnost jako kdysi. Po všechna
ta dlouhá léta byla většina úcty a naděje
dýkodolských naložena na bedra nyní
téměř legendárního Randala Morna.
Harendar se však pokouší přinést naději na
mír, uzdravení a obnovu, čímž by mohl
soupeřit s nyní vítězným bojem Randala.
V chrámu je kromě jídla, léků a léčivých
lektvarů jen málo jiného bohatství. Kněží
prodávají své léčivé dryáky za velmi
mastné ceny, aby tak pomohli městskému
rozpočtu.
Pod chrámem se nacházejí tunely
nechvalně známé z nejedné historické
události. Ačkoliv pod ulicemi města
Dýkové vede hustá síť podzemních tunelů,
žádný nevede do chrámu (tunely do
chrámu byly zazděny) a také jsou v nich
určitá poplašná kouzla, která by na
případné vetřelce ve sklepeních chrámu
upozornila. Říká se, že tunely vedou až do
obávaných Temných říší, do jeskyní,
klikatících se pod řekou podél břehu, kde
snad dodnes přežívá pašování, a do hrobky
kouzelnického pána z rodiny Mornů –
temného kouzelníka Kolderana. Kolderan
může, ale nemusí, ležet mrtvý ve své
hrobce. To záleží na tom, které historce více
uvěříte.

Obchody
Dulvarova koželužna
Kožené koňské a válečné postroje, pochvy,
oblečení

Malý, šlachovitý a svižný obchodník
Dulvar přišel do Dýkové z jižního Údolí
dýky asi jen před deseti lety. Válečné
postroje, pochvy, pouzdra na nože,
náloketníky, oblečení a spíše primitivní, ale
teplé a nepromokavé boty, které Dulvar
vyrábí ve své zatuchlé koželužně, jsou mezi
obyvateli města velmi oblíbené (byly
oblíbené i mezi zentskou posádkou, dokud
tu ještě byla). Dulvar získává většinu usní
od svého kůže stahujícího týmu, skupiny
dobře ozbrojených silných chlapů
cestujících s vozem po nebezpečném údolí,
kteří odvádějící těžkou řeznickou práci a
poráží dobytek pro majitele zemědělských
usedlostí. Kůže od nich nakoupí a přivezou
Dulvarovi.
Přátelství mezi Dulvarem a Randalem
Mornem se stalo veřejným tajemstvím od té
doby, co odešel Zentarim. Dulvar a kněží
Lathanderova světla se mají rádi a
navzájem se respektují. Dulvar obětoval
vlastní čas a čas svého stahujícího týmu pro
zásobování údolí, když byli kněží
zaměstnáni opravou chrámu. Od té doby si
již navzájem pomáhali při mnoha akcích.
Nečekejte, že u Dulvara naleznete
stylové předměty nebo dokonce nějaké
jednoduché ozdoby. Dulvar vyrábí prosté,
pevné, plně funkční zboží a mnohý z
unavených válečníků a místních je mu za to
vděčný.
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Fulgarovy karavanní potřeby

Tundova skladiště

Kola od vozů, truhly, nářadí, koňské postroje a
další karavanní potřeby

Skladiště

Tento velký, stodole podobný obchod
připomíná maličký strážní domek na hradě.
Jeho chloubou je tlustá kamenná střecha s
úzkými okny a mohutné dvojkřídlé dveře.
Přes dveře na noc sjíždí těžká železná mříž
a staví se před ně vždy ostražití hlídači s
neustále připravenými nabitými kušemi.
Uvnitř si upřímně nenáviděný a vždy
pod fousy se smějící lotr Fulgar vesele
účtuje asi trojnásobné ceny, než by
zákazník zaplatil kdekoliv jinde. „Buď to
ber a nebo táhni“, je jeho velmi oblíbená
fráze, která se stala místním hořkým
motem. Bohužel většina kupujících často
opravdu nutně potřebuje vyměnit kolo od
vozu, truhlu, nářadí, postroje nebo cokoliv
jiného, pro co si k Fulgarovi přišli. A jak
znaveně říkají místní: „Fulgar zaplaceno
dostane“.
Nedávný nárust konkurence z
Trhového náměstí přinutil i Fulgara zúžit
svůj záběr a také nepatrně snížit ceny.
Fulgar však stále hledá způsoby, jak se ještě
trochu obohatit (jinými slovy, jak zákazníky
oškubat nelegálním nebo nečestným
způsobem). Jeho obchod je také stále
jediným místem ve městě, kde se obchoduje
s kradeným zbožím, pochybnou magií,
nalezeným zbožím, předměty uzmutými
mrtvým lidem a uspávacími lektvary (mezi
lidmi se šeptá, že i jedy). Když jste v
obchodě, hlídejte si záda a nesnažte se být
chytřejší než Fulgar. On totiž vždy dostane
zaplaceno – ať tak, či onak.

Tyto dvě budovy bývaly skladištěm pro
zboží a zásoby Zentarimu a jde o dvě
nejlepší budovy v celém městě. Nyní je
vlastní a provozuje Zelos Tunda, velký,
přívětivý a málomluvný muž velké síly.
Více než jednou byl spatřen, jak zvednul
bednu obvykle taženou dvěma koňmi a dal
ji na vůz. Místní děcka s ním ráda klábosí a
pozorují ho a on jim na oplátku dává malé
vyřezávané dřevěné řetízky a maličké
krabičky s víčky na pantu. Je to známý
přítel Randala Morna a Harfeníků a říká se
o něm, že přišel ze sídla své rodiny v
Jehlových kopcích, kde dnes sídlí už jen
skuruti.
Tunda pronajímá svá skladiště jako
bezpečné místo k uložení čehokoliv. Místo
ve skladu je k dispozici zdejším i cizincům
a lze si pronajmout malé uzamykatelné
schránky, větší kóje i velkoprostorové
skladiště. Uschování stojí od jednoho
měďáku do deseti zlatých za den podle
toho, jak velký prostor vaše zboží zabere.
Bytelná truhla nebo bedna na velký povoz
stojí 1 zlatý za den uložení. Den je počítán
od poledne do poledne dalšího dne a platí
se každý byť jen započatý den. Zboží lze
vyzvednout v kteroukoliv hodinu.
Tunda střeží své zboží ve skladu s
pomocí skupinky dobrodruhů čítající
nejméně 12 členů, kteří ovládající nějaký
druh neviditelnosti, vlastní lano zapletení a
dokáží magicky létat. Jisté je, že několik z
nich jsou půlelfové a jeden je dokonce
ještěřec stejně inteligentní a obdařený řečí
jako kterýkoliv člověk. Příslušníci jiných
ras, které se mi nepodařilo odhalit, mohou
být ve skupině taktéž. Tyto bezejmenné,
záhadné, najaté strážce jejich práce očividně
baví, a tak jsou schopni skladiště ohlídat i
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před útokem ze vzduchu, z podzemí i
konvenční cestou po zemi. Dvakrát se stalo,
že nestvůry uvězněné v klecích ve skladišti
se dostaly ven a tito strážci je museli zabít.
Měl bych poznamenat, že Tunda žádá
všechny své zákazníky, aby mu oznámili,
jestliže u něj chtějí skladovat něco živého
nebo nemrtvého. Když je mu záměr
oznámen, striktně takové věci zakáže
uložit. Také vyžaduje, aby mu byly
oznámeny veškeré informace o skladované
magii. Tyto informace se dozvědí jen jeho
věrní strážcové.
Železem pobité vstupní dveře mohou
být na své místo připoutány řetězem a
zabránit tak pohybu dovnitř i ven. V
případě potřeby se naopak mohou otevřít
dokořán a může jimi projet i plně naložený
vůz. V současné době je v Tundově péči
nejméně jeden vůz. Jeho majitel zmizel a je
pravděpodobně po smrti. Žádné jeho zboží
však zatím nebylo zkonfiskováno jako
platba za uskladnění. Lidé z města jsou
zvědaví na to, jak dlouho bude trvat
bezpečné skladování pro zmizelého muže,
než bude uplatněno právo záboru.

Randal Morn neměl finanční prostředky
na přestavbu hostince, ale dobrodruzi
pomáhající mu se záchranou darovali Kesle
nějaké peníze, než se vydali za dalším
dobrodružstvím. A z těchto peněz byla
postavena i současná Červená skála.
Nová Skála je dvoupatrová budova z
kamene a dřeva, v níž panuje všední
atmosféra. Kesla se stará, aby bylo všechno
dobře udržované a svíčky z výčepní
místnosti starého hostince byly nahrazeny
zářícími světelnými koulemi. Vyslovením
jediného slova může Kesla regulovat
stupeň osvětlení, což činí podle potřeby a
uvážení.
O Kesle si mnoho lidí myslí, že je
agentem Harfeníků a informuje přímo paní
Stříbručnou ze Stínodolu – za předpokladu,
že informace je skutečně pravdivá. Bez
ohledu na její členství je Kesla překrásná
žena, jež má na mysli pro zákazníka vždy
to nejlepší. Ve vedení hostince jí pomáhá
personál tvořený stájníkem Oratánem a
dvěma služkami Lestézií a Jandolínou.

U Zlomené dýky

Krčmy
Červená skála

Tento hostinec, skutečnou „barabiznu“,
vede bývalá potulná pěvkyně, půlelfka
Kesla8. Její hostinec přežil zentské
„prohlídky“ stejně jako zuřivé bitky všech
proti všem, které zde čas od času
vypuknou. Bohužel její štěstí se vyčerpalo
během boje o záchranu Dýkové, kdy
ustupující orčí armáda vypálila její hostinec
do základů. Starý hostinec byl zapálen a
shořel celý vyjma kamenných základů.

Toto místo již není ta hřmotná orčí díra,
jako za okupace Zentarimem. Nicméně tato
poničená, smradlavá pijácká putyka stále
není vhodná pro citlivé povahy. Přízemí
tohoto zařízení jsou vypálená jatka. Hosté
musí sejít do velmi opotřebovaného sklepa,
do místnosti se špinavou podlahou, kde je
řada velkých pivních sudů přímo naproti
po lokty vysokého baru. Ten je v místnosti
jediným kusem nábytku.
Hosté by se měli koukat po lucerně a
vývěsním štítu zobrazujícím dvě půlky
zlomené zbraně, jestli chtějí zjistit, kde jsou
schody. V krčmě obsluhuje skurut s

8 Kesla je ND pež Ba6.
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železnou tyčí, kterou používá k
odstraňování pijanů od baru, aby mohli
přijít i další hosté a objednat si nějaký ten
hlt alkoholu. Štamgasti si stejně berou své
pití ke zdi, kde mohou v klidu klábosit.
Díky novému vedení dnes může zákazník
alespoň s někým komunikovat a nemusí se
neustále rozhlížet do všech směrů a dávat
pozor na záludné nebo vržené dýky. Nové
vedení představuje polozlobr Dynter a pět
statných lidských válečníků, zbytek
Tešenských klů – nájezdnické skupiny,
kterou přestalo bavit krveprolévání a
nebezpečí. Toto vedení také nainstalovalo
okolo zdí široká, šikmá a celkem pohodlná
opěrátka, aby se špinavá ramena zákazníků
nedotýkala nových nástěnných maleb, na
něž jsou tak hrdí. Malby v jasných barvách
zobrazují taneční scény a zápasení (alespoň
si myslím, že je to zápasení) mezi téměř
nahými, naolejovanými osobami obou

pohlaví. Pokrývají všechny tři stěny.
Čtvrtou stěnu zaujímá bar.
Zákazníci si také mohou pronajmout
stoličku na sezení za 1 měděný na celý
večer, ale pokud jí rozbijí nebo hodí, musí
zaplatit pokutu 2 stříbrné. Dříve byly
jedinými místy k sezení tělo nebo těla méně
šťastných zákazníků ležících na smradlavé
hromadě v jihozápadním rohu místnosti
nebo možnost „vyrobit si vlastní sedátko“ v
nějaké bitce. Do krčmy bylo přistavěno
druhé schodiště určené pouze pro východ.
Tyto druhé schody ušetřily krvavé hádky o
tom, kdo má na schodišti přednost. Ty
téměř neustále vznikaly mezi opilými a
žíznivými hosty, jimž úzké schodiště
neumožňovalo snadný průchod.
Dýka stále není místem pohody a
odpočinku, ale pokud je vaším cílem pouze
se napít někde, kde na vás neprší, tak je
přesně tím pravým. Cena 1 měďák za
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korbel piva již nemůže být lepší.
Zlatokopové a dobrodruzi dávají tomuto
místu přednost před kterýmkoli jiným
místem pro nízké ceny, rychlou obsluhu a
pramalý zájem o vaše zájmy, jméno,
důvody pobytu a povolání.

Hostinec
Tešenské objetí

Od konce vlády Zentarimu v Dýkové to jde
s obchodem v tomto jediném skutečném
hostinci ve městě, okázalé zájezdní hospodě
na Tethyamarské stezce, vedené Olavií
Carevskou, která získala svou slávu díky
kořeněnému vínu, stále z kopce. Základní
cena za přespání byla snížena ze 2 zlatých
na 1 zlatý za noc jako reakce na to, že již
nemusí dávat polovinu z tržby konstáblovi,

ale zákazníci jsou stále vzácností. Jeden můj
známý potulný kupec shrnul noc strávenou
v Tešenském objetí těmito slovy: „Je to jen o
trošku lepší než tábořit přímo pod
hvězdama. Je tam o něco míň hmyzu a
různejch potvor, ale jídlo není lepší než to,
který si uvaříš nad vohněm.“ Při
stupňujících se doporučeních tohoto druhu
není divu, že Objetí není plné.
Jiný host mě informoval, že hostinec se
zlepšuje. Bylo v něm přistavěno solidní
příslušenství a k dispozici je i koupel v
soukromí vlastního pokoje místo koupele
pod pumpou pro koně vzadu na dvoře.
Olavie má také pár dlouhodobých hostů
(bojovné typy) a snad jí pravidelné příjmy
od nich pomohou přeměnit Objetí ve
slušnou zájezdní hospodu. A nebo třeba
taky ne.
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Údolí perutí
nejznámějším ze
sembijských arogantních
rčení o zpátečnických
buranech sídlících na sever
od nich patří i: „Nejedno
údolí ve skutečnosti vůbec neexistuje“.
Většina lidí dnes toto rčení chápe, jako že
Sembijci dokonce ani nezaregistrují osadu,
když projíždějí chudými a zemědělskými
údolími, nebo jako vychloubačnou
poznámku o tom, že nejbohatší údolí ze
všech – Měsíční – bylo pohlceno Sembií. Jiní
ho zase chápou coby narážku na zmizelá
údolí, jako například Sesrenské a Tarkalské.
Skutečnost se má tak, že se jedná o jizlivý
komentář k Údolí perutí.
Narozdíl od ostatních údolí není Údolí
perutí tolik zřetelné. Spíše jde o kotlinu
vytvořenou řekou Ašabou mezi Mostem
Černých Perutí – místem, kde
Rautauvyrova silnice překračuje řeku – a
Vodopády perutí. Údolí nemá svého
vládce, vlastní armádu, sídelní město ani
žádná jiná města. Je to prostě úrodný
zemědělský kraj, který má svůj vlastní
charakter. Dvakrát se vyhnulo záboru od
Zjizveného, jednou takhle podobně
převezlo Bojové a k údivu všech bohů se i
třikrát vyhnulo uchvatitelské ruce Sembie.

Krajina
Nížiny podél řeky Ašaby tvoří různorodé,
mírně se vlnící zemědělské usedlosti s po
pás vysokými zdmi z kamení sesbíraného z
polí a spíše náhodnými zelení porostlými
valy podél řeky. Valy měly původně
chránit proti záplavám (ovšem od té doby,
co se v údolí usídlili mágové a mocnější
duchovenstvo, jejich kouzla slouží k

velkému omezení jarních záplav, takže řeka
již nevystupuje ze břehů). Tu a tam je
krajina poseta skupinkami stromů a malé
horské hřebeny křižují údolí od
severovýchodu k jihozápadu. Pěšinky se z
mírných svahů šplhají nahoru a pak zase
dolů. Pocestný na nich bude marně pátrat
po nějakém městě nebo větší osadě. Údolí
perutí je skutečně romantická zemědělská
krajina, přesně splňující představu
Sembijců o všech Údolích.

Obyvatelstvo
Perutničtí (nebo také peruťodolští, pokud
jste ignorant ze Sembie) jsou soběstačný lid.
Každá zemědělská usedlost i vesnice si
hledí svého a má i vlastní spravedlnost.
Spory, jež by zde očekávali obyvatelé
větších a bohatších zemí, zde překvapivě
vypukají jen velmi zřídka, protože lidé jsou
zde velmi tolerantní. Starají se především o
svoji půdu a mají od bohů dar rozumného
uvažování ve větší míře než lidé jinde.
Když se v časech Lašana valila vojska
Zjizveného do Údolí perutí, jeho obyvatelé
ukryli své zranitelné děti a otevřeli dveře
svých domovů i stájí. Pak nakrmili vojáky i
koně útočících vojsk a zůstali v klidu.
Věděli, že by ani náhodou nemohli tuto
armádu zastavit, ale také si uvědomovali,
že toto područí nebude trvat věčně, aniž by
se mu postavili žoldáci z bázlivé Sembie – a
to i kdyby všechna ostatní údolí byla
Lašanem poražena
„Silní“ a „vytrvalí“ – to jsou častá slova
o nezávislých sedlácích Údolí perutí.
Neinformovaný návštěvník, domnívající se,
že je zde dobré místo pro názornou ukázku
vlastní síly, pěkně rychle zjistí, že údolí je
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domovem pro mnoho ne až tak úplně
vysloužilých dobrodruhů!
Kromě násilnických cizinců a občasné
rodinné hádky jsou perutničtí mírumilovní
a klidní lidé. Pouze zapálení úrody nebo
jiné svévolné poničení jejich majetku je
naprosto jistě rozzuří. Klidně vás nechají
tropit si z nich trochu žerty, ukrást několik
jablek nebo mrkví, když jdete kolem, a
dělat vtipy o trvdohlavých chovatelích
vepřů (v Údolí perutí je opravdu hodně
prasat), protože právě takoví lidé kvůli
bohům jsou. Člověk může snadno
promarnit poslední kousek života vztekem
a temnými nadávkami. Mnohem lepší je se
zasmát, dát si další korbel piva a užít si s
přáteli dobrého pocitu ze zdárně se
vyvíjející úrody.
Skrz Údolí perutí vždy cestovaly
spousty lidí. Buď to byli obchodníci či

poutníci cestující za svými zájmy, nebo
armády ženoucí se vstříc nějaké bitvě (a
před nimi prchali uprchlíci) – zkrátka vždy
zde proudila celá procesí.
Harfeníci a dobří lidé z ostatních údolí a
civilizovaných zemí vždy chápali, že
přespání v suchu stodoly a několik těch
obdržených slepičích vajíček se sluší
odměnit nějakou tou mincí. Mnoho
perutnických sedláků jdoucích za úsvitu do
stodoly zjistí, že noční návštěvníci zde
spotřebovali trochu sena nebo palivového
dříví, ale na oplátku najde několik
měděných či stříbrných mincí zastrčených
za závorou, aby je bylo snadné nalézt.
Obyvatelé údolí se také naučili, kdy mají
dělat, že nevidí a neslyší, zatímco
návštěvníci dělají něco nepřístojného.
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Meslníkův Přívoz
Tato víska je domovem pro pouhých asi 30
osob a je pojmenována po hojně užívaném
koňském přívozu. Návštevníci tohoto místa
zde najdou spoustu sadů, tři zapáchající
prasečí farmy s prostornými výběhy pro
jejich vyvalování se v bahně, pumpu na
vodu z řeky, koňské napajedlo a jedinou
zdejší krčmu nazvanou U Blbýho
převozníka. Ve vesnici neexistují žádné
obchody, co by stály za zmínku, ale zdá se,
že převozníci mají spoustu starých věcí a
jsou vždy ochotni vám je prodat, projevíte‐
li o ně zájem. Bezpochyby jsou to věci osob,
které je „bezstarostně zapomněly“ na
prámu, než je převozníci srazili do řeky. V
Meslníkově Přívozu leží o trochu
zajímavější věc – kruh kamenů známých
jako Valsprendarovy šachové figury. Kruh
je (jak už to o takových míst bývá) spojen se
spoustou příběhů o magii.

Jedinečné lokality
Lahvinův přívoz
Na tomto rušném místě se cestovatelé
dopravují přes řeku Ašabu (ta je v tomto
místě obvykle klidná) na prámu taženém
párem obrovských tažných koní na druhou
stranu. Koně táhnou barži tam a zpět
pomocí dlouhých lan natažených mezi
vodící dřevěnou konstrukcí. Ta také slouží
k nadzvednutí lan, aby lodi plující po řece
mohly bez potíží projet. Konstrukci je na
řece vidět ze slušné vzdálenosti.
Převoz stojí 7 stříbrných za osobu. V
ceně je zahrnut i jeden kůň, ale za každé
další dopravní zvíře zaplatíte 3 stříbrné,
stejně jako za povoz. Za velké vozy
obchodníků se platí 2 zlaté.
Přívoz provozují dva silní bratři Dregoň
a Flendr Lahvinové, kteří si mohou ještě
zavolat vskutku hromotluckého bratrance

Mugléře, pokud se někdo pře o jízdné.
Mugléř vypadá na to, že v něm koluje
trochu zlobří krve (jednou jsem viděl, jak
jeden z bratrů srazil pěstí nepohodlného
zákazníka do řeky a shodil tam i jeho koně.
Dále si již muže nevšímali a nechali ho, aby
se utopil nebo opět probral – podle přání
bohů). Nenalezl jsem žádnou zmínku o
komkoliv jménem Meslník. Patrně jde o
zkrácené slovo řemeslník snad po nějakém
koláři nebo tesaři.

Valsprendarovy šachové figury
Kruh stojících kamenů vysokých jako
člověk se nachází přesně na jih od Přívozu,
uprostřed pečlivě obdělávaného pole
ječmene. Zeptal jsem se sedláka na poli,
proč si dělat takovou námahu s vyhýbáním
se kamenům (kameny totiž nejsou
zakopány v zemi, ale vznášejí se těsně nad
ní, takže by je neměl být problém
přemístit). On však potřásl hlavou a řekl,
že nechce rozlobit Valprendarova ducha.
Valsprender byl, jak se zdá, nyní již
mrtvý kouzelník, který tyto kamenné
„šachové figury“ očaroval a později byl
uvnitř kruhu pochován (ne, nekopal jsem
tam, ale slyšel jsem o jiných, kteří to zkusili,
ale radosti z výsledku své práce se nikdy
nedočkali). Pokud kamen zcela přemístíte
z místa, na které vrhal stín, objeví se zářící
portál, z nehož vyskočí nějaká nestvůra.
Nestvůra okamžitě útočí a pustoší, dokud
není zabita. Dotkne‐li se figury byť jen prst
živé bytosti, má to za následej pohnutí
kamenem. Ale ani nejsilnější údery zbraní
nebo vichřice nemají žádný podobný
výsledek. Vrácení kamene na původní
místo nemá žádný vliv na uvolněnou
nestvůru, i když se portál znovu zavře.
Na tomto místě se vznáší celkem 11
kamenů a pohnutí s každým má vždy
stejný výsledek, i když druh nestvůry se
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liší. Všechny takto přivolané příšery jsou
podle všeho druhy žijící na povrchu a
nejspíš také v suchých oblastech. Odkud se
tyto nestvůry berou a proč Valsprendar celé
toto zařízení zkonstruoval, zůstává
záhadou – dokonce i pro Rantajse (ptal jsem
se ho).1
Pokud pohnete se všemi 11 kameny a
pobijete všech 11 nestvůr v jediném dni (od
rozbřesku do setmění), otevře se brána
vedoucí do úkrytu s mnoha komnatami.
Tento úkryt Valsprendar vyrobil, objevil
nebo v něm bydlel. Některé učené knihy o
kouzelnictví tvrdí, že v tomto úkrytu se
nachází jedna z částí roztříštěného meče, ale
je velmi dobře chráněna a zatím se nikomu
nepodařilo ji odnést. Jací strážci meč hlídají,
nebo co dalšího lze v úkrytu najít, to nevím.
Učené knihy opravdu mluví jen o
roztříštěném meči. Byla to zbraň, kterou
použila Usměvaná princezna z Hlubokého
proti Dvanáctce tančících kouzelníků, ale
jim se podařilo jí meč vyrazit z ruky
kouzlem ještě předtím, než byli zničeni.
Přesto však zůstal meč ve spojení s
princeznou. A jak její šílený tanec vysával
magii z Thayců, magie protékala skrz meč a
ten se pod tímto namáháním rozlomil do
devíti částí. Všech devět částí meče má
zvláštní kouzelné schopnosti a jak se šeptá
v legendách, všechny jsou ukryty v
Údolích. Více o této fascinující zbrani vám
nemohu prozradit, ale nejméně tucet
skupin dobrodruhů bojovalo v posledních

letech na ječmenném poli s nestvůrami, aby
mohli jeden kousek meče získat. Nějaký
mocnější mág než jsem já by vám snad
mohl prozradit více.2

Krčma
U Blbýho převozníka

Tato hnijící a rozpadající se barabizna je
zamořena vlhkostí od řeky. Jak se zdá,
vlhkost se nějakým záhadným způsobem
dostala dokonce i do piva. Alespoň to moje
bylo velmi vodové a chutnalo po plísni, ale
je možné, že plísňová pachuť byla z
korbele. Převozník je ubohým místem,
porovnáme‐li ho se skvělými pivnicemi v
Sembii a Cormyru nebo lepšími krčmami v
Údolích. Na druhou stranu je tu levno
veselá atmosféra. Chodí sem všichni sedláci
a voraři, jimž se podaří do krčmy dojít.
Samozřejmě, že u vorařů je to poslední věc,
kterou ten den udělají. Napijí‐li se voraři o
trochu více než snesou, dělají v krčmě velký
rozruch. Sedláci je obvykle odtáhnou na
kupku sena, kde sebou házejí a bručí na
sebe nesouvislé nadávky a kletby, dokud
neusnou.
Přes všechny tyhle vesnické kašpařiny
má toto místo jisté kouzlo. Než se voraři
„zlejou“ pivem, dokáží vyprávět krásné a
dlouhé příběhy...

1 Elminster: Ještě bych si dovolil poznamenat, že Volo se ptal také mě, a tak se dozvěděl všechny ty podrobnosti, které zde tak
nenuceně líčí. Přece si nemyslíte, že by bojoval s nějakými nestvůrami, nebo ano? Z nevysvětlitelných důvodů se také zapoměl
zmínit o našem rozhovoru.
2 Elminster: Ach jo. No jo, no jo – máte to mít. Vyhledejte si další informace o Roztříštěném meči v Dodatku II. To jsem si mohl
myslet, že jste jen vykradači hrobek a magie...
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Most Černých
Perutí

Zajímavá místa
v Mostu Černých
Perutí

Jméno tohoto místa pochází od černě
natřeného mostu strženého již před
dlouhou dobou povodní, který byl na
Rautauvyrův rozkaz nahrazen mostem
novým. Tato osada byla původně jen
stanovou zastávkou karavan na sembijské
straně mostu, ale časem se z ní stalo
mnohem více, než místo k táboření u
silnice. Ve skutečnosti je Most v současnosti
rychle se rozrůstající vesnicí s nějakými 70
obyvateli. Dříve to byl jen železem pobitý
most, kde na sebe přes řeku hledělo 16
nadutých sembijských silničních strážců a
16 vzdorovitých členů Kancléřské gardy
z Bojového údolí (tyto dvě skupiny stráží
byly údajně výběrčími hraničního cla. Ve
skutečnosti zde byly přítomny, protože
Sembie chtěla nenápadně posunout své
hranice na sever a bez potíží zabrat
zemědělská údolí. Lidé z celých Údolí zase
chtěli dát Sembijcům vědět, že jsou na tuto
možnost připraveni a důrazně jí zabrání).
Most Černých Perutí označuje jednak
západní okraj Údolí perutí a také
nejpoužívanější průchod v zemích Dračího
pobřeží. V průběhu let tudy prošlo opravdu
hodně lidí při své cestě někam jinam. I když
se ještě nemůže pochlubit ani dvacítkou
budov, stejně si toto místo zaslouží více
pozornosti, než jen protažení si nohou,
zatímco vpředu v koloně vozů se
obchodníci hádají s hlídkami na mostě – i
když, té pozornosti ne zas moc. Tato vesnice
je místem vhodným ke koupi pozemků. Jak
se toto místo začne rychle stávat místním
obchodním střediskem, ceny vyletí do
astronomických výšek. Už dnes je snem pro
směnárníka či obchodníka s bezpečným
skladištěm.

Obchody
Jeraldův koloniál
Koloniál a tržiště

Tato trojice rozvrzaných skladišť slouží jako
koloniál a tržiště pro karavanní obchod.
Ačkoliv u Jeralda dostanete všechno od
červených svící po povoz ozdobený
třásněmi, zaplatíte zde také přemrštěné
ceny – o polovinu vyšší než byste zaplatili
dole v Ordulinu, kdybyste si ještě před
odjezdem vzpomněli, co všechno budete
potřebovat. Jerald si nedělá žádné přátele,
ale pokud něco opravdu nutně potřebujete,
buďte si jisti, že u Jeralda to dostanete.
Pravděpodobně i ve vámi požadované
barvě a provedení. Jen vzdychnete,
vyklopíte obsah měšce a odejdete o mnoho
chudší. Budete se divit, jako mnozí před
vámi, jak je možné, že Jerald má, přes své
nestoudné ceny, hlavu stále na krku. Ne
všichni lupiči na vás číhají schovaní v křoví
u cesty.

Trh
Zemědělský trh

Místní chytráci ho nazývají „Černý trh“,
protože vědí, že tento název přiláká mnoho
dychtivých Sembijců, kteří budou zuřit až
zjistí, že jediné, co se zde prodává, jsou
plodiny od sedláků. Každopádně Trh je
zemědělským tržištěm v podobě velkého
stanu, kde perutničtí sedláci mohou
pronajmout své mohutné potomky jako
průvodce a vozky a sami přitom prodat své
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zboží. Jejich zbožím jsou třeba kuřata,
nadbyteční koně nebo zelenina čerstvě
sklizená z pole. Mnoho projíždějících
obchodníků si zde kupuje drůbež připravenou
k rožnění, nálevy, marmelády, džemy,
klobásky, doma vařené pivo a jabčák pro
okamžitou spotřebu. Někteří z nich si berou
toto zboží dokonce do Dálnovrchu nebo měst
v Sembii, kde ho prodávají s úděsnou
přirážkou.
Nejbohatším obchodníkem ze všech na
Trhu je jistý kupec, který přichází každé
desetidenní z jihu od Ordulinu, aby tady
sedlákům prodával sklenice se skleněnými
víčky a pečetící vosk. Je to obezřetný muž,
chránící své zboží před vrhači kamení tím, že
vyhrožuje, jak z lahve vypustí zlého ducha.

dobrým způsobem, jak přilákat perutnické
sedláky ke dveřím krčmy. V krčmě nesmí
samozřejmě chybět ani zábava trochu jiného
druhu – tanečnice.
Herecké soubory z daleké Kesenty se zde
střídají s nadanými Sembijkami. Některé
velmi odvážně oděné děvy pouze tančí a
pózují podle hudby, ostatní pak hrají na
hudební nástroje a zároveň poskakují. A
docela jim to jde. Tanečnice se promenádují na
vyvýšeném pódiu pokrytém černým sametem
a osvětleném zavěšenými lampami. Údajně
mají předvádět vysoce módní sembijské
večerní róby, ale v životě jsem nikde neviděl
prodávat takové šaty.

Hostinec
U Voraře

Krčma
U Kalvodského tmavého

Tato krčma byla právě letos nově otevřena a
stále si hledá svou vlastní atmosféru. V patře
má tucet ubytovacích místností, ale nevyspíte
se zde – alespoň pokud nejste hluší. Výčep v
přízemí obvykle přímo řve, a když říkám řve,
myslím tím řve.
Ve zdejší krčmě se čepuje doma vařené
pivo, nazývající se celkem přirozeně
Kalvodské tmavé, a zjistil jsem, že je podivně
sladké a natrpklé – asi tak, jako kdyby někdo
smíchal silné černé pivo s rozpuštěnou lékořicí
(možná je to opravdu způsob, jak se toto pivo
vyrábí). Pocestný si může vybrat z velké
nabídky piva, vína i něčeho ostřejšího, kterou
lze srovnat i s nabídkou v sembijských
zájezdních hostincích, a to včetně těch vodou
zředěných a cukrem doslazených příšerných
vín nazývaných „osvěžující doušek“, které
nyní začínající zaplavovat Sembii. Hrůůůza!
K příjemnějšímu popíjení má krčma v
nabídce obvyklé slané ořechy, pražené mandle
a také studené krevety a před poslední rundou
krémové věnečky. Krémové věnečky jsou

Tento velmi populární hostinec se roztahuje
podél severního břehu řeky Ašaby, od konce
mostu východně do vzdálenosti dobré čvrt
míle. Vypadá spíše jako skupinka vzájemně
nesouvisejících budov, které se náhodně
dotýkající a tvořící tak jedinou stavbu.
Současný stav je výsledkem naprosto
náhodného rozrůstání pokračujícího v
průběhu let a stále se zvyšujícími požadavky
zákazníků, kteří si chtějí užít poklidného
venkovského pohodlí tohoto místa. K
celkovému pohodlí přispívají také výtečné
polévky, předehřívání postelí v zimě, zásobení
všech hostí porcemi, jež by někomu stačily na
celý rok, a možnost bez okolků si lehnout k
ohni či do měsícem zalitého kouta a setrvat
tam neomezeně dlouho (vyzkoušejte také
topinku s máslem, houbami a ústřicemi či
pečené pirohy s husou a fazolemi. Jaká to
dobrota!).
Jak se podnik rozrůstal, personál měl
starosti s tím, udržet zde tolik ceněnou
atmosféru. Vyřešil to zakoupením
důmyslných zvukotěsných a ohnivzdorných
kouzel a ubytováním jednotlivých hostů co
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nejdále od sebe. Výsledkem jejich snahy jsou
také přísné cedule, které hosty důrazně žádají,
aby se zde vyhnuli používání jakékoliv magie.
Tyto žádosti se nacházejí na nejsnáze
viditelných místech a když se na ně majitele
důrazně zeptáte, učiní několik zastíracích
prohlášení o nežádoucích interakcích mezi
kouzly.
Již zmíněné ticho a zákaz používání magie
by udělaly z hostince učiněný ráj zlodějů,
nebýt ovšem zde žijícího „strašidla“. Jde o
strážného ducha jménem Albrent, který za
života býval Harfeníkem. Nyní hlídá hostinec
před žhářstvím a jinými zločiny. Při několika
příležitostech zachránil toto místo před
útokem zbojníků a před plameny – ať
náhodně nebo úmyslně založenými. Zároveň
slouží mnoha osamělým poutníkům jako zdroj
společnosti a rad. Albrent je také důvodem,
proč sem uprchlo tolik láskou zhrzelých
romantických dívek, které zde zůstaly jako
členky personálu do té doby, než přišel ten
správný host, za něhož se provdaly. Ach jo.
Hostinec U Voraře je ten typ zařízení, o
němž se zpívá v téměř každé šťastné baladě,
ale který ve skutečnosti naleznete jen velice

vzácně. Pokoje jsou zařízeny ze zbytků
výprodeje nábytku z velkostatku a samo o
sobě stojí toto zařízení za jednodenní zajížďku.
Kde jinde můžete shlédnout jediný portrét
Údolního princátka (Orstan z Měsíčního),
pózujícího na portréru ve směšném a velmi
módním letním oblečku, který se skládá pouze
z povýšeneckého šklebu, jednoho páru
rukavic a několika hadříků. Nebo skládací
postel na kolečkách vyřezanou elfskými
řezbáři do tvaru velikánské laně stočené do
klubíčka okolo prostoru, kde by se mohlo
vyspat dítě. Nebo plakety s moudrými
údolními pořekadly a ještě veselejšími
komentáři a poznámkami.
Nepřejděte tento významný orientační
bod; jeho poklidná sláva je více než
zasloužená. Za postel (tedy za nocleh) zde
zaplatíte pouze 7 stříbrných (9 stříbrných
pokud chcete soukromý pokoj) a za jídla
platíte jen 2 měděné navíc, bez ohledu na to,
kolik sníte. Nápoje se také platí zvlášť a to 5
měděných za cokoliv si představíte. Nabídka
ale není příliš bohatá a je založená především
na domácím pivu.
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Peroutky
Jde o nejstarší a největší (žije zde 80 osob)
vesnici v Údolí perutí – Peroutky jsou
tradičním místem nepříliš častých údolních
schůzí. Ty jsou svolávány k urovnání
sporů, které nemůže rozhodnout žádná
jednotlivá osoba. Trvají čtyři až pět dnů a v
této době se debatuje o tom, co se bude v
údolí společně dělat. Všeobecná shoda je
velmi vzácná a výsledky schůzí nejsou pro
nikoho zavazující. Často jsou také schůze
spíše určeny k setkání starých přátel, rozbití
nosů starých nepřátel a k popovídání si o
starých dobrých časech nad spoustou piva.
Poslední údolní schůze se přeci na
něčem usnesla. A jak už to tak bývá, týká se
to jediné další zdejší činnosti stojící za
zmínku. Všechny barže a čluny plavící se

po řece Ašabě musí být vyloženy a
přemístěny nad vodopády pomocí kulatých
klád. Nad vodopády se loď znovu spustí na
vodu a naloží. Další možností je nechat loď
naloženou a vláčet ji nahoru pomocí
dlouhých silných lan a spousty silných
chlapů. Veškeré pokusy vystavět přehradu
nebo náhonové koryto skončily
katastrofálně. Ašaba si prostě vždy
vytvořila vlastní nové koryto a valila se s
řevem dolů, až se nakonec spojila s hlavním
korytem a trošku ho rozšířila.
Po léta byl kládový výtah zanedbáván,
protože místní kouzelník Cholandoným si
udělal dobrou živnost ze zmenšování lodí i
s nákladem a vším neživým inventářem a
jejich následným vynášením nad vodopády
ve své kapse. Za vodopády bezpečně loď
položil na vodu a rozptýlil své zmenšující
kouzlo. Skupina ambiciózních čarodějíčků,

Vodopády perutí
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poslaných Rudými mágy z Thaye, udolala a
zavraždila starého hodného čaroděje
v magickém souboji. A lodníci náhle zjistili,
že znovu potřebují starý zarostlý výtah.
Jelikož hlavním zdrojem zpráv i
drobného spotřebního zboží v údolí jsou
tucty malých říčních člunů křižující řeku
Ašabu, jejichž posádky (mezi nimi i ženy)
jsou zde proslaveny svou hráčskou vášní a
vychytralostí, náhlé postrádání výtahu se
muselo rychle vyřešit. A tak se všichni na
poslední schůzy jakýmsi zázrakem shodla,
že každý vlastník půdy v údolí by měl
zaplatit jeden zlatý na opravu, narovnání a
prodloužení výtahu, aby jeho sklon nebyl
tak prudký. To bylo učiněno bezokladně a
dnes je výtah zcela zrenovován.

Zajímavá místa v
Peroutkách
Peroutky mají překvapivě velkou sbírku
zajímavých míst. Nejznámější jsou
Vodopády perutí, které daly jméno vesnici i
celému údolí. Nepodařilo se mi však zjistit,
odkud tento poněkud podivný název
pochází. Ve vesnici nejsou žádné
pořádkové síly ani studny (voda se bere
přímo z řeky). Nachází se zde asi tucet
stromů, spousta bláta a zrhuba 20
jednotlivých domů včetně kovárny,
opravny povozů a obchodního skladu, kam
mohou zdejší sedláci přijít a prodat svůj
oves, obilí, sýry, solené maso a domácí pivo
všem obchodníkům jevícím zájem o
uvedené zboží. To jsou především
obchodníci ze Sembie, Cormyru a
Dálnovrchu. Za zmínku stojí pouze jediný
zdejší obchod. Navíc ve vesnici není ani
jeden hostinec nebo krčma.

Jedinečné lokality
Cholandonýmova věž

Pobořená, ohněm začouzená kamenná
vížka, která kdysi bývala sídlem kouzelníka
Cholandonýma, je stále ještě nejúžasnější
budovou v osadě. Kouzelníkovi vrahové
doufali, že ve věži naleznou spousty zlata a
magických předmětů (Cholandoným si
nikdy neřekl za přenesení jakéhokoliv
plavidla méně než 2 zlaté a obvykle žádal
mnohem víc; průměrně mezi 25 a 50
zlatými). Nicméně byli přepadeni
samotnými zdmi věže, když vyburcovali
xorny a strážné golemy a zároveň spustili
pasti působící jako hůlka chřadnutí a také
různá proměňující kouzla. Poslední kapkou
pak bylo uvolnění několika hladových slizů
z truhel, kde měl být poklad. Po tom už
čarodějové ze země Thay prchli.
Od té doby už několik skupin
dobrodruhů uspořádalo do věže loupeživé
nájezdy. Ohlásili však jen nalezení dalších
smrtících pastí a strážců, včetně jednoho
strážného ducha a nějakých bran, které
přemísťují vetřelce do mimoprostorových
komnat s uvězněnými nestvůrami. Tyto
komnaty lze opustit pouze pomocí různých
bran, nacházejících se ve stropě velice
vysokých místností, kde pády potrestají
všechny nedostatečně připravené.
Věž má tvar štíhlého válce s jediným
krytým vstupním křídlem. Zvenčí křídlo
vypadá celkem malé, ale někteří
dobrodruhové říkají, že pod ním jsou
rozsáhlá sklepení klesající pod řeku Ašabu
a znovu stoupající na druhé straně řeky.
Některé z těchto pozdemních komnat
vypadají velice staře a je možné, že se
mohou napojovat na zatím zasypané stavby
Hlubinných říší. Někteří z průzkumníků
věže vyprávěli, že hmatem nalezli
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neviditelné dveře na točitých schodech,
vedoucí skrz srdce kouzelníkova domova.
Jiní zase mluvili o dveřích otvírajících se ve
vnějších zdech, které vedou do jiného
prostoru, kde je ukryt poklad. Abyste se k
pokladu dostali, musíte znát správné
kouzlo, jinak vás síť podivné magie dovnitř
nepustí. Toto kouzlo však objevitelé
postrádali (nebo nevěděli, které to je) a
potom, co si na jejich společnících vybrala
svou daň smrt, ani neměli velké nadšení
pokračovat.
Při pokusech poodhalit tajemství věže
již zemřelo mnoho lidí. Všichni se
pokoušeli nalézt zde zlato a magii, jež by
zde měla být. Zatím se ve věži žádná
(užitečná) magie nenašla a do dnešního dne
bylo ve věži nalezeno pouze asi 30 různých
mincí (všechny nalezené peníze byly z
kapsy jediného roucha visícího na kolíku u
vstupních dveří). Z oblasti snadno
přístupných místností je hlášena nejméně
jedna žijící zeď a lidé začínají mít
podezření, že Cholandoným nebyl zdaleka
takový dobrák, jak se tvářil.

Chrámy
Dům rána
Jediný fungující chrám v Údolí perutí je
dlouhou a nízkou kamennou budovou
zasvěcenou Lathanderovi. Nachází se na
úpatí Vodopádů perutí. Pán jitra Jalián
Hortivar, vysoký a aristokratický člověk,
který je jen zpoloviny tak kultivovaný a
důležitý, než si sám myslí, zde k práci pro
Lathandera vede velkou skupinu nižších
kněží a noviců.
Prací pro Lathandera je v tomto chrámu
myšleno pronajímání holých kamenných
místností za 1 zlatý na noc všem
pocestným, kteří o takovou službu projeví
zájem. Každá taková místnost se může
pochlubit vlastním nočníkem a dveřmi. Víc

toho nabídnout nemůže. Další činností
chrámu je podpora nového podnikání a
poskytováním úvěrů s úrokem 2 % za
desetidenní komukoliv, kdo o to požádá.
Klidně bych uvěřil tomu, že Hortivar se
vzdá své „nesobecké“ služby bohu velice
finančně obohacen, pokud se někdo z jeho
16 (nebo kolik jich vlastně je) nižších kněží
sloužících pod ním nerozhodne jeho
odchod z naleštěného mramorového trůnu
poněkud urychlit. Připadá mi absurdní, že
by práce tohoto chrámu činila Lathanderovi
stejnou radost, jako jeho ostatní chrámy.
Na druhou stranu má tento chrám velmi
pěkné zahrady.

Dům padající mlhy

Tento dříve skvostný chrám Leiry, Paní
mlh, stojí nyní prázdný a opuštěný na úpatí
Vodopádů perutí. Jeho spodní místnosti
jsou neustále vlhké vinou působení řeky,
tekoucí hned za chrámem, a jeho sklepení
stále obývají nestvůry. Nepomohlo ani
několik pokusů je vyčistit. Jeden z
dobrodruhů zkoumajících sklepení
vypověděl, že jeho družina objevila šest
podzemních pater sklepení, z nichž to
nejdolnější ústí do obrovské jeskyně
v Temných říších. V tomto okamžiku se
obrátil, aby se vrátil nahoru. Jeho společníci
pokračovali v cestě a již se nikdy nevrátili.
Spojení s Temnými říšemi může celkem
dobře vysvětlit obrovské sumy, které
tajemstvím obestření kněží tohoto chrámu
vždy utráceli, a může být rozumným
důvodem pro záhadné náklady určené pro
Zjizvené údolí, které se jakoby zázrakem
objevovaly před chrámem. Ovšem s kým –
nebo čím – kněží Leiry skutečně
obchodovali, zůstává stále záhadou.
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Ať už to bylo cokoliv, zdá se, že tento
druh podnikání se v současnosti již
neprovozuje. Poslední temná karavana
přijela k chrámu v Době nesnází. Nestvůry
však stále čas od času vycházejí z hlubin
země a místní chlapci, rybařící v řece z
oválných oken chrámu, pak skáčou do
vody a křičí „jako“ o život. Kdyby zde
někdo postavil hlídky proti takovým
mrzutostem, pak by prázdné, ale dříve
přepychové místnosti v horních patrech
zříceniny poskytly mnohem lepší
přenocování, než to nabízené v Domu jitra.

Chrám pod vodopády
Za padajícími vodami Vodopádů perutí,
téměř přímo pod Domem padající mlhy, je
několik přírodních jeskyní a výklenků, kde
jsou místní děti zvyklé si hrát. Pašeráci,
jimž nevadí, že budou promočeni, tu
schovávají svůj kontraband (či sami sebe) a
dějí se tady i horší věci. Například únosy,
obchod s otroky a vyznávání zlých bohů.
Před o něco více než sto lety pozvedli
místní sedláci zbraně proti sektářům
scházejícím se v jedné z jeskyní za
vodopády. Není však jisté, zda chrám,
nacházející se hluboko v jeskyni, s nímž
sedláci bojovali, stále ještě existuje. Také se
již zapomělo, kterému bohu se vlastně
členové sekty klaněli. Některé příběhy
tvrdí, že to byl Moander, jiné zase trvají na
tom, že to byl Juiblex, Gaunadaur nebo
Ilsensin.
Nikdy se mezi lidmi nerozšířily žádné
zprávy o drahokamy posetých idolech ani o
dalších bohatstvích sekty. Říká se však, že
vodopády samy o sobě ukrývají značně
velký poklad. Ten má podobu množství
mincí, nákladních beden a obchodních
prutů ze spousty barží a člunů, jež se zde v
průběhu let zřítily či potopily. Vodopády
také údajně ukrývají různé kradené

předměty, které někdo úmyslně ukryl do
puklin za vodní kaskádou, a také předměty
lidí zabitých v hornější části řeky a
zanesených sem proudem.
Lidé z vesnice se smáli, když jsem jich
zeptal, zda stále někdo chodí pod vodu
uctívat bohy, a řekli, že nejsem první, kdo
se na to ptá. Voraři také vyprávějí příhěhy o
hlasech, které jsou slyšet v blízkosti
vodopádů za bezměsíčných nocí, ale voraři
vám povědí cokoliv, aby se před cizincem
vytáhli.

Obchod
Darvinův obchod
Koloniál

Tento velký, dobře zásobený koloniál je
kulturním centrem Peroutek. Téměř všichni
vesničané se zde každodenně zastavují, aby
si nakoupili čerstvé mléko, chleba a sýry.
Každý den brzy ráno Darvinovi synové
přijíždějí s šíleně vrajícím povozem, který
musí probudit spoustu místních, a přivážejí
čerstvé zboží. Ceny jsou zde asi o 10%
vyšší, než je obvyklé v jiných větších
místech, kde existuje cosi jako konkurence,
ale nejsou nepřijatelné. Přátelský a
upovídaný majitel, Ulvín Darvin, se snaží
mít na skladu cokoliv, co může kdo
potřebovat, a to od suchých kalhot pro
cestovatele spadlé do řeky po barže a čluny
pro ty, co ztratili vlastní plavidlo.
Darvin také prodává pergamen,
inkoust, některé celkem pěkné hotové
oblečení z obchodů v Sembii a lektvary léčení
a lektvary létání. Oba lektvary stojí 300
zlatých za kus a žádný úplatek ani
vyhrožování nepřiměje Darvina prozradit,
kde tyto lektvary získává.
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Vysoké údolí
okud tímto chladným
zemědělským krajem nevede
poutníkova cesta, je jen málo
důvodů, proč by měl tuto
oblast navštěvovat. Vysoké je
od ostatních Údolí odděleno vrcholky
Hromových skal, jež se vypínají okolo celého
údolí. Dá se říci, že Vysoké není vlastně nic
jiného, než velice vysoko položený horský
průsmyk, umožňující průchod přes hory z
Cormyru do Sembie podél Hromové cesty
(vozová cesta začínající v Saerbu a končící
v Hromovci v Cormyru). Je to jedno z
nejstarších údolí, malá a izolovaná oblast,
ačkoliv místní obyvatelé jsou tomu rádi.
Kosmopolitní ovzduší, intriky a nesváry, tak
časté a běžné na jiných místech, nejsou pro
obyvatele Vysokého. Ti mají rádi poklidný,
jednoduchý a odvážný život coby ovčáci a
zemědělci. Jen někteří z nich se věnují
činnostem jako je tkalcovství a kamenictví.
Také si něco vydělají tím, že přes jejich území
projede několik kupeckých karavan, jež si
vyberou právě tuto cestu přes hory, než by
užívali hlavní stezku probíhající Daerlûnem
na jihu nebo Východní cestu, která
Hromovým průsmykem probíhá směrem
severním.

Krajina
Cesta do Vysokého údolí se šplhá po obou
přístupových cestách velice rychle vzhůru.
Ačkoliv je po své délce stále skloněná,
neprobíhá její reliéf tak moc nahoru a dolů,
jako cesta Hromovým průsmykem. Hory ze
severu a jihu doslova oddělují toto údolí od
okolního světa. Jsou protkány nebezpečně
vyhlížejícími stezkami stoupajícími na vysoko
položené terasy a vysokohorské pastviny,
vytesané vysokodolskými v průběhu těch

zhruba sedmi set let, co tu lidé žijí. K
vytvoření či vylepšení určitých míst byla
očividně použita výbušná magie.
Ze strmých a mnohde holých hor se dolů
do údolí žene spousta malých potůčků, které
odvádějí vodu z vrcholu průsmyku všemi
možnými směry. V průsmyku leží město
Vyšehrad, sídlo šestičlenné Údolní rady a
domovem zhruba 350 obyvatel. Ve zbytku
údolí žije podle odhadů asi dalších tisíc lidí. Ti
sídlí v oblasti na západě ohraničené Západní
tvrzí (při hranici s Cormyrem) a na východě
ohraničené strážnou Východní tvrzí (při
hranici se Sembií).
Prostý cestovatel by asi minul nejslavnější
místo, kterým se může Vysoké údolí pyšnit:
Tančírna, kde se podle legend scházeli
bohové, aby zde projednali a uzavřeli
spojenectví a mírové dohody. To bylo v
časech, kdy byl svět ještě mladý (více se
dozvíte v popisu Tančírny). Je velmi snadné
toto místo opomenout, protože leží schované v
postranní rokli východně od Vyšehradu, na
severu celého údolí. Vedle rokle, v v níž se
skrývá Tančírna, jsou ve Vysokém ještě dvě
takovéto podobné lokality. Jde o malé
rozsedliny mezi horskými výběžky
vybíhajícími do hlavního údolí. Výběžky
Hromových skal se v údolí stáčí tak, aby
probíhaly stejným směrem. Nakonec se
přiblíží k sobě a nechají mezi sebou úzký
prostor. Konce výběžků jsou od sebe vzdáleny
asi jednu míli.
Obě další rokle leží na jižním okraji celého
průsmyku. První z nich, ležící přímo
východně od Západní tvrze, je nazývána
Měděný lok, protože se v ní nachází je
množství měděných šachet, ať už v provozu,
nebo již opuštěných. Přítomnost tohoto kovu v
celé rokli má za následek, že jezírko v jejím
středu hýří opravdu nádhernou
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modrozelenou barvou. Je ale třeba dát si na
tuto vodu pozor, je totiž jedovatá.
Druhá schovaná rokle je nazvána více než
příznačně – Skrytá rokle. Leží přímo jižně od
Dvojbřitného mostu, místa, kde Hromová
cesta překračuje Barastovu strouhu, říčku
ústící východně od průsmyku. Skrytá rokle je
domovem několika desítek půlčíků a gnómů,
kteří zde mají vybudované zemědělské
usedlosti. Své vlastnictví si chrání proti
nenechavým a zvědavým lidem či jiným
vetřelcům tím, že mají několik vycvičených
obřích pavouků – strašlivých chlupatých věcí
velikosti menší chajdy! Vysokodolští tyto
tvory ignorují a když jdou do rokle na
návštěvu ke svým přátelům, bez zaváhání
okolo nich prochází. Pavouci ale svou
přítomností odradí mnoho podomních
obchodníků nebo potenciálních zlodějů.
Ve třech postranních roklích je možné
najít mnoho vzácných bylin a květin, jejichž
lístky a šťávy jsou cennými přísadami do léků,
kouzelných inkoustů a jiných lektvarů. V
hlavním údolí jsou totiž tyto rostliny obvykle
všechny vysbírány či sklizeny. Samo údolí je
místem, kde si mohou na slušné peníze přijít
děti nebojící se výšek a nebezpečného šplhání
po skalách. Ve těch lze snadno nalézt a
sesbírat rostliny, k nimž se jiní nedostanou.
Téměř každý měsíc v čase květů sem přijíždějí
alchymisté ze Sembie, aby tu nakoupili
rostliny, které pracně a bolestně sbírali a
shromažďovali místní. Někdy se alchymisté
objeví i v zimě, protože chtějí získat vzácnou
kopretinu bílou rostoucí pouze na vrcholcích
pod hlubokým sněhem.
Horské oblasti, skrz něž je možné projet
vozem, jsou vždy strategicky velice důležité, a
ani Vysoké údolí není výjimkou. Při několika
příležitostech se jak Cormyr, tak Sembie,
pokusili získat kontrolu nad údolím.
Arkhenské sem dokonce vyslalo celou
armádu, aby tu s její pomocí prosadilo své
nároky, ale žádná vnější síla nikdy nebyla
schopná toto údolí držet více než několik
měsíců (vojskům Zentarimu se podařilo držet

Vysoké údolí ze všech nejdéle, a to v čase invaze
v Době nesnází. V té době zaútočila pomocí
kouzelné brány z Údolí dýky). Při několika
posledních příležitostech čaroděj Jandrin Torl,
obyvatel Vysokého, varoval Arkhenské, Cormyr
a Sembii, ať se vzdají všech myšlenek a pokusů
na ovládnutí či vlastnictví Vysokého údolí,
pokud nechtějí, aby velké a hustě osídlené oblasti
v jejich vlastních državách lehly popelem.
Prohlašuje, že vynalezl způsob, jak zkombinovat
účinky kouzla roj meteorů o několikanásobně
větší síle, než je obvyklé, tak, že mohou být
spuštěny v určitou dobu, ale nezačnou působit
dříve, než bude proneseno spouštěcí slovo. Po
jeho pronesení pak všechny propuknou v jednom
vybraném místě. Jandrinovi se za jeho výrok
několik čarodějů posmívalo, takže nakonec svá
slova obhájil tím, že jistý ostrov v Moři padlých
hvězd spálil na uhel. Od té doby každý nechává
Vysoké údolí na pokoji.

Obyvatelstvo
Obyvatelé Vysokého údolí si, nezávisle na rase či
pohlaví, říkají „vysokodolští“. Je to otužilá a
dobře naladěná banda, která si už zvykla na
nesmírné letní horko, kdy se od okolních skal
odráží teplo směrem do údolí, a na ledové bouře,
jež se tu prohánějí v období zimy. Nemají mnoho
pochopení pro ceremonie a jiné okázalé události.
Vůdcové tohoto údolí jsou asi ze všech vládců
Údolních zemí nejblíže tomu, aby prospívali
přáním prostých lidí, pro než činí to nejlepší. Ani
zdaleka nejednají ku vlastnímu prospěchu, ani si
nemyslí, že jsou chytřejší než všichni ostatní.
Vysoké údolí je řízeno šesti radními, jejichž
funkční období je šest let. Každý rok se do rady
volí jeden člen.Těchto šest si pak vybere
sedmého, vrchního konstábla Vysokého údolí, a
ten se stane jejich předsedajícím. Nynějším
vrchním konstáblem je nesmírně oblíbený
hraničář, bývalý dobrodruh jménem Jírev
Mulmarský. Oficiálně nechává o uzavírání či
rušení smluv jednat a hlasovat radu. Cvičí a vede
skupinu šesti konstáblů tvořící základ
ozbrojených hlídek, ale ve skutečnosti vládne
údolí sám.
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Tančírna
Toto posvátné místo je kulatý a holý vrcholek
kopce, který je pokryt měkkým, zeleným a
životem překypujícím mechem. Vrcholek je
obklopen kruhem setmělcových stromů a z něj
si po stráních kopce razí cestu do údolí malý
potok. Při své cestě dolu do údolí zevnitř
téměř obkrouží houf setmělcových stromů, ale
poté končí svou cestu v malém, klidném
jezírku. Tato zcela schovaná a utajená rokle
v sobě ukrývá Tančírnu.1 Ta ohromuje svou
krásou a je z ní cítit hluboký a nerušený mír a
pokojné soužití.
Tančírna byla pojmenována po jejím
dávném využití dnes již vyhynulou
komunitou koredů. Je známo setkáním bohů,
které se uskutečnilo v Roce jitřní růže (720
DL), kdy se čtyři dny před letním slunovratem
v tomto místě sešly k debatě elfí církve mnoha
sylvánských učení, aby se zde setkaly v háji
zasvěceném Silvanovi, nacházejícím se na
vrcholu kopce. Elminster na tomto
shromáždění navrhl založení skupiny
Harfeníků. Někteří představitelé církví s tímto
návrhem nesouhlasili, ale bohové, jež tyto
církve vyznávaly, dali svůj souhlas s tímto
návrhem jasně najevo a skrze své vyznavače
to sdělili shromážděným. Setkání církví dalo
Harfeníkům a tomuto místu určité zvláštní
síly a vedlo k založení lidských osad
nazývaných dnes Vysoké údolí. Symbol údolí
„Vysoká harfa“ je upomínkou na tuto
pamětihodnou událost.
Poutníci, jejichž víry se setkaly na tomto
místě před mnoha a mnoha dny, sem až do
dneška pravidelně přicházejí, aby se jich, tak
jako kdysi dávno jejich předků zúčastněných
na setkání, dotkla posvátná bázeň. Víry
uznávající Tančírnu jako velice důležité místo
jsou následující. Božstva lidí: Deneir, Eldath,
Lira, Mieliki, Mystra, Oghma, Selûna, Silvanus
a Tymora. Z elfích božstev to jsou Corellon
Larethian, Sehanine, Fenmarel Mestarin,

Hanali Celanil, Labelas Enoreth a Solonor
Thelandir. Lidé z Vysokého postavili podél
severního okraje údolí, kudy vede cesta k
Tanečnímu místu, speciální dřevěné tábory.
Tyto užívají při své cestě do svatého údolí
poutníci různých náboženství, jimž se říká
„vznešení“.
Skutečnost, že ve Vysokém údolí leží
jedno z elfských poutních a náboženských
míst, má za následek, že tu poněkud častěji
než v jiných oblastech Dračího pobřeží
narazíte na skupinky elfů směřující k
Tančírně. Vysokodolští drží elfy v náležité
úctě a respektují je, protože je považují za
velebný lid, který by měl být v největší možné
míře ponechán na pokoji a v klidu, ale zároveň
si berou za povinnost, že musí elfy srdečně
přivítat a chovat se k nim velice přátelsky,
kdykoli se náhodou objeví. Jeden lovec z
Vysokého mi prozradil, že odhaduje počet
elfských poutníků, kteří sem za rok dorazí, na
6000 nebo i více. Půlelfů prý dorazí ještě
dvakrát tolik, co elfů. Tito návštěvníci se potají
proplíží do Vysokého údolí, aby tu mohli v
klidu navštívit svaté místo a zase v tichosti
zmizet (nikdo z místních lovců si v posvátné
rokli ukrývající Tančírnu nedovolí nic zastřelit
a jen tak na okraj – to samé se doporučuje i
všem návštěvníkům).
Nyní se Tančírna považuje za obrovskou,
posvěcenou zahradu kněží a kněžek těchto
božstev: Oghmy, Mystry, Mieliki, Silvana a
Selûny. Kněží pracují společně a jsou
podřízeni příkazům jednoho Strážce, voleného
z vlastních řad. Od smrti Orama, Otce stromů,
který vyznával Silvana, jsou světci žijící v
Tančírně vedeni Učeným otcem, Panem
vědění Krandanem Etanderem, vůdcem
místních oghmiánů. Kněží nejenom že udržují
rokli a ochraňují ji, ale také pomáhají
dobrodruhům dobrého srdce a úmyslů v jejich
úkolech tím, že jim zdarma poskytují léčení
kouzly. Druidům, hraničářům a bardům navíc
poskytují i přístřeší. Harfeníci Tančírně místě
a členy církve v okolním světě a mohou

1 Přesná poloha Tanečního místa je zobrazena na první mapě v této kapitole, v části věnované Vyšehradu.
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dokonce i vzburcovat ozbrojené hlídky ve
Vyšehradě. Ty se sem dokáží dostavit do
jedné hodiny, jestliže je jejich sil třeba k
potlačení nějakých problémů nebo uhašení
požáru.
Čas od času se stávají i nehody se
špatným koncem nebo dokonce i katastrofy:
goblini a jim příbuzní se vyřítí z podzemních
jeskyní pod horou a sem tam do rokle
úmyslně pošlou lavinu kamení. Dobrodruzi
sem někdy přicházejí v naději, že se jim podaří
z kněžích vymámit či jinak získat některý z
bájemi opěvovaných předmětů. Mnoho
legend totiž nehovoří o posvátnosti tohoto
místa, ale o magii umístěné v předmětech a
knihách, které jsou údajně střeženy místními
silvanyty. Bylo mi jasně řečeno, že se tyto
příběhy absolutně nezakládají na pravdě.
Magie tohoto místa dlí v kouzlech příchozích
a ve zprostředkovaných božských silách,
nikoliv v knihách nebo předmětech.
Ony síly se v Tančírně projevují
následujícím způsobem: celonoční spánek na
zemi pod otevřeným nebem na mechu v
Tančírně může komukoliv vyléčit všechna
zranění, nemoci a choroby mysli, odstraní
všechna prokletí (jako například lykantropii) a
účinek kouzel jako přísaha a zbaví i jiných
účinků kouzel (zejména okouzlení), jež
ovlivňují mysl. Magie tohoto místa obsahuje
dobro pro všechny druhy lesních bytostí, od
diblíků po medvýry, a vztahuje se i na
vyznavače božstev, o kterých jsem se zmínil
již dříve. Ač se to může zdát zvláštní, takovéto
dobrodiní od bohů s sebou nese také určitou
cenu: bytost, jíž bohové ve spánku nějak
pomohou, se probouzí s jasně daným
posláním či úkolem stanoveným bohy, které
nejde z mysli vypudit. Bytost není schopna
poslání delší dobu ignorovat či opomíjet.
Jestliže ho přehlíží nebo ignoruje, zanedlouho
ji posedne a zcela ovládne touha po splnění
svého poslání.
Duchovenstvo výše vedených božstev
může dostat ve spánku odpovědi na některé

své otázky – ovšem pod podmínkou, že přespí
někde v rokli. Navíc může obdržet i určité
vize nebo sny, jimiž se projevuje přítomnost
bohů a jejich pozornost. Ti, kdo ve spánku
tisknou kouzelný předmět, který sem přinesli
a nemají o něm dostatečné informace, se ráno
probudí s vědomostmi o každém jeho detailu,
vlastnostech i kvalitě. Jsou to informace
podobné znalostem získaným pomocí kouzla
určení, ale bez jeho vyčerpávajících účinků a
bez nějaké vědomé snahy.
Všichni kněží výše zmíněných božstev
mohou jednou za den libovolně seslat kouzla
blesk a plamenný úder, aniž by o ně žádali svého
boha (tato schopnost je něco jako bonusová
kouzla propůjčená kněžím jejich bohy).
Zneužití tohoto dobrodiní je vážným hříchem,
a tak kněží ona kouzla využívají jen vzácně,
především v situacích, kdy je na údolí
namířen přímý útok. Poslední případ, kdy se
vyskytlo použití těchto darovaných sil byl
okamžik, kdy na údolí zaútočila banda
násilníků a surovců najatá stoupenci boha
Talose, jejichž úkolem bylo spálit na popel celé
posvátné místo. Nájezdníci však byli
vysokodolskými obránci do jednoho
pozabíjeni.
Bylo mi také řečeno, že Tančírna má další
svaté síly, ale nedokázal jsem přesvědčit
někoho, aby mi řekl, o jaké síly jde. Místo
odpovědi jsem se dozvěděl, že by bylo
nejlepší, kdybych se o posvátném místě vůbec
nikde nezmiňoval, ani v této knize, ani v jiném
průvodci. Toto doporučení jsem však
samozřejmě2 z důvodu své práce nucen
neuposlechnout.
Podle úmluvy mají Harfeníci strážit
Vysoké údolí, ale nemají zde žádné své
základny. Místo toho ve vysokodolských
horách udržují skryté zásobárny s
potravinami, vybavením, lektvary léčení a
jinými kouzelnými předměty, které jsou pak
využívány členy procházejícími v jejich
blízkosti. Mnoho Harfeníků táboří na
vysokých římsách nebo přespává u dobrých

2 Elminster: Samozřejmě. Ach jo.
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známých na jejich usedlostech. Mnohem raději
spí na tichých místech, než aby se ukazovali
ve Vyšehradě. Cynikové si myslí, že úmluva o
ochraně Vysokého údolí existuje pouze z
důvodu strategického významu celého
průsmyku, skutečnost je nicméně zcela jiná.
Smlouva byla podepsána z důvodu existence
Tančírny.
Ta samá úmluva zavazuje Cormyr, aby
zajistil, že nad Vysokým údolím bude stále
bdít jeden válečný čaroděj – služba, jíž by tato
malá říše potřebovala tak i tak, kvůli
sembijskému bohatství a výbojnosti. Cormyr
je také zavázán ochraňovat Vysoké, a to i v
čase války. Už v Době nesnází sem Cormyr
vyslal své vyslance, kteří byli posléze
zavražděni Zenty. Měli za úkol vyšetřit
zprávy hovořící o nástupu nového vládce
Vysokého údolí, který začíná být proslulý
svou krutostí a neomezeně vládne celé oblasti.
To se stalo předtím, než Elminster, Šarantyr z
Rytířů Myth Drannoru a Harfeníci společnými
silami porazili Zenty.3
Před nějakým časem jeden vysokodolský

obyvatel jménem Dorn Zalátal, stříbrotepec
žijící nedaleko Východní tvrze, objevil
stříbronosnou žílu ve Velemlžné hoře,
vrcholu, který z východní strany uzavírá
skrytou rokli Tančírny. Dorn po dlouhé roky
potají těžil z rudné žíly a postupně tak při
těžbě ložiska vytvořil úzkou, jako člověk
vysokou chodbu, jež se náhle „prokousala“ až
do rokle, v níž leží Tančírna.
Dorn míní prozkoumat vzdálenou část
rokle v domnění, že v ní objeví pokračující
stříbrnou žílu. Proti jeho nápadu se ale staví
kněží a tvrdí, že „Dornova cesta“ už stačila
ohrozit posvátnost údolí tím, že vytvořila k
Tančírně z Vysokého údolí další, velice dobře
přístupnou cestu. Kdo ví jaké katastrofy by
mohly být způsobeny, kdyby se Dornovým
horníkům podařilo při kopání proniknout do
jeskyní Temných říší nebo kdyby narazili na
podzemní řeku. V současnosti má Dorn zákaz
vstupu do rokle. Věc ještě není zcela dořešena
a na obou stranách panují silné emotivní
názory.

3 O tom vypráví kniha Eda Greenwooda Zkázné stíny (Shadows of Doom), (TSR, Inc. 1995)
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už žádná brána. Obě tyto oblasti pak zabrali
pro svou práci zemědělci.

Jestliže jste už náhodou někdy zaslechli jméno
Vyšehrad, pak vězte, že jde o město čítající
zhruba 350 obyvatel, které leží u vrcholku
průsmyku. Jeho bytelné kamenné budovy se
nabalují na několik málo ulic jako hrozny na
stopku. Budovy mají velmi strmé střechy z
břidlicových tašek, aby z nich v zimě brzy
slezl sníh. Z horských teras, které může na
první pohled rozpoznat každý pozorovatel,
vybíhají jako pavučinová vlákna uličky mířící
současně k mnoha hospodářským stavením,
aby tak vytvořily jeden hlavní prstenec tvaru
štítu, na jehož okrajích stojí nejdůležitější
orientační body údolí.
Ty nejmarkantnější rysy celého údolí se od
Doby nesnází do dneška docela dost změnily.
Vysoký hrad upadl do trosek a kolemstojící
budovy byly strženy. Město ustoupilo z kopce,
na jehož vrcholu hrad seděl jako koruna na
hlavě. Zentská kasárna byla stržena poté, co se
odtud podařilo Zenty vyhnat a neexistovala

Význačnosti
Vysoký hrad byl kdysi dávno sídlem a tvrzí
loupeživého barona. Baron Huřt Nemadým
zemřel před více než 700 léty v bojích s orky.
Byl to tlustý zbojník, pro své chování a svaly
nazývaný ostatními (když je nemohl slyšet)
„Kanec“. Za jednosměrný průjezd Vysokým
průsmykem (současné Vysoké údolí) si
účtoval mýtné ve výši 6 zlatých za jeden vůz
plus cokoliv, co jeho nejsilnější válečník mohl
v obou rukou odnést z vozu. Vysoký hrad od
té doby užívalo mnoho majitelů, mezi nimi
například několik „lordů“ údolí, ale dnes leží
v troskách. Rada už několikrát na svých
zasedáních diskutovala o možných plánech na
jeho využití, které se týkaly částečné
rekonstrukce hradu, zřízení údolní zbrojnice,
stáje pro konstábly a ubytovny pro
domobranu i v pro všechny obyvatele údolí
čase nouze – například v období, kdy z hor
přicházejí hladové smečky vlků, které nánosy
sněhu přimějí hledat potravu v nižších
polohách.
Vysoký hrad měl malé, ale dostatečně
výkonné katapulty a balisty schopné rozdrtit
jakkoliv velkou pěší sílu, jež by se pokusila
projít skrz průsmyk. Proto také vždy trpěl
blízkostí hor. Nepřítel, jemuž se podařilo
vyšplhat se na vrcholek zvaný Krunýřový
hřbet, mohl pak kdykoliv se mu zachtělo
podélnou palbou jižním směrem kropit
cimbuří zámku šípy nebo bez užití katapultů
valit přímo do středu pevnosti kameny.
Členové Zentarimu tu našli a odnesli s sebou
některé truhly s poklady, jež byly uschovány v
hradě, ale místní zprávy hovoří o tom, že ještě
více zlata tu stále zůstalo ukryto společně s
dalším vozem plným drahokamů. Zdejší
příběhy také tiše vyprávějí o tom, že ve
sklepeních zámku se skrývá brána vedoucí
někam daleko až do zemí Mečového
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pobřeží.4
Severovýchodním směrem od ruin starého
hradu stojí na protějším kopci nad
průsmykem mnohem novější tvrz. Jmenuje se
Šipka a je základnou Lukostřeleckého spolku
Pegas. Tuto námezdnou skupinu mezi sebe
vysokodolští přijali až poté, co na každého
jejího člena seslal Jandrin Tomek kouzlo, které
změní v kámen každého pegasího muže či
ženu, kdo se pokusí pozvednout zbraň proti
obyvatelům Vysokého údolí nebo se dokonce
pokusí ve Vysokém vládnout.
Šipka se skládá z polokruhového
hliněného valu, na němž jsou na každém
konci umístěny dřevěné strážní věže. Tento
val ochraňuje stáje a kasárna. Námezdní
bojovníci, jež přijdou do Šipky hledat práci, si
za svou výpomoc mohou denně přijít na 4
měďáky. Mimo platu mají žoldáci k dispozici
deku, kavalec v kasárnách, dvě jednoduchá

jídla složená z chleba, sucharů a studené
drůbeže nebo sýra. Plat žoldáka může vzrůst
až na 5 stříbrných, pokud ovládá nějakou
užitečnou odbornost nebo dovednost. Členové
Pegasa vychází velmi často do terénu, protože
se účastní výprav a úkolů, na které si je někdo
bohatý najme. Jejich úkolem je obvykle
prozkoumat a trochu zkrotit nebezpečné
oblasti obklopující údolí, aby bylo možné je
později zkultivovat.
Mezi těmito dvěma tvrzemi leží Vyšehrad,
malé město, kde cestovatelé najdou v všechna
potřebná místa pouze tím, že se zastaví na
nějakém místě, kde se kříží dvě ulice, a
pozorně se rozhlédnou kolem sebe. Ne už tak
snadno je možné najít Údolní sněmovní síň
ležící trochu stranou. Vede k ní dokonce
samostatná ulice. Budova síně je přístupna po
cestě lemované mnoha stromy a je umístěna
severozápadním směrem od středu města.

4 Elminster: Brána je vlastně spojením do jistého místa na západním okraji Anaurochu. Postup jejího nalezení byste si však
museli přečíst v knize Zkázné stíny. Nyní, když už Saharel nežije, předpokládám, že již nemůžete napáchat mnoho škody.
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Klíč k mapě Vyšehradu

Zajímavá místa ve
Vyšehradě

1. Vysoký hrad (trosky)
2. U Šermíře (hostinec)
3. U Tvrzi a štítu (krčma)
4. Sněmovní síň
5. Železrukovy zbraně (kovárna)
6. Žabí stehýnko (obchod s karavanními a
horalskými potřebami)
7. Orlí hnízdo (hostinec)
8. Šipka (základna Lukostřeleckého
spolku Pegas)

Obchody
Žabí stehýnko
Karavanní a horalské potřeby

Sněmovní síň obklopuje docela velký park

se starými stromy, popínavými růžemi a
nakrátko pokoseným, udržovaným
trávníkem (v této horské oblasti je to
luxus). Obrovské kamenné průčelí
Sněmovní síně vévodí celému okolí a
návštěvníka na první pohled upoutá.
Budova byla dříve sídlem dobrodruhů, ale
dnes v ní lze nalézt údolní úřady, sýpku,
zbrojnici, šatlavu a shromažďovací
místnost. Sněmovní síň má po bocích dvě
budovy. První z nich představují na jihu
položená kasárna hlídky, na severu to je
mnohem skromnější konstáblovo sídlo. V
oblasti okolo síně je každým okamžikem na
stráži alespoň půltucet členů hlídky.
Otevřený prostor před Vysokým
hradem býval místem, kde se konaly trhy.
Dnes ale kupecké povozy zajíždějí za Žabí
stehýnko. Zde se nachází oválný prostor
přímo ve středu města přibližně ve tvaru
štítu, ohraničený ulicemi. Zemědělci z údolí
tu prodávají brambory, tuřín, seno, vlnu,
skopové maso a kozí mléko.
Mezi obyvateli města je pár kovářů a
koželuhů, najdeme tu koláře, bednáře a
několik truhlářů. Ve Vyšehradě nestojí
žádná architektonicky cenná budova, jež by
stála za pozornost, a město ani nemá řádný
chrám s výjimkou malé kaple (Bitevní
kaple) zasvěcené Tempovi.

Tyto nesourodé a živelně stavěné budovy
jsou přesně takové, jak vypadají – jde o tři
staré sklady ve stavu těsně před spadnutím.
Mezitím je ale někdo spojil k sobě, aby z
nich prodával lidem nejrůznější potřeby.
Návštěvníci tu mohou najít slušný výběr
potravin, láhve, háky, lana, kovové skoby,
dřevěné palice, plachtovinu a kožené
výrobky – od bot očividně vyšlých z módy
po pěkně opracované silné opasky
nepostrádající docela elegantní vzhled.
Prodávané zboží je velmi vhodné pro
potřeby obchodních karavan nebo pro
horaly a průzkumníky hor.
Tento krámek patří rodině Šutrálů, kteří
na svém vývěsním štítě užívají vyobrazení
žabího stehýnka, aby jejich obchod každý
dobře poznal. Nejstarší Šutrál, Urgar, stále
vyrábí předměty, jež jsou důvodem, proč se
obchod jmenuje právě takto. Vyřezává totiž
okouzlující primitivní dřevěné hračky
skákajících žab, které si můžete u pultu
koupit za jeden měďák. Jestliže zmáčknete
žábě zadní část těla, která je ve skutečnosti
pákou, žabička vyskočí do vzduchu.
Podařilo se mi objevit, že Urgar je
fascinujícím zdrojem informací o starých
dolech umístěných v horách, které je možno
najít po celém údolí. Trval na tom, že
hlavním důvodem, proč byly okolní doly
většinou opuštěny, nebyl nedostatek rudy
na těžení, ale stále silnější a častější útoky
nestvůr. Také rozhodně prohlašoval, že v
horách se nenachází jen doly s žílami
bohatými na vzácné kovy (žíly jsou údajně
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nevyužívané a dokonce i dobře přístupné), ale
navíc lze nalézt ještě skrytá a neznámá údolí.
Urgar trval na tom, že některá z nich jsou
obydlena lidmi, kteří mají minimální či vůbec
žádný kontakt s ostatním světem. Je více než
lákavé tato tvrzení považovat za výplod
fantazie jednoho starého muže, nicméně já
osobně jsem navštívil Volkumburgskou
kotlinu, která neleží až tak daleko odsud
severním směrem v Hromových skalách.
Potkal jsem tam horaly, kteří průzkumem hor
strávili svůj život. Vysmívali se mým tvrzením
a mému povídání o Vysokém údolí plným
vesnic, luk a se soutěskami tak dlouhými, jako
je sama Hromová průrva.
Cestovatelé s alespoň trochou zájmu o
informace by měli Urgara zcela určitě
navštívit. Přineste mu jako dárek soudek
Starého kouřového a on vám na oplátku bude
den nebo dva vyprávět místní příběhy a
legendy. Když hovořil se mnou, zmínil se o
třech oněch skrytých vesničkách a jednom
ztraceném trpasličím městě. Jejich jména zněla
Vysoký Krymářov, Drahokamenice, Orčín a
Hromov (trpasličí město).

Železrukovy zbraně
Kovárna

Tento obchod je plný výrobků, které zhotovil
sám majitel tohoto obchodu – který se
navzdory názvu svého podniku jmenuje Azan
Rudoštěp. Najdete tu ty nejlepší zbraně a
nejlepší nářadí. Azan je trpaslík a za své
výrobky si účtuje jen o maličko víc, než je
obvyklé. Nicméně za vyšší cenu dostanete
zboží opravdu prvotřídní kvality (jeho ceny
nejsou vyšší než průměr o více než 10 % a
nevybočují z řady, vezmeme‐li v úvahu
vzdálenost Vysokého údolí od ostatního
světa). Když dostane Azan dost času, je
schopen vykovat meče, které mohou nosit po
svém boku dokonce i králové. Když čtete tyto
řádky, jeden takový meč už určitě má Azoun z
Cormyru.Ten již vlastní několik Azanových

mečů a dává jim přednost při každodenním
použití, protože se jimi dobře vládne (nejsou
těžké) a mají velice trvanlivé ostří.
Železrukovy zbraně jsou v tomto malém
sídle skutečným objevem a překvapením. Stojí
určitě za to, aby se tu cestovatel zastavil a
poohlédl. Jedna moje spolucestující si z
obchodu odnesla nádherně vyvážené vrhací
nože, které si ověsila kolem celého těla. Její
rada zní: Tohle je místo, kde byste měli
nakupovat své zbraně a nářadí, jestliže chcete,
aby vám sloužily dobře a dlouho jako staří
přátelé. Určitě neopomeňte sadu vrhacích
seker, kterou najdete pod východními okny.

Krčma
U Tvrzi a štítu

Tento nálevní podnik si naprosto oprávněně
zasluhuje věhlas, který má v dosahu
nedalekého Cormyru a Sembie. V obou
královstvích je někdy také nazýván z důvodu
svého umístění „Výčep v půli cesty“. Lidé ve
Vysokém údolí mají velmi rádi dobré zpěváky
a U Tvrzi a štítu je vždy možné najít v časném
odpoledni nebo k večeru barda či jemu
podobné, jak předvádějí své umění. Ale
nemáte se čeho obávat. Na programu jsou také
přestávky, kdy se nekoná představení, takže
lidé toužící po klábosení nebo obchodních
jednáních tak mohou učinit bez vyrušování.
Krčma je vybavena kójemi krytými
závěsy, které jsou umístěny podél stěn.
Najdeme tu starý a bytelný nábytek a spoře
osvětlenou „mileneckou galerii“, probíhající
po celé délce nálevny. Někteří návštěvníci z
řad kupců se rádi poslouchají, a proto se
vyšplhají na postavené pódium a začnou
lidem svými zvonivými a nadrátovanými
hlasy sdělovat nejnovější zprávy z Cormyru a
Sembie. Místní mají tato vystoupení velmi
rádi. Každá kóje má svůj vlastní kamenný krb,
aby v ní bylo v zimě teplo.
Když to shrneme, Tvrz a štít je živé a
přátelské místo, kde prodávají vydatné pití a
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vybrané pokrmy, které nasytí žaludek. Na
jídelníčku najdeme polévku, v zimě jehněčí
guláš a dále párky či krvavý pudink. Když do
krčmy místní lovci přinesou své přebytky, na
menu se objeví horská koza, zajíc nebo
medvěd. Typickým nápojem je Jezovnické
světlé pivo vyráběné z vody čerpané z vlastní
studny. Toto ledové, doma vařené pivo má
mátovou příchuť, jasnou barvu a při
konzumaci pálí v krku. Tuhle druhotnou
vlastnost zjistíte, až když jej polknete. Pokud
vím, nikde jinde než v samotném údolí se
Jezovnické neprodává.
Tvrz v názvu krčmy se pochopitelně
vztahuje na Vysoký hrad, ale štít je ve
skutečnosti starobylou relikvií z boje, která
visí nad barem. Jde o pomačkanou, ohněm
opálenou a téměř nerozpoznatelnou věc, o níž
se tvrdí, že ji přinesl do boje v tomto
průsmyku elfí hrdina Orndacil „Hvězdný běs“
Ereuvyn, který vedl společně lidi, elfy a
půlelfy proti orčí hordě. Tato událost se
odehrála na počátku lidského osídlování
Dračího pobřeží. Ačkoliv byl štít v bitvě velmi
těžce poškozen (Orndacil s ním na rukou
zahynul), říká se, že na něm zbylo ještě trochu
magie. A záření, které jsem u něj pozoroval,
tento příběh potvrzuje.
Ozkoušel jsem pouze jedinou vlastnost
štítu, kterou podle vysokodolských má (tvrdí,
že si nemohou vzpomenout na žádnou další).
Ve vzdálenosti 90 stop od štítu se nemůže nic
rozbít nebo zlomit. Mrštil jsem sklenkou od
vína o kamennou podlahu a ona se nerozbila!
Majitel krčmy, tlustý přátelský chlapík
jménem Béda Setmělec s nepříliš bohatou
bradkou okolo čelisti, mi poradil, že testování
schopností tohoto štítu se považuje za známku
špatného vychování, protože je obvykle
následováno pokusem o jeho uloupení. Takže
pokud tuto krčmu navštívíte, měli byste mi
věřit a neověřovat si, co jsem řekl o
vlastnostech štítu – jinak na sebe uvalíte
nevoli majitele.
Se starou krčmou je ještě svázán příběh o
pokladu: Voda pro tento podnik nepochází z

nedalekého potoka, jako tomu je u ostatních
budov ve městě, ale z vlastní velice hluboké
studny. Říká se, že na dně studny leží
drahokamy elfí princezny. Ty byly do studny
vhozeny před staletími a nikdy nebyly nikým
vyloveny. Jeden dobrodruh se kouzly
proměnil v létajícího hada, aby mohl do
studny sestoupit a pokusit se je najít, ale už se
nikdy nahoře neobjevil. Místní věří, že na dně
studny sídlí nestvůry a jejich kosti jsou právě
tou přísadou, která dává místnímu pivu jeho
zvláštní chuť.

Hostince
Nejskvostnější ubytování ve městě najdete U
Mečíře – a je natolik vynikající, že má
zajištěnou značnou pozornost a delší popis v
této knize (viz později). Takže mi nezbývá než
se zmínit i o jediném dalším ubytovacím
zařízení ve Vyšehradě, ubohém místě
nazývaném:

Orlí hnízdo

Orlí hnízdo je špinavé a nevytápěné. Skrz
štěrbiny a dokonce i dost velké díry ve stěnách
a oknech vane dovnitř studený vzduch. Ty
samé díry umožňují, aby se jimi dostali
dovnitř ptáci, krysy a myši, takže musíte při
noclehu počítat s přítomností i těchto
společníků. Aby toho nebylo málo, také
personál vám bude dlouhé hodiny chybět
nebo bude nepřívětivý. Není divu. Stravuje se
a ohřívá se v nedaleké krčmě. Jediným kladem
tohoto místa jeho relativní lacinost. Za pět
stříbrných dostanete jednu kóji pro ustájení
koně, pokoj s postelemi pro tři (čtvrtý může
bez problémů spát na zemi, když mu nebude
vadit, že mu bude celou noc někdo dupat po
zádech), vodu a jídlo skládající se ze
zapečeného chleba se sýrem, jehož barva
připomíná starý vosk ze svíčky a jeho chuť
jakbysmet.
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U Mečíře
Hostinec

Tento plným právem populární hostinec
první třídy se na zimu z nedostatku
zákazníků a nízkých tržeb zavírá. Jeho
majitelé – pilná rodina půlčíků a jejich
dlouholetí lidští zaměstnanci – tráví čas,
kdy je podnik zavřen, jeho vylepšováním
zařizováním nových pokojů. Každý rok je
nově vybaven alespoň jeden pokoj a
poklidný luxus tohoto místa činí hostinec
stále lepším. Nazývejte toto místo
„útulným a poklidným, se vším co má být“
a nebudete lhát.
Jméno hostince pochází od jeho
dřívějšího majitele: Azana Rudoštěpa. Azan
postavil svým zákazníkům místo na spaní,
ale neměl žádný zájem o jeho provozování,
takže místo zůstalo jaké bylo: studenou,
prázdnou stodolou se spoustou místa,
polními lůžky a obrovským ohništěm.
Hosté se museli v noci vzbudit, vstát a
nacpat na otevřené ohniště dřevo na
podpdal z hromady nasekaných a
nařezaných polen, která vyplňovala
polovinu prostoru stodoly. Aby bylo spícím
teplo, spali v zimních měsících blízko ohně,
v létě svá lůžka přestěhovali směrem k
oknům. Mnozí přirovnávali tento hostinec
k táborovému stanu. Azan byl velmi
šťastný, když jej prodal půlčíkům, rodině
Koloušnických. Jejich koupě se ukázala být
pro poutníky přínosem.

Místo
Průchod, jímž do hostince přicházejí hosté,
je vyzdoben párem rezavějících zkřížených
mečů, dlouhých jako běžný kůň. Jakkoliv
hrubý a venkovský obraz o stavu podniku
si může návštěvník při vstupu ve své mysli
vytvořit, jakmile vkročí do vstupní haly

hostince, jeho představa je rázem pryč.
Návštěvník tu spatří místa k sezení přímo
proti třpytícímu se a naleštěnému pultu
obsluhy, podlahu pokrývají natažené a k
zemi připevněné medvědí kůže. Do horních
pater se šplhá nádherné rozložité dřevěné
schodiště vyzdobené lucernami z
barevného skla, v nichž hoří svíčky.
Schodiště visí nad parketem, který se
nepoužívá příliš často pro tanec, ale je
vhodný zejména pro případ, že přichází
(nebo odchází) velká skupina hostí a chce si
odložit zavazadla. Stěny okolo parketu jsou
elegantně vykládány dřevem a vede z nich
množství dveří. Za nimi leží soukromé
jídelní pokoje nebo salónky pro jednání,
které je možno si na daný večer
pronajmout. Před místností s parketem je
hala s mnoha okny, v níž probíhají oslavy.
V hale se nachází nejvýraznější skvostný
krb ozdobený jeleními trofejemi (vycpané
hlavy) tak, že skupina trofejí vypadá jako
celý les paroží.
Za pultem obsluhy se nacházejí úřední
místnosti a kuchyně, které jsou zároveň
napojeny na rozvětvený a bohatý systém
spižíren a sklepů. Rodina majitelů
prohlašuje, že má vždy k dispozici tolik
jídla, že by jím mohla pohodlně nasytit
obyvatele celého údolí. Mohla by je živit po
tu nejdelší a nejkrutější zimu, co si lze
představit, bez toho, aniž by se malicherně
škudlilo na jídle, či se hosté museli
omezovat ve svých přáních. Poté, co jsem
shlédl několik spižíren naplněných jen
sklenicemi s naloženou zeleninou a ovocem
a vinný sklep vyhlížející jako nekonečně
dlouhý sklad, už těmto prohlášením věřím.
Personál hostince trval na tom, že když už
se zmíním o neobyčejném bohatství sklepů,
měl bych také dodat, že ve sklepích číhá na
neopatrné a nepozorné zloděje několik
pastí.
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Ačkoliv je to podnik bohatě zásobený a
hodně velký, pobyt každého návštěvníka v
hostinci zahrnuje i dobu, kdy spí. Podle
vzhledu pokoje pak hodnotí kvalitu
ubytování a soukromí. Tohle je ale přesně
místo, kde Mečíř vyniká. Dvě patra pokojů
pro hosty nabízí pokoje spojené s dolním
patrem nebo menší jednotlivé pokoje
umístěné v patře horním. Každý pokoj pro
hosty má svou vanu, průchozí šatnu a
postel s nebesy. Pro ty, kteří mají rádi
neobvyklý způsob spánku, tu jsou k
dispozici visutá lůžka.
Dokonce i ten nejmenší pokoj má na
stěnách obrázky nebo tapisérie. Hosté si je
mohou koupit, mají‐li zájem. Tři z
půlčíckých děvčat jsou dovednými
malířkami a mají více než kupu podobných
obrázků, jimiž mohou okamžitě nahradit
ty, které si hosté zakoupí. Cestovatelé
nemusí mít obavy o trvanlivost těchto

výtvorů, protože jsou zhotoveny na
dřevěných tabulkách.
Všechny pokoje jsou zařízeny pěkným,
vyřezávaným a pohodlným nábytkem, jaký
si jen můžete přát. Od lehkých židlí přes
stoličky pod nohy a stolky na zavazadla až
po noční stolky s dlouhými rameny, která
lze přehoupnout nad postel a uložit si na ně
pití nebo knihu. V rozích pokojů jsou
umístěny sáčky s parfémovým práškem,
aby místnosti příjemně voněly. Pokoje se
větrají, kdykoliv v nich nejsou hosté, a celé
místo je dobře odhlučněno těmi nejlepšími
kouzly, jaká najdete v Sembii.

Dojem
Hrdost podniku a pozornost k detailům od
personálu a vlastníků činí z tohoto místa
poklidnou a luxusní zastávku na vaší cestě.
Někteří kupci sem dokonce utíkají,
zůstanou tu deset dní nebo i více, aby si zde
odpočinuli, nadýchali se horského vzduchu,
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či použili hostinec jako místo pro obchodní
jednání na neutrální půdě (kterou toto místo
skutečně je), ať už s partnery či rivaly. Jiní lidé
jej využívají k milostným schůzkám, kdy se tu
ukazují s partnery, s nimiž nemohou být
viděni doma. Mnoho šlechticů z Cormyru či
bohatých a svérázných „šlechtických“ kupců
ze Sembie už předstíralo, že se vypravili na
obchodní cestu do druhé země, přitom ale
místo toho zůstali na půli cesty U Mečíře.
Není příliš neobvyklé, když host objeví, že
jeho přítel odvedle je rytíř či lord z Cormyru,
mocný kupecký kníže ze Sembie, válečný
čaroděj nebo příslušník královského dvora.
Poslední dva nebo tři typy lidí si dávají pozor
na první dva nebo tři typy lidí, ať už ví, kdo
ten druhý je, nebo ne. Salónky pro jednání už
viděly na svých stolech plánovánu nejednu
překvapující akci a slyšely už i rozhovory, ve
kterých se jednalo o převelice důležitých
problémech, které měly vliv na život lidí
v celých Říších. Dokonce se tu domlouvaly i
změny v mocenských postaveních politiků a
předváděla magie. Dal bych hodně za
příležitost slyšet to, co se řeklo v některých
pokojích. Mám ale podezření, že Jandrin
Tomek dává mnoho (ve formě mincí a pomoci
kouzly) rodině Koloušnických za to, že může
mít příležitost umístit do pokojů magii, jíž si
„lze poslechnout později“ – jinými slovy
kouzla, která zaznamenají všechen hovor a
zvuky v místnosti a výsledek je možné si
poslechnout někdy jindy.
Moje oblíbená poznámka o Mečíři
pochází z úst princezny Alusairy Nacacii z
Cormyru. Ta tu strávila dobrodružné čtyři
dny se svatým válečníkem bohyně Suny,
Ranaldem Želkrvem z Turmiše. Podle slov
princezny je „Mečíř jediným místem, kde
jsem v životě byla, v němž mi personál
pomáhal chytnout někoho na vějičku, dostrkat
ho pozadu do vany plné hroznů a ještě potom
všechno uklidil! Opravdu skvělé místo,
nemohu si ho vynachválit. Žádné snobské
ovzduší, jenom laskavá trpělivost a ochota

pomoci. Určitě se sem budu vracet!“
Mělo by se také poznamenat, že U
Zkřížených mečů (tak hostinci přezdívají v
Cormyru) bylo vidět také princeznina otce
Azouna s královnou. Bohužel jeho výsost
nemohl téměř nikdo spatřit, protože podnik
byl v té době přímo přeplněn válečnými
čaroději (samozřejmě tu bydleli jako řádně
registrovaní hosté). Dokonce jsem zaslechl
nezaručenou zprávu o tom, že tu
Vangerdahast, nepochybně v převleku,
pořádá tajná jednání se špionážními agenty
Cormyru – setkání, která se jistojistě točí
kolem vyzvídání pro Lesní království5.

Proviant
Nikdo z vysoce postavených hostů, kteří se
v hostinci shromažďují, by se sem nevracel,
kdyby tu bylo špatné jídlo – nebo by si
vymohli výsadu, že by si do kuchyně
přivedli vlastní kuchaře. Můj pobyt v
hostinci byl osvěžen mimořádně chutným
kuřetem připraveným na mandlích a
horskou kachnou s omáčkou z tomelu a
pomerančů. Ta byla jaksepatří pálivá a
ostrá. Opravdu srdečně vám doporučuji
obojí.
Koloušničtí kuchaři se se mnou ochotně
a rádi dělili o jejich tajné recepty, ale jen
pod podmínkou, že uveřejním jen jediný z
nich. Vybral jsem jeden takový tradiční pro
Vysoké údolí – vysokodolské jehněčí. Tento
recept můžete tento najít, jak se opakuje v
mnoha domácích kuchařkách ve
Vyšehradě, ale i jinde.

Ceny
Pobyt U Mečíře vás přijde na 13 stříbrných
za noc, přičemž v ceně je i poplatek za
ustájení. Lidé, kteří se tu zastaví jen na
jídlo, za něj zaplatí jeden zlatý, mohou jíst a
pít, co snesou, a navíc mají ještě možnost si

5 Elminster: Je hezké vidět, že Volo svými lišáckými objevy pro změnu namíchnul nějakého jiného starého mága.
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Vysokodolské jehněčí
Několik kousků jehněčí kýty
nebo hřbetu v takovém
množství, aby se naplnil
velký hrnec
1 hrstka mletého černého
pepře
1 hrstka soli
1 stroužek česneku
1 cibule
1 mrkev

1 celer (nať)
1 odlivka suchého
červeného vína
(jakékoliv kvality, pokud
z něj není ocet)
1 špetka mletého
muškátového oříšku
8 nožů másla
1 plátek6 slaniny
6 hrstí čerstvých třešní

Odpeckujte třešně, nakrájejte maso na kostičky velikosti
sousta, nakrájejte mrkev, cibuli, celerovou nať a česnek
na plátky (vše odděleně). Potom postavte velký hrnec na
okraj slušného plamene, aby se ohřál, a mezitím
nakrájejte vepřové na ždibce7. Do hrnce dejte vepřové
(slaninu) a posuňte jej nad
oheň. Vepřové smažte, dokud nezhnědne. Poté do
hrnce přidejte máslo a začněte v něm
restovat jehněčí. Vždy ho přidejte jenom
trochu a obracejte jej, dokud také
nebude hnědé.

Potom z hrnce vyndejte vepřové s jehněčím
a dejte na jejich místo cibuli, mrkev,
česnek a celer. Zeleninu smažte do
lehce nahnědlého
odstínu,
poté
sejměte
hrnec z
ohně a
dejte ho
stranou,
aby mohl
chladnout.
Až přestane zelenina prskat a syčet, přidejte
opět vepřové s jehněčím, přelijte to celé vínem, ochuťte
podle gusta solí a pepřem (nyní bych měl říci, že téměř
každý kuchař v této fázi vaření přidává do jídla vlastní
tajná koření). Zakryjte hrnec a dejte jej zpět na oheň
a vařte tak dlouho, dokud nebude jehněčí křehké, když
do něj píchnete vidličkou.8
Poté do hrnce zamíchejte třešně a vařte,
dokud není maso i třešně měkké.9 Pak už zbývá
jen aby se jídlo včas a horké naservírovalo.

s sebou odnést jeden dárkový koš jídla. Nebo
za 5 stříbrných mohou jíst, co snese jejich
žaludek, ale pití už si platí zvlášť. Ti, kdo
nejsou hosty podniku, platí 5 stříbrných za
ustájení jednoho koně za noc. Cena vždy
obsahuje i vyhřebelcování a ošetření kopyt.
Jestliže si host zvolí možnost „pití zvlášť“,
cena za jeden velký korbel piva je 8 měďáků,
cena za vysokou sklenici vína činí 6
měděných. Z nabídky si můžete vybrat
jakoukoliv značku piva či ležáků vyráběných
na Dračím pobřeží a vinný sklípek je tu
jednoduše nádherný. Mnoho velkých a
nadutých hostinců v Sembii se s ním nemůže
vůbec rovnat. Hosté za zkonzumované jídlo a

za vypité nápoje platí jeden zlatý – směšnou
částku vzhledem k tomu, co jsem při mé
návštěvě viděl, že spořádají.

Cestovatelské zvěsti
Mečíř má i své strašidlo.Tento přízrak v
podobě muže v plné zbroji s vpadlýma očima
a tasenými meči bloumá v noci po chodbách v
horních patrech hostince. Je úplně potichu,
nereaguje na pozdravy hostů či jejich skutky a
prochází neškodně skrz vše, na co narazí.
Proslýchá se, že jde o kesentského rytíře
neznámého jména, jehož pobodané tělo
vypadlo jednoho dne ze skříně, kterou
otevřela pokojská.

6 Elminster: Tento plátek slaniny svým množstvím zhruba odpovídá chabým, igelitem zakrytým balíčkům s nálepkou „slanina“,
které jsem našel v těch vašich ledničkách a, aha už vím, v supermarketech. Plátek v receptu odpovídá celému balíčku, rozumíte, ne
jednomu z několika ubohých plátečků, obvykle nalezených uvnitř balíčku.
7 Toto slovo v kuchyni na Dračím pobřeží doslova znamená „zatraceně malinký kousek masa“, který vypadá jako trojúhelníkovitý,
plochý klín nebo plátek masa. V tomto případě má kuchař na mysli stejné množství slaniny.
8 Asi dvě hodiny.
9 Na většině ohňů to dělá další půlhodinu.
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Vyverní tesák
Tento holý kamenný útes ve tvaru zubu
zdobí východní část Vysokého údolí, kde se
tyčí na severní straně průsmyku (Křivonosá
skála, jež je cestovatelům známa poněkud
více, leží na západním konci Vysokého,
jižně od průsmyku). Vyverní tesák10 je
příčinou, proč se Východní tvrz ježí
balistami a katapulty a je tak dobře
vybavena posádkou. Je to také jeden z
nejhlavnějších důvodů, proč bylo Vysoké
údolí vždy tou nejméně oblíbenou cestou
mezi Cormyrem a Sembií.
Jak už napovídá jméno Vyverní tesák,
skála je domovem velké rodiny vyvern. Ty
mají své doupě ve velké jeskyni, vysoko na
příkrém a holém povrchu útesu. Do jeskyně
se jen velice obtížně dostanete šplháním,
aniž vás na skále nepřistihli vyverny.
Téměř vždy alespoň jedna z těchto bestií
sedí na vyvýšeném místě na hlídce blízko
skále a čeká, zda neobjeví někoho natolik
hloupého, aby jí skoro před nos přinesl
čerstvé zásoby. Nebo číhá na osamělého
jezdce na koni bez brnění a ochrany ve
formě kopí nebo společníků.
Vyverny se už naučili být opatrné a
neútočit na kohokoliv, koho uvidí dole na
cestě. Je to hlavně kvůli Jandrinu Tomkovi,
který na sebe bral různé převleky a měl
potom pohotově připravená výbušná
kouzla, pomocí nichž pak bez problémů
získal vyverní hlavu pro své výzkumy a
vyverní ocas pro kuchyni U Mečíře.
Vyverny mají z jeskyně také zadní východ,
který objevil Jandrin při jedné příležitosti,
kdy vzlétl nahoru, aby trochu snížil jejich
počet a spálil je na popel. Vyverny ale při
jeho návštěvě roztáhly křídla a rozprchli se
po celých Hromových skalách. Jandrin však

dříve stačil dvě z nich zabít.
Pozdější pokus Údolního sněmu ve
formě najmutí školy válečných čarodějů ze
Sembie, kteří by útes vyčistili, ztroskotal. O
plánu na vymícení vyvern se dozvěděl Kult
draka, potají se k útesu přiblížil a připojil se
na stranu vyvern. Výsledná bitva kouzel
byla noční můrou plnou chaosu a
krveprolití a vysokodolští už v nejbližší
době nechtějí začít nic podobného.
Lidé se domnívají, že na útesu či v jeho
okolí má doupě více než tucet dospělých
vyvern plné velikosti a více než dvakrát
tolik mladých. Nejméně jedno ze zvířat je
mnohem inteligentnější než tito tvorové
obvykle bývají. Podle informací různých
mágů létajících na dracích a dobrodruhů na
pegasech jsou vyverny stále viditelnější a
rozpínavější.Tito pozorovatelé přitom jeden
o druhém nevěděli a nevěděli ani nic o
zprávách, které dali jejich předchůdci lidem
ve Vysokém. Zvěsti dále napovídají, že
vyverny nezhltly vše, co si odnesli jako
kořist. Místo toho založily stáda ovcí a koz
v několika nepřístupných (kromě přístupu
vzduchem) roklích v srdci Hromových
skal, severním směrem od Vysokého údolí.
Na těchto poměrně stálých zdrojích potravy
mohou přežívat většinu doby a nemají
zapotřebí útočit na nebezpečnou kořist na
cestách v době, kdy je trápí hlad.
Naneštěstí osamělí poutníci nebo
průzkumníci hor – zvláště pokud vedou
řadu nákladních mul – nejsou vyvernami
považováni za nebezpečné, ale spíše za
dobré jídlo. Předpokládá se, že během
posledních zhruba 60 let (tzn. doby, kdy je
v této části Vysokého údolí možné
pravidelně slýchat zprávy o problémech s
vyvernami) byly vyvernami odneseny a
sežrány stovky poutníků. Není známo (ani
neexistují indicie), že si tyto nestvůry
nechávají lidské zajatce či jinou inteligentní

10 Přesná poloha Vyverního tesáku je zobrazena na první mapě v této kapitole v části věnované Vyšehradu.
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kořist pro chov na jídlo nebo jako zajatce pro
výkupné. Většina těchto nešťastníků je, jak se
zdá, sežrána hned poté, co je vyverny chytí.
Když se tak nestane, ostatní vyverny se
neostýchají a spěchají si ukrást sousto pro
sebe. Je to asi stejné, jako když se dva rackové
škorpí o rybu.
Protože už mají vyverny na svědomí tolik
lidských životů, místní legendy tvrdí, že tam
nahoře musí mít roztroušeno v jeskyni a na
nedalekých vysokých skalách mnoho pokladů.
Do dnešního dne se ale ani jeden z
vysokodolských neobtěžoval tyto poklady
hledat. Místní však budou velice ochotně
sponzorovat nějakou skupinu dobrodruhů,
která bude mít za úkol oblast prozkoumat – v
případě, že budou mít dobrodruzi alespoň
poloviční šanci na zabití vyvern (místní vědí,
že každý, kdo se odváží nahoru na tesák,
stejně skončí u souboje s nestvůrami). V
posledních deseti letech na Vyverní tesák
zaútočily tři družiny dobrodruhů: Chrabří
machři ze Selgauntu, Kompanie skučícího
kance z Arabelu a Dlaň v temnotách z
Lyrabaru. Ze všech těchto výprav se vrátili
pouze dva polomrtví válečníci, členové
posledně jmenované družiny, a ti se odbelhali
do Lyrabaru. Prohlašovali, že zabili
nepotvrzený počet šesti vyvern.
Členové ozbrojených hlídek Vysokého
údolí se stali přeborníky v zasahování určitých
oblastí, které jsou v dosahu střel z Východní
tvrze. Toto umění zamezilo zvyku vyvern,
kdy beztrestně klouzavým letem plachtily
nad údolím a chňapaly po vhodné kořisti ve
formě stád ovcí nebo koz. Poslední vyverna,
která se pokusil užít tuto taktiku, se roztříštila
o zem jen pár mávnutí křídel západně od
Východní tvrze. Mrtvola byla tak probodána
šípy a střelami, že vypadala jako nějaký ježatý
drak. Abychom to shrnuli: Buďte na cestě
východní částí Vysokého údolí opatrní,
nicméně někdy stačí jediné kouzlo, třeba
magická střela nebo ohnivý šíp, aby si střemhlav
letící vyverna svůj útok rozmyslela.
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Zjizvené údolí
arování všem cestovatelům:
Nevstupujete, opakuji,
nevstupujte na území
Zjizveného údolí, do rokliny
řeky Ašaby za Vodopády
perutí. Zjizvené v nedávné době neblaze
proslulo jako sídlo Lašana, samozvaného krále
Údolí, jenž vedl armádu valící se přes Údolí
perutí, brázdy a přes Bojové, než byla ve svém
tažení zastavena. Zjizvené údolí postihla
pohroma znovu v Roce korbele (1370 DL).
Při cestování do údolí za účelem jeho
průzkumu pro napsání průvodce jsem objevil,
že města Jizven a Hokynaří po Lašanově
porážce vyrostla téměř z ničeho do rušných a
vzkvétajících obchodních center. Oblast jsem
zkoumal v čase, kdy kraj zachvátila morová
rána. Na vlastní oči jsem viděl, jak lidé
onemocněli nedlouho po svém příchodu ze
Zjizveného, odkud prchali před vypuknuvší
zkázou. Takže zůstaňte raději dále, abyste se
nepřidali do řad těch odsouzených k záhubě.
Symptomy nemoci jsou následující: oběti
se nejprve začnou neovladatelně třást, chvění
údů znemožní provedení jakýchkoliv gest při
sesílání kouzel a zároveň zničí přesnou ruku
při střelbě z luku či praku. Nebrání však
pohybu ani řeči. Třas pokračuje do té doby,
než oběť zemře nebo je vyléčena.
Nemoc se plně rozvine zhruba během
desetidení. V další fázi jejího průběhu se na
rtech objevují zčernalé uhry a jiné mokvající
rány, jež se později rozšíří na celý obličej,
podpaží a do slabin. Ty pak svědí, zežloutnou
a prasknou, přičemž z nich volně vytéká maz,
jenž má zlatavou barvu a je lepivý. Při doteku
dokáže nakazit každého, kdo se ho dotkne. V
této chvíli nemoc zasáhne i krk obětí a ty
začnou z bolesti téměř nezastavitelně kňourat.
Kouzla jako uzdrav chorobu se při léčení

moru ukázala jako naprosto neúčinná, pokud
ovšem někdo ve stejnou chvíli neseslal
mágské kouzlo rozptyl magii. V tuto chvíli
nemoc v mžiku ustoupí a oběť je uzdravena.
Kouzelníci moudřejší než já říkají, že nemoc je
jak fyzická, tak magická.1 Docela dobře to
může být útok ze strany nějaké nechutné,
kouzla používající mocnosti zaměřené na
vymícení lidí ze Zjizveného, či snad života
vůbec.
Cokoliv už způsobilo třesavý mor, jeho
účinek může být zastaven pouze dvěma velmi
drahými kouzly, a tak je většina lidí
odsouzena k záhubě, protože církev sloužící
obyčejným lidem a těm bezmocným je v celé
oblasti málo početná. Několik málo šťastlivců
se nemoci zbavilo samo, ale musím opakovat,
jen několik málo. Mágové užívající věštící
prostředky vidí, jak jsou ulice a přístavní
hráze Jizvodolu plné mrtvých a přístav je
ucpán stovkami plovoucích těl (ponoření se
do vody podle všeho přináší částečnou úlevu
ze svědění a pálení, jež je charakteristické pro
poslední fázi nemoci). Ještěrci jsou vůči této
nemoci imunní, alespoň tak říkají
pozorovatelé. Vyplouvají tedy na hladinu
jizvodolského přístavu (spolu s mnoha jinými
nechutnými věcmi), aby ve stovkách zabíjeli
tamní lid a zhltli tuto hostinu z mršin.
Jsem si jistý, že v čase, kdy píši tohoto
průvodce, se kouzelníci a členové církve
horečně snaží mor usazený ve Zjizveném
vykořenit. Cokoliv už se přihodí, Zjizvené
údolí je odsouzeno k tak velké změně
způsobené morem, že toho chabě zalidněné
místo (obzvláště po Lašanově pádu) už
nedokáži na těchto stránkách přesně popsat.

1 Elminster: Jde o mou osobu. Dejte si tedy pozor. Volo nežertuje.

220

Stinné údolí
nad se divíte, proč jste
v průvodci nenalezli zatím ani
zmínku o Stinném, snad
nejslavnějším ze všech Údolí.
Rád bych se tímto omluvil, ale
jisté okolnosti mi znemožnily sepsat popis
tohoto místa. Ovšem čtěte dál, vše se dozvíte.
Stinné údolí je velmi proslavené – možná
právě tím, že si jej vybrali za své sídlo Mudrc
Elminster, Syluné, Hromnice Stříbručná ze
Sedmi Sester a Rytíři Myth Drannoru. Svou
pověst získalo i bitvou, která byla příčinou
zkázy bohů Zmara a Mystry. Je to země známá
také pro své klasické vztahy s ostatními:
přátelství s elfy a se sousedním Mlžným
údolím a nepřátelství a odporu vůči Zentilské
Tvrzi, jejíž invazní armády, vysoce
převyšované co do počtu obyvateli Údolí, jsou
stále a stále zatlačovány ze svých nájezdů zpět.
Ti nejvíce nezávislí a nejmocnější Harfeníci
podnikají poutnické cesty do tohoto údolí a
směřují na Harfenický vrch, kde chtějí
meditovat. Mají také v úmyslu být trénováni
na usedlosti paní Stříbručné. Učenci a mágové
proto cestují ze všech koutů Faerûnu, aby měli
šanci promluvit si s Elminstrem, Starým
Mágem, pravděpodobně tím nejvýznamnějším
Arcimágem dneška.1
Měl jsem v plánu prozkoumat toto
nádherné údolí plné farem a lesů do všech
detailů, jak by se slušelo na tak významné
místo. Stinné údolí se pyšní jedním z nejlepších
hostinců. Je to hostinec U Staré lebky (založený
na úpatí holé skalnaté vyvýšeniny stejného
jména) a vůbec nejslavnější pevností v Údolích,
Ašabenskou věží, neboli Zkroucenou věží,
která byla postavena před dávnými lety

temnými elfy, aby hlídala vchod z Temných
říší do oblasti, jež se nyní nazývá Stinné údolí.
Někdo tvrdí, že tento vchod je otevřen až do
dneška, ačkoliv drowové, s nimiž Zentarim
obchodoval s otroky, jsou již dávno pryč.
Doufal jsem, že vám ukážu Stinné údolí
jako vzkvétající oblast pod tou nejschopnější a
nejstarostlivější vládou v Údolích,
představovanou Truchlimírem Amkaterem.
Chtěl jsem vám představit oblast nabývající
sílu po lesy spalujících bitvách Doby nesnází.
Bylo mi v tom ovšem zabráněno a povím vám
proč:
Jak jsem tak jel po Mlžné stezce k nejjižnější
stínodolské výspě, vzduch okolo mně se
zatočil, zamihotal a změnil se na modrobílý.
Cítil jsem chvění a vzdouvání se silné magie.
Najednou byl můj oř i já zastaven a nemohli
jsme se hýbat. Mohl jsem se jenom bezmocně
dívat, jak se ve vzduchu přede mnou objevilo
zářící zrnko prachu. Rychle rostlo, až se z něj
stal svitek, který se přede mnou rozvinul a já
jsem mohl číst následující slova: „Volothampe
Geddarme, vrať se, odkud přicházíš, a nepiš
nikdy o Stinném údolí, sic budeš na věky
slaboduchý.“
Poté svitek vybledl a zmizel, zanechal po
sobě jenom slova, ohnivá písmenka vznášející
se ve větru. Pohled to byl asi opravdu
úchvatný, ale já takové varování nazývám
skutkem arogantního neotesance2 a budu na
svém názoru lpět až do konce svých dnů.3
Přesto již Stinném údolí nenapíšu více, než
těchto pár slov.

1 Elminster: Ehm. Víš, já už svůj názor nezměním. Jednou pro vždy si ale to pochlebování můžeš odpustit – už jsem slyšel lepší.
2 Elminster: „Skutek arogantního neotesance?“ Myslím, že po tom masakru, co jsi provedl na životech a tajemstvích
nejčestnějšího lidu Údolí, rozhodně ne.
3 Elminster: Který nemusí být až tak daleko – jestli mi rozumíš.
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Dodatek I:

Známé tváře Údolí
íže uvedené osoby nejsou v
žádném případě jediní
významní lidé v Údolích.
Volo se opravdu maximálně
snažil vyhnout se zmínce o
vládcích a vyslancích. Jeho
snaha se soustřeďuje na zobrazení těch lidí,
kteří jsou nějak zajímaví pro pocestné, tuláky a
dobrodruhy. Ne všichni při jeho dotazování
spolupracovali ideálním způsobem, takže to,
co se v knize objevuje, můžeme nazvat toliko
velice neúplným seznamem lidí, kteří v dnešní
době v Údolích něco znamenají.
S Elminsterovou pomocí byly doplněny i
předpokládané úrovně a jiné herní statistiky a
dodány popisy osobnosti. Informace jsou
úplně čerstvé, takže údaje zde uvedené mají
přednost před těmi uvedenými dříve. Osoby
jsou seřazeny abecedně podle křestních jmen,
protože dost lidí v Údolích jednoduše nemá
příjmení (při seřazování byly ignorovány jak
přezdívky, tak i tituly).

Alduvar je pozorný a poklidný muž, velmi dobrý
herec a předvídavý stratég. Je nebezpečným protivníkem
pro všechny, kdo nejsou z Arkhenského, nebo nejsou
příliš spolehlivými spojenci. V honbě za svými cíly se
zmocňuje (či se už zmocnil) zvláštních nebo kouzelných
předmětů, kouzelných knih a svitků – od bláhových
dobrodruhů, kteří se odváží do ruin a kobek v Klenutém
lese, přestože jsou v křížku s Meči.
BELURASTRA VICHŘIČNÁ (ND čž Bo1). Belurastra je
mazaná, uhlazená a pronikavě inteligentní majitelka a
starší průvodce Smělých praporů v Esembře. Je to vysoká
žena dech beroucí krásy, trochu stydlivého držení těla a
spořádaných mravů. Belurastra je navíc také tichá a je
přímo milována mnoha svými pravidelnými zákazníky,
kteří považují její chování za oázu dobroty a laskavého
klidu, jaká není tomuto nevlídnému světu příliš vlastní.
Belurastra má skutečně ráda většinu lidí a dělá vše pro
to, aby se s v její přítomnosti cítili uvolnění.
Nejen z tohoto důvodu, ale i díky čichu na správné

ALDUVAR POSNĚŽNÝ (ND čm Ko10). Alduvar je mág‐
obchodník, který spravuje Jendalarovy vybrané plody
v Arkhenském Mostě. Od rolníků kupuje jejich produkci
a tu poté svižně zasílá do velkých měst, hlavně v
Cormyru a Sembii. Je skoro všem neznámý, výjimku
tvoří starší důstojníci v armádě, jeho manželka Selna
Vranová (CD čž Z2) a ostatní Meče – Alduvar je totiž
Modrým mečem Arkhenského údolí. Velice často vyjíždí
s ostatními údolními vojáky, iluzemi přestrojen za
člověka středních let s vzezřením válečného veterána s
jízdním kopím.
Skrze své pracovní závazky Alduvar tajně pracuje
na tom, aby pro Arkhenské údolí získal v Sembii
spojence. Věří, že Cormyr je imperialistická síla a že
Dálnovrch se Západní Branou brzy dostanou rozpínavé
pohnutky. Po odchodu elfů tedy všechna Údolí potřebují
nové spojence, kteří by byli schopni vyrovnat se magii, jíž
oplývá Zentarim, váleční čarodějové Cormyru, mágové
z Thaye, Dálnovrchu a Mulmasteru. Stále se snaží najít
silné spojence a vybudovat si vlastní magickou sílu, aby
ochránil Arkhenské údolí, protože potřeba volá.
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Belurastra Vichřičná

investice v pravý čas, přerostla Belurastra ve vlastníka
Smělých praporů. Podnik získala po jeho dřívějším
majiteli – starém obchodníkovi skoupém na slovo,
Eldebartovi Otýpkovi, který zahynul při pádu Zentilské
Tvrzi. Prapory poté pod jejím řízením tiše prosperovaly a
umožnily jí investovat do několika nemovitostí a
obchodů v Sembii. Zaměstnává několik anonymních lidí
(jejichž jména jsou přísně střežena), aby spravovali její
majetek a prováděli další investice v Sembii, Cormyru a
vůbec po celých Údolích. Jeden závistivý Sembijec o ní
řekl: „Vlastní dobrou čtvrtinu severosembijských statků a
staveb, akorát že Sembijci o tom ještě nevědí.“
Belurastra má ráda pěkné (ale ne provokativní)
oblečení, čaje, exotické likéry a povídání si o budoucnosti
Říší – změnách nastávajících v každodenním životě
obyčejných lidí – s inteligentními, zcestovalými a
soudnými lidmi s vytříbenými znalostmi. Se svými
oblíbenci se baví zdarma, ostatní za rozhovory platí.
Belurastra přežila okupaci Esembry Zenty v Době
nesnází navzdory tomu (jak na tom trvá místní historka),
že zabila mocného zentarimského mága. Její mistrovství
v obchodních záležitostech už překonává pouze její
ledový klid. Povídá se, že jeden z jejích pravidelných a
častých hostů není nikdo jiný než sám Maltir z
Dálnovrchu. Prý ji navštěvuje v převleku a údajně jí dal i
několik kouzelných zbraní, pomocí nichž je schopná
bránit se v případě napadení. Milují jí také dámy z
Praporů, které ji považují za svého zaměstnavatele a
matku v jedné osobě. Pro ně samotné je to „Máti Astra“.
DEREN ZLOBROMOŘ (ZN čm Bo9). Deren je pohledný a
inteligentní mladý důstojník z Arkhenského Mostu. Je
velitelem vlastní Jízdy a potají i Rudým mečem (jedním
ze tří záhadných vládců). Rudý meč je titulován Lord
Nejvyšší velitel arkhenských armád a je zodpovědný za
jejich vybavení, trénování, ubytování a zachování vnitřní
bezpečnosti, kterýžto úkol v sobě zahrnuje odplevelování
agentů z Cormyru, Sembie, Mulmasteru, Thaye a
Západní Brány, nejrůznějších obchodních kosterů, Kultu
draka a členů Zentarimu z vlastních řad.
Deren je opatrný, horlivý, pracovitý a velmi
ostražitý na své okolí, bere svou službu vážně a jemu
svěření vojáci jsou vždy připraveni na dlouhá obléhání
nebo na čelení přímému útoku velké nepřátelské invazní
armády. Voda, potraviny, léčící lektvary a magie do bitev
jsou ukryty tak, že jsou vždy po ruce. Klamné vojenské
oddíly jsou neustále v pohybu, takže žádný nepřátelský
není schopen dovědět se skutečnou sílu a polohu
arkhenské armády. Pomocí několika zprostředkovatelů
začal Deren oficiálně najímat dobrodruhy k otestování
bdělosti, nadšení a odvahy vlastních jednotek. Využívá je
také k tomu, aby se dověděl něco o bojovém potenciálu
Sembie a Dálnovrchu, a k výslechu potencionálních
zrádců – především z Cejchu kalné vody.
ERETUN VÝŠTĚP, měšťan Údolí brázdy (NZ čm Ko11).
Měšťan Eretun je uhlazený a okázale bohatý kouzelník,
který žije ve věži blízko pobřeží, na okraji města

Eretun Výštěp,
měšťan Údolí brázdy
Brázdnodol. Nikdo z Brázdijců tomuto slizkému
panovačnému muži nedůvěřuje. Doposud však nikdo
neví o tom, že Eretun je ve skutečnosti zvědem
Mulmasteru (od nějž má své bohatství) nebo že to byl
právě on, kdo na příkaz Selfarila Oumdelfína z
Mulmasteru nastražil magickou past, která zabila jeho
předchůdce.
Selfaril doufá, že v příštích letech tajně získá moc
nad děním v Brázdnodolu a poskytne tak Mulmasteru
přístav, ve kterém bude mít sídlo jeho flotila na Dračím
pobřeží. Nyní, po pádu Zentilské Tvrzi, se ze všech sil
snaží ovládat přístup k Měsíčnímu moři, čímž se
připravuje na útok na nepřátelský Dálnovrch.
Selfaril vydává peníze na to, aby se v současnosti ve
Zjizveném údolí vyskytovaly problémy, s úmyslem, že
tak odtáhne pozornost zvědů ze Sembie od toho, co se
právě děje v Údolí brázdy. Má totiž v úmyslu, alespoň
takový je jeho plán, zavraždit zbylých šest měšťanů z
Rady sedmi měšťanů, pěkně jednoho po druhém, aby
nevzniklo zbytečné podezření. Ti budou potom
nahrazeni dalšími pomocníky Mulmasteru, pod
Eretunovou kontrolou, a peníze Mulmasteru z nich
udělají nejbohatšího ze všech Brázdijců.
Eretunovi Výštepovi byla Mulmasterem slíbena
kontrola nad mulmasterským majetkem v Údolích, který
rychle a trvale poroste, až bude Sembie vtažena do zbrklé
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službě bohu války skrze činy a podporu víry mezi
věrnými vojáky z Arkhenského údolí. Má velmi málo
času pro příslušníky jiných vyznání, ale i cizí vyznavače
Tempa. Už toho na světě viděl mnoho a jen máloco mu
může zaimponovat.
Za léčení, modlitby k Tempovi za jeho přízeň ve
válce a jiné podobné úkony vyžaduje Mistr mečů, aby
mu věřící jako odměnu za úkon poskytli nějakou službu,
raději než peníze. Tyto úkoly se z valné části soustředí na
prokázání osobní odvahy a výdrže, jako například: „V
zimě vyšplhej na určitou horu v Arkhenském údolí
pouze s dýkou a koženou zbrojí, najdi tam doupě vyvern,
zabij alespoň jednu z nich a přines její hlavu zpět k
tomuto oltáři, abys tím Tempovi dokázal splnění svého
poslání.“
Hrdinské skutky v bitvách uskutečněné příslušníky
ostatních vyznání Gordonovi nesmírně imponují. Vidí je
jako úspěchy dosažené bez pomoci Tempa. Je hluboce
rozrušen slýcháním o ženách, které jsou smělé a zručné v
bitvách. Značnou část svého mládí totiž strávil tím, že
hledal vhodnou partnerku s uvedenými vlastnostmi.
Výsledkem však bylo pouze to, že šermířky jedna za
druhou tragicky hynuly při společných dobrodružstvích.

Bitevní kaplan Gordon Stakarný
války. Potom pomocníci Mulmasteru, rozprostření po
celé Sembii, udeří na nejdůležitější obyvatele, pokladnice,
sklady s magií a podobná zařízení. Eretun je velmi
prozíravý a počítá s tím, že jeho nynější pánové se ho
poté pokusí odstranit, svalit všechnu vinu na jeho zlé
pohnutky a očistit tak sebe sama. Ve světle těchto
neveselých vyhlídek plánuje vlastní falešnou smrt a útěk
v převleku do útočiště, které si v tajnosti buduje ve
Hvězdném pádu.
Právě v této době se Eretun snaží co nejvíce se
upevnit v magickém umění, aniž by byla tato usilovná
práce nějak viditelná jeho pánům. Pomocí Klubu
hvězdného pádu si najímá skupiny bezohledných
dobrodruhů, aby tak získal knihy kouzel, svitky a
magické předměty. Kořist získávají dobrodruzi
rabováním věží starých a zcela jistě už slábnoucích
čarodějů v Sembii či prohledáváním ruin a tajných elfích
skrýší poblíž lesů Elfího dvora.
Eretun má měkký, bručivý hlas a velice rychlé
uvažování. Je známý tím, že nosí prsten beranidla, prsten
neviditelnosti a také u sebe pokaždé má hůlku proměn.
BITEVNÍ KAPLAN GORDON STAKARNÝ (CN čm Kn10,
Tempův strážce). Bitevní kaplan Stakarný je zjizvený,
válečný veterán s úzce sevřenými rty. Je to válečník a
kněz, Mistr mečů v Kapli mečů v Mečišti, pevnosti ležící
nedaleko Arkhenského Mostu. Gordon zasvětil svůj život

GULMARÍN RYLDOČEP (CN čm Kn9, Gondův
Gondovec). Gulmarín, Lord Vrchní kovář a Tvůrce z
Gondova domu v Esembře je domýšlivý, mírumilovný
starý muž, kterého znepokojují změny a ještě více zlobí
hlasitá, nezodpovědná nestoudnosti mládeže. Na kněze
boha Gonda to jsou poněkud divné názory a pohled na
věc. Mezi lidmi se ale šíří nezaručené zprávy o
stížnostech věrných, jimž kněz odmítl pomoci, což může
velmi záhy vyústit v jeho sesazení z úřadu.
Gulmarín si z těchto stížností nic nedělá a ani na
vteřinu není přesvědčen o tom, že by mohl být někdy
odvolán nějakou „vnější církví“. Kdykoliv ho navštíví
zástupce jiných oblastí, kde je duchovenstvo boha Gonda
organizováno trochu volněji, ukazuje mu výsledky své
poslední práce: malé, ale užitečné vynálezy, které delegát
z jiné oblasti v životě neviděl. Brilantnost Gulmarínových
výtvorů je jeho velké tajemství a zároveň důvod, proč
nechce být obtěžován každodenními problémy
obyčejných věřících či někoho dalšího.
Za léta práce vynalezl Lord Vrchní kovář a Tvůrce
zámky, k jejichž odemčení je třeba tří klíčů;
samodoplňující se olejové lampy, které podle potřeby
odebírají olej z nádoby, aniž by se o ně někdo staral či je
znovu rozsvěcoval; skříňové přípravky umožňující
truhlářům vyřezávat identické desky a trámy; posuvné
kovové víko na džbery, které zamezuje přístupu vody
nebo hmyzu; rožnící klece pro opékání drobné drůbeže
nad otevřeným ohněm – a mnoho dalších drobností. Dále
svou prací vylepšil formy na svíčky, váhy na odměřování
sypkých materiálů a vozové závěsy.
Gulmarínův podřízený Kalimil má starému muži za
zlé jeho povahu a zanedbávání jeho povinností, protože
musí sám zastávat v chrámu všechny úkoly, aniž by se
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mu dostávalo úcty a platu jako jeho nadřízenému. Další
dva kněží v chrámu, Platnoš Kamelun a Targart Sníha
uznávají Gulmarínova génia a jsou spokojeni s tím, že
chrám v Esembře je v ubohém stavu a tak málo
navštěvován veřejností. Za zavřenými dveřmi totiž
pomáhají svému mistrovi v realizaci jeho projektů.
JALANDA ZHVĚZD (CD pež Bo11). Jalanda je tanečnicí U
Opilého lva v Arkhenském Mostě. Tajně je však také
Harfeníkem a pomáhá těm, jimž je v Mostě nějak
ublíženo. Má velmi svalnaté tělo a na pažích a nohou
množství jizev po ranách mečem, nicméně je stále ta
nejpůvabnější z dam, které U Lva pracují.
Majitel Lva, Merkuň Habalář, jí dluží asi 20000
zlatých, které si od ní v průběhu let vypůjčil, aby mohl
podnik zůstat nadále otevřený. Neodvažuje se Jalandu
odstranit a tím se zbavit svého dluhu, protože ví, že by
ho Harfeníci pronásledovali až do nejvzdálenějších koutů
Faerûnu, kdyby se o něco takového pokusil. Jalanda se
nemá s Merkuněm ráda a ani jeden druhému nedůvěřují.
Utvořili nepřirozené partnerství trvající už více jak 20 let
– a se vzájemnými urážkami už se docela smířili.
Jalanda po léta cvičila po krčmách vrhání předmětů,
a je proto neobyčejně zručná s vrhacími dýkami, prakem
a bolasem. Na útok jakoukoliv zmíněnou zbraní má
bonus +4, když je v nálevně U Opilého lva, jinde má
bonus jen +2. Aby mohla užít bolaso, musí stát na stole a
mít tak dost místa pro jeho vrhání. Bolaso (váha 2 libry,
velikost S, drtivé, rychlost 8, zranění 1k3/1k2) může srazit
k zemi cíl velikosti člověka. Když úspěšně zasáhne, je
oběť pevně chycena a trvá jí jedno kolo, než se dokáže
vysvobodit – je ovšem potřeba uspět v hodu na sílu.
Neúspěch znamená, že bolaso stále pevně drží.
Úspěšný cílený útok na nohy zamotá oběti její
končetiny a ta musí uspět v hodu na obratnost, aby
zůstala stát. Pokud se cíl pohyboval, hod se hází
s postihem –3. Takto zachycená osoba není schopná se
pohybovat. Úspěšný cílený útok na paže znemožní oběti
používat zbraně a štít (oběť musí k používání zbraní a
štítu uspět v hodu na sílu s postihem –2). Pokud nemá
oběť velkou přilbu či helmu zakrývající s hlavou i krk,
úspěšný cílený útok na hlavu způsobí, že je pomalu
přidušována. Přidušení způsobí v prvním kole zranění
za 1k3 životů a každé další kolo působí zranění 1k3
životy, dokud není bolaso odstraněno.
Jalanda zná mnoho o chodbách v dolech a horských
stezkách, na které se lze vydat ze středu Arkhenského
údolí. Prodává také poměrně dobré mapy určitých
oblastí, i když kupující předem varuje, že nestvůry
obývající tato uzemí se víc a víc množí. Jalanda se velmi
dobře zná s Jalií od Starých kleneb (každá z nich zná i
tajné povolání té druhé). Ze zvyku si pomáhají a jedna
pro druhou slídí. Sembijský kupec, který se jednou
pokusil Jandalu zajmout, aby z ní dostal nějaké
informace o horských stezkách, byl napaden většinou
zaměstnanců Starých kleneb a když se mu podařilo
uprchnout, zjistil, že má v patách celý oddíl hlídky.

Lord Vrchní kovář a Tvůrce,
Gulmarín Ryldočep
JALIE ZELMEŠNÁ (CD čž Bo10). Jalie je prošedivělá
válečnice už jednou nohou ve výslužbě. Má mohutná
ramena, široké boky a ještě větší smysl pro humor. Má
hrubý hlas i smích, který je v Arkhenském Mostě velice
často slyšet, a může se pyšnit úctyhodnou sbírkou jizev z
bitev.
Jalie, výhradní majitelka mosteckého hostince Staré
klenby, dodává darem na cvičení místní domobrany
jídlo, spoustu vody a pivo. Ve skutečnosti řídí fungování
celé organizace. Její postavení – funkce Černého Meče z
Arkenského (jednoho ze tří tajemných spoluvládců) je
mezi arkhenskými veřejným tajemstvím. Většina
obyvatel ví, že když si chtějí promluvit s jedním z Mečů,
musí vyhledat v nejlepším hostinci v Arkhenském Mostě
„starší usměvavou dámu“.
Jalie má velký okruh přátel, je známa, že tajně
pomáhá elfům, Harfeníkům (včetně Jalandy Zhvězd) a
válečným čarodějům v Cormyru. Nosí nějaký druh
kouzelného předmětu ve formě odznaku, pomocí si
může přivolat na pomoc jednoho z arcimágů – příběhy se
však liší v dohadech, kdo bývá tím přivolaným
čarodějem.
Jalie, vždy otevřená k novým pohledům na věc a
získání nových přátelství se zvláštními lidmi ze
vzdálených míst, přináší do izolovaného a nadutého
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kteří se pokusí zničit Jandrinovi majetek či se proplížit
dále, shledají, že byli najednou přeneseni na vzdálený
skalní útes v Hromových skalách a ponecháni bez šatů a
vybavení.
Nikdo neví, jaké kouzelné síly si Jandrin přivolá na
pomoc, ale je jisté, že mají nesmírnou moc. Společně s
Elminsterem hrají každoročně ve stejný den karetní hru
talis. Hraje se o to, kdo bude příští rok vlastnit nějaký
artefakt či předmět ohromné síly.

Ranona Brdová
Arkhenského Mostu novinky odjinud, čímž umožňuje
sobě a spoluvládcům (Alduvarovi a Derenovi)
porozumět posledním pletichám a událostem ve světě –
tyto informace by se jen těžko získávaly jinak. Druzí dva
Meče ji považují za „toho opravdu moudrého z nás“ a
dohlížejí na její poměry se všemi těmi pohlednými muži,
kteří by díky nabytým vědomostem mohli snadno
posloužit nepříteli.
JANDRIN TOMEK (CN čm Ko17). Jandrin je tichý, ale
mocný čaroděj, který dal všem mocichtivým lidem
v Arkhenském údolí, Sembii a Cormyru najevo, že
nebude tolerovat pokusy o podrobení Nadluní. Řekl, že
bude na takovéto pokusy odpovídat sesláním „tuctů rojů
meteorů“ na výbojnou zemi. Ukázka jeho síly změnila
zalesněný pirátský ostrov uprostřed Moře padlých hvězd
na rozteklou skálu pokrytou popelem.
Jandrin žije ve skromně vypadající, třípatrové kulaté
štíhlé čarodějské věži, která leží přímo za uznávanými
hranicemi Nadluní, vedle stezky vedoucí k Tančírně.
Návštěvníci jeho obydlí jsou přivítáni něčím, co je zjevně
určitou formou neviditelného sluhy a jsou stálými
kouzelnými ústy požádáni, aby zapsali svůj problém do
zatuchlé knihy a pak odešli. Nápis na knize říká, že
jestliže Jandrin bude považovat záležitost za dost
důležitou, tak se k žadateli do tří dnů dostaví. Pokud ne,
žadatel by měl považovat svoji věc za uzavřenou. Lidé,

RANONA BRDOVÁ (ND čž Z8). Ranona je zlodějem ve
výslužbě a nyní v Esembře vede koloniál U Chomoutu. Je
malé postavy, nebojácná a čiperná. Vypadá jako starší
paní ve věku okolo 60 let s dobrou tělesnou kondicí a
svaly. Obvykle obchází bosá okolo svého obchodu v
něčem, co připomíná několik starých sembijských
koberců sešitých k sobě do beztvaré, záplatované róby.
Své šedé vlasy nosí svázané do copu sahajícího až ke
kolenům.
Ranonino chování je vždy chladně cynické. Ví o
všem, co se ve městě stane, nejspíš žije sama a za služby
si účtuje vysoké ceny, obzvlášť pro zákazníky z jiného
Údolí. Těm se cena zvýší o přirážku 20% oproti jejímu
obvyklému 10% příplatku. Každému v Bojovém údolí je
známa jako „Rana“ a lidé ji mají navzdory její čilé
lhostejnosti rádi. Má zlozvyk, že slídí a pátrá po tom, co
lidé dělají, co potřebují a chtějí. V pravou chvíli jim pak
nabídne předmět, který zrovna potřebují. Když někdo
takový vkročí do jejího obchodu, najde tu přesně takovou
věc, jakou chce, byť by byla sebevíc neobvyklá nebo
exotická.
Ranona se narodila v Západní Bráně a vyrůstala na
nejrůznějších obchodních lodích na vlnách Vnitřního
moře. Když se postavila na vlastní nohy, stala se členkou
pirátské bandy zvané Rudé čepele. Ranona se potulovala
na břehu v okolí Sembie, Kesenty a Impilturu, aby se
dozvěděla, jaký náklad se bude kam plavit, a její podlí
kumpáni poté mohli neomylně vybrat tu loď s
nejcennějším nákladem. Tohoto způsobu života
zanechala po události, kdy se z jednoho pokladu
vyklubal mágův zvěřinec, vypuštěn svým zuřivým
vlastníkem, aby pochytal a pozabíjel všechny ničemy z
bandy Rudých čepelí.
Ranona věří, že je jedinou, kdo tento masakr přežil.
Na téměř celoročním útěku její rychlé a dobře umístěné
rány pozabíjely chrliče, vycvičené stirgy, hleny a další,
horší stvůry, až byla téměř na půl cesty k Amnu. Pak
byla ale zachycena smrtelnými drápy létajícího golema.
Ten jí umírající donesl opět před kouzelníka, jemuž
utíkala – arcimága Selanta z Telflamu. Ten , v domnění
že je bezmocná, se rozhodl, že si ze svého umírajícího
zajatce udělá hračku. Ranoně se nějak podařilo (o
způsobu odmítá mluvit) kouzelníka zabít, našla lektvary,
jimiž se vyléčila, a z jeho věže uprchla s několika
nespecifikovanými kouzelnými předměty. Selantovi
učedníci po Ranoně pátrají a chtějí od ní získat ukradené
předměty zpět, ovšem jejich mistr je naneštěstí proměnil
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v nelidské bytosti s chapadlovitými obličeji, a tak se
nemohou volně pohybovat v civilizovaných oblastech.
Není třeba říkat, že prodělaný zážitek hluboce
změnil Ranonin pohled na život. Užila některé z
uloupených kouzelných předmětů, aby vypadala starší a
tlustší, v této podobě pověsila kariéru dobrodruha na
hřebík a začala žít nový život. Vybudovala okolo svého
domu obrovskou síť pozorovatelů, kteří jí hlásí
přítomnost neobvyklých návštěvníků a neobvyklé
skutečnosti. Její znalosti o lodních plavbách v Moři
padlých hvězd jí umožnily prosperovat získáváním
levného či neobvyklého zboží. Byla natolik opatrná, že se
stala přítelkyní Válečného kancléře v Esembře, který ji
považuje za svého nejužitečnějšího občana. Jestliže
Ranona zatroubí na určitý roh, přispěchá jí na pomoc.
Ranona je o hodně mladší, než vypadá. Ve
skutečnosti jí není více jak 36 let. Může se bránit
množstvím schovaných kouzelných předmětů. Je známo,
že vlastní tyto předměty: skarab sršících barev (viz
Dodatek II), který vyrušuje všechno vyzařování magie i
přesvědčení z ní či jejího obchodu. Dále má prsten
beranidla, prsten létání (účinkuje stejně jako křídla létání),
skaraba proti golemům (účinný proti jakémukoliv druhu
golemů), hůlku magických střel, alespoň dvoje Bilarova
železná pouta, náhrdelník regenerace (v účinku stejný jako
prsten regenerace), opasek odrážení kouzel (účinek stejný jako
prsten odrážení kouzel) a meč tance. Ve skutečnosti má
Ranona dva skaraby sršících barev – jednoho nosí při sobě,
druhého má ukrytého blízko středu hlavní místnosti
obchodu U Chomoutu.
Ranona má také alespoň tři golemy (jeden je
kostěný, jeden kamenný a jeden železný). Všichni stojí v
jejím obchodě a jsou připraveni ji bránit. Automaticky
zaútočí na kohokoliv, kdo v prostoru ohraničeném zdmi
obchodu sešle kouzlo – a bojují tak dlouho, dokud není
útočník zabit či neuprchne – pokud že jim to Ranona
výslovně nezakáže.
Ranona je obyčejně ozbrojena sadou dýk
napuštěných uspávacím jedem, které nosí v pochvách na
předloktí a v pouzdrech na stehnech, všechny
samozřejmě ukryty pod oblečením. Dýkami dokáže
výborně vrhat (vrh trénuje alespoň hodinu denně). Ve
svém obchodě má na útok dýkou (při vrhání) bonus +3,
kdekoliv jinde jen +2.
RANTAJS (CD čm Ko14). Hlubokodolský mudrc, Rantajs,
je kultivovaný muž, který zasvětil svůj život studiu
lidské a elfské magie, obzvláště pak jejímu současnému
vývoji a historii jejího užívání i uživatelů. V této oblasti
jsou jeho znalosti natolik rozsáhlé, že se k němu chodí
poradit i Vangerdahast a Harfeníci.
V posledních 30 letech Rantajs žil a pracoval ve věži
vlastní stavby v Nadluní, hlavním městě Hlubokého
údolí, kde učí svou milovanou ženu, jíž si vybral za
svého následovníka ve funkci Znalce magie Říší a
Strážného mága Vysokého údolí. Jeho ženou je tiše
hovořící a krásná Šandala Tarmová (CD čž Ko9) –

vysoká, mrštná, šelmovská a zručná kouzelnice narozená
v Amnu, jejíž vlasy jí padají po zádech až na zem. Má
nesmírně ráda noční kroužení po obloze nad Hlubokým
údolím, kdy létá oblohou s lahví elfího vína v ruce a po
boku se svým mužem, hovoří spolu o krásách údolí
plynoucího pod nimi a pozorují chování lidí i zvířat.
Rantajs je vysoký a štíhlý, má pronikavě modré oči,
hezké rysy a malou, bílou a zašpičatělou bradku. Jeho
pohyby jsou ještě stále plynulé a pružné, tmavé vlasy
sahající mu až po ramena však už začínají na spáncích
šedivět. Občas si ho někdo splete s Khelbenem
Arunsunem z Hlubiny. Oba mágy si však mohou splést
jenom lidé, kteří je ještě nikdy zblízka neviděli.
Dříve byl Rantajs posedlý hladem po učení se
nových kouzel, co nejrychleji dokázal. Nyní místo toho,
aby získával další kouzla a rychle se je učil, tráví většinu
času učením se a upevňováním si v paměti nejrůznějších
obměn již naučených kouzel. Libuje si v jejich
procvičování a správném provedení do té největší
drobnosti. Protože tak mnoho a podrobně studuje, byl by
z něho v případě magického souboje velice nebezpečný
soupeř – nikdy ho totiž nepřekvapí žádné neobvyklé
užití či varianta kouzla. Rozptyluje se tím, že chodí do
Svícmarku a na různá kouzelnická setkání v převleku a
pokořuje tam příliš naduté čaroděje a mudrce tím, že je
předčí ve znalostech či co do magické síly.
Rantajs byl v minulosti ve svém dobrodružném
životě velice statečný a získal tím nejenom pohádkové
bohatství a magickou sílu, ale také kouzelný předmět
strašlivé síly: opasek hvězd (viz dodatek III). Říká se o
něm, že má jeskyni plnou drahokamů a mincí, a je
jediným mágem, který je schopen v bitvě ovládat 14
golemů současně.
Rantajs se snaží, aby jeho žena zvládla ovládání
magie lépe než on, byla co nejméně závislá na
kouzelných předmětech a ovládala především
nepostradatelná a užitečná kouzla. Šandala snahám
svého muže rozumí a přijímá jeho omezování a příkazy.
Mají mezi sebou hlubokou, neotřesitelnou lásku.
Už třikrát se elfové z Blažení snažili přemluvit
Rantajse, aby se odstěhoval do jejich království. Zdánlivě
pro to, aby mohl mít a vychovávat děti v klidném a
bezpečném prostředí. Ve skutečnosti by chtěli získat jeho
znalosti a mnoho kouzel jako zdroj svého vzdělání.
Pokaždé však Rantajs tuto nabídku zdvořile odmítl. Jako
známku toho, že si nabídky velice váží, při každé
příležitosti přinesl Královně Amlaruil do Blažení knihu
kouzel. Tím, že bez námahy a nepozorován prošel skrz
všechny elfí stráže a kouzelné ochrany, naplnil
královniny pochlebovače úžasem a strachem ze své moci.
LATHANDEROVO SVĚTLO,
PANÍ JITRA STELAGA HVĚZDOTŘPYTNÁ (ZD pež Kn12
boha Lathandera). Stelaga je vysoká, štíhlá a kultivovaně
hovořící diplomatka s vrozeným talentem pro
vyjednávání. Je nejvyšší kněžkou Vznešenosti jitra
v Arkhenském Mostě a své práci je velmi oddaná. Její
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úsilí spočívá v tom, že se snaží přimět arkhenské, aby
stavěli, zakládali nové obchody, měli záliby či
poskytovali nějaké služby. Krátce řečeno, aby podnikali.
Snaží se toho dosáhnout vlídnou a praktickou podporou
či pomocí pracovníků z chrámu. Stelaga má málo
příležitostí, aby se věnovala svým tajným potěšením:
tanci, dobrodružnému životu a divokým románkům s
muži ze vzdálených zemí.
Stelaga si málokdy dovolí vystoupit ze své role
vlídného a příjemného vůdce, ale když už tak učiní, tak
se raději držte zpátky! Elminster občas vypráví
zábavnou povídku o jednom šermíři, barbarovi Belornovi
„Sekerobijci“. Ten při doprovázení Stelagy a Jalie
Zelmešné strávil velice vyčerpávající noc, když se s nimi
vracel skrz zahrady Halantaverovic domu na večírek
pořádaný jedním z arkhenských klanů v jejich sídle u
Říční cesty v Arkhenském Mostě. Obě dámy se téměř
pustily do vážné rvačky o Belorna, který měl ještě
několik měsíců na těle pohmožděniny poté, co se
bláznivě pokoušel „ochránit dámy před sebou samými“.
NEJVYŠŠÍ ŽNĚMISTR TELIÁŠ MINDÓGR (ND čm Kn8
bohyně Šántí). Teliáš je ambiciózní, energický a mladý
kněz, který vede věřící Bohyně úrody v Arkhenském
údolí. Má na starosti Bohyninu přízeň. Když Teliáš viděl,
že bezpečná a nevzrušující víra v bohyni Šántí ve městě
plném ambiciózních investorů a podnikatelů upadá,
rozhodl se, že ve městě uchvátí část moci a vlivu tím, že
překoná všechny ostatní v obchodních úspěších a
velikosti majetku. Užil poklady chrámu k vybudování
obdivuhodně velké a stále se zvětšující sítě podpůrných
podniků, obchodních společenství, dluhopisů, desátků
vztahující se na obchody v Sembii, Cormyru i dále a
obchodních agentů, kteří cestují do Sembie, ostatních
Údolí a po celém Dračím pobřeží, aby našli vhodné
obchodní příležitosti, objevili přebytky a nedostatky
zboží či jiné informace, jež bude možné přeměnit
obchodem na slušný zisk.
Poněkud bledý a štíhlý Teliáš jen zřídka opouští své
pokoje v chrámu a svůj čas tráví v rituálních modlitbách
k bohyni Šántí. Jeho osobním koníčkem je
shromažďování map Faerûnu a jejich podrobné studium.
Dále promýšlí nové strategie k rozšíření moci a vlivu jeho
čím dál víc rostoucího obchodního impéria a vydává
příslušné rozkazy k jejich provedení. Podle Elminstera
začíná jeho síť být už natolik velká, aby si jí všimli mocní
obchodníci ze Sembie a Západní Brány, kteří se jí
nepochybně pokusí zničit. Starý mág věří, že před
chrámem leží opravdu zajímavé časy a bezpečnost
Arkhenského údolí má před sebou také ne nezajímavou
budoucnost. Elminster tvrdí: „Zatímco se Meče bojí
spiknutí zosnovaného Cejchem kalné vody, opravdová
slabina leží v srdci Arkhenského. Sedí nad stolem s
mapami ve vnitřních prostorách domu Šántí v Mostě a
představuje si, jak stojí v pozadí událostí, co se budou ve
světě odehrávat“.

VEZOUN DEKR (ZZ čm Z12). Vezoun je starý muž se
špatným chováním a morálkou ovládanou záští, sváry a
smyšlenými nepřáteli. Frustrován svou ambicí stát se
sembijským pánem a mocným agentem Zetarimu,
pracuje nyní na tom, aby přivodil pád jak Temné síti, tak
i obchodnímu království.
Hlava rodiny Dekrů (starý, bohatý a vlivný
arkhenský klan), Vezoun, vlastní Cejch kalné vody,
rodinný koster se základnami v Arkhenském Mostě,
Dálnovrchu a Ordulinu. Pod rouškou poctivého obchodu
s čerstvými potravinami a nekvalitní železnou rudou, jež
směňuje za zbraně a kovové výrobky z Blyště, Melvauntu
a Tentie, provádí Vezoun pašeráckou činnost. Jeho
nezákonné ale výdělečné podnikání se zabývá obchodem
s otroky, jimiž jsou nemanželští potomci bohatých
sembijských kupců a odhalení tajní agenti Zentarimu.
Bohatí lidé nechávají otroky takto zmizet, aby se
nemuseli namáhat jejich odstraněním formou vraždy,
která vyvolává nepříjemnosti.
Vezoun také obchoduje s jedy a uspávacími nápoji.
Vidí všude slídily a obzvlášť se bojí kouzelníků, kteří by
mohli objevit jeho nezákonné aktivity. Snaží se
neporušovat v Arkhenském Mostě žádný zákon a jako
jeden z jeho občanů je „z dostatečné vzdálenosti
respektován“.
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Lathanderovo světlo,
Paní jitra Stelaga Hvězdotřpytná

Dodatek II:

Údolní magie
Údolích je mnohem víc
magie, než Volo spatřil,
především pak v péči
Elminstera Stínodolského,
Hromnice Stříbručné a
přízračné Syluné, schována ve zříceninách
Zentilské Tvrzi a to málo, co ještě nestihli
uloupit zdejší nestvůry, také v Myth
Drannoru. Elminster odmítl napsat práci
pojednávající o tom, co by bylo možné na
výše uvedených místech najít. Upozornil nás
ale na jednu věc, obvykle lidmi přehlíženou:
majetek mnoha dobrodruhů ve výslužbě a
bohatých Sembijců žijících na panských
sídlech v Bojovém údolí, západně od
Esembry. Tam jsou poklady ukryty v lesích a
zahradách protkaných labyrintem kroutících
se uliček.
Elminster souhlasil s tím, že vypracuje
popis předmětů, o kterých se Volo přímo
zmínil, a tady vám ho předkládáme. Starý
mág vás varuje, že cokoliv zde budete číst
nemusí být úplná a přesná informace a
nemůže být použito jako návod, jak by se měl
předmět užívat. Dále upozorňuje, že otevřené
vlastnictví či pátrání po Orosulově žezle či
mluvící kosti může na dobrodruhy přivést
útoky bytostí, které po těchto předmětech
touží. A ty bez pochyby zaútočí co nejdříve,
surově a útoky budou opakovat.

Kouzelné
předměty
Drakandrosova
koruna
Zkušenost: 12000
Hodnota: 25000 zlatých
Tento předmět je zdánlivě používán jenom
Rudými mágy. Jeho jediný známý exemplář se
objevil ve vlastnictví Drakandrose
Karmínového, nepřítele námezdní šermířky
Alias ze Západní Brány a paladina Drakodrtě.
Má se však za to, že předmět nevynalezl sám,
ale spíše ho nějakými nečestnými prostředky
získal od jiného Rudého mága ještě před tím,
než byl vypuzen z Thaye.
Drakandrosova koruna vlastně není
korunou, kterou by se dalo nasadit. Své jméno
dostala, protože je to elektronový čelenka
dostatečně velká na to, aby obepnula boky
většiny humanoidních bytostí. Jakmile je
aktivována, začne se pomalu otáčet a vznášet
se ve vzduchu. Kolem ní začnou za jemného
vyzvánění v harmonickém pohybu poletovat
paprsky světla, které vypadají jako
drahokamy na čelence a nad ní, čímž jí dávají
vzezření, jaké se velmi podobá tvaru a
vzhledu královských korun.
Tato koruna má množství sil účinkujících
nepřetržitě v dosahu 90 stop:
•
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Může odhalit neviditelnost v bytostech i
předmětech a upozornit na ní zvoněním.
Bdělá osoba, která se čelenky dotkne,
může neviditelné věci vidět, jako by byly

•

jejich obrysy obtaženy jasnou červenou
září.
Může odhalit magii tím, že začne zvonit a
změní svoji barvu na sytě modrou. Toto
nalezení účinkuje pouze, když je kouzlo
nebo kouzelný efekt v dosahu koruny
sesláno, případně se do něj nějak dostane.
Pasivní obranná magie jako prsteny
ochrany nebo kouzelné zbroje zůstávají
touto schopností neobjeveny, pokud však
nejsou využity k seslání nějakého účinku.

Když je koruna aktivována dotykem a
tichým příkazem, chová se takto: Každé kolo
je šance 1 ze 6, že sešle jeden z následujících
efektů. Padne‐li 1, urči hodem na 1k12, co se
stane. Všechny účinky jsou stejně silné jako
kouzla stejného názvu seslaná kouzelníkem
na 20. úrovni. Sesílají se náhodným směrem,
kamkoliv, kde je dostatek prostoru, a to až do
vzdálenosti (1k20+2)x10 stop.
1k12
Hod Účinek
Planoucí koule
1
2 Pavučina
3 Barevná sprška
4 Smrtící mlha
5 Kužel mrazu
6 Rozptyl magii

1k12
Hod
7
8
9
10
11
12

Účinek
Řetězový blesk
Zabezpečení
Ohnivá koule
Mrak smrti
Oživ mrtvého
Evardova černá
chapadla

Tyto koruny jsou velmi vhodné pro střežení
prostor, kam majitel nechce nikoho vpustit.
Jakmile je jednou koruna aktivována, zraňuje
každého, dokonce i toho, kdo ji zaktivoval.
Účinky aktivované koruny mohou být zrušeny
jen tak, že k ní přijde její majitel, uchopí ji a
vůlí ji musí chtít vypnout tím, že si bude
představovat či pronese kouzelné slovo či
větu, jíž se koruna ovládá.
Výroba takovéto koruny je opravdu zlý
skutek. Je známo, že při výrobě musí zemřít
živá bytost s vrozenými kouzelnými
schopnostmi nebo přímo schopná kouzla
sesílat, být zničen funkční magický předmět

s nejednou silou, a být použity svitky se všemi
kouzly, jež bude takto vyrobená koruna
později ovládat. Říká se, že jistí starší Rudí
mágové vyrobili koruny, které dokáží sesílat
různé stínové příšery.

Krev
Lathanderova
Tento jedinečný, i když slabší artefakt boha
Lathandera sestává ze čtyřech kapek krve
tohoto boha, jež jsou uzavřeny v oválném,
jako pěst velikém kusu jantaru.

Historie
Před mnoha staletími si Mystra vybrala za
svého Vyvoleného arcimága Samastera.
Ohromen mocí, která mu byla poskytnuta,
vymyslel Samaster klam božství a prohlásil se
za věštce. Jeho učení, že „mrtví draci budou
vládnout celému světu“, pak dalo vznik Kultu
draka. Samaster a členové kultu pak začali
toto proroctví naplňovat. Tvořili drakostěje a
sloužili jim tím, že jim přinášeli poklady.
Harfeníci vystopovali zkaženého arcimága
a zničili mnoho jeho stoupenců. V nemožnosti
zabít Mystřina Vyvolného, Harfeničtí kněží
Pána Jitra začali vzývat svého boha. Objevil se
Lathanderův avatar a vyzval zvrhlého
Mystřina Vyvoleného na souboj, rozběsněn
pomyšlením na věčnou tyranii, jíž arcimág
přislíbil. Avatar nakonec Samastera zabil, ale
ten ještě před svou smrtí stihl způsobit vážné
zranění (Samaster dokázal úspěšně zaútočit na
boha, protože mu byla udělena část božské
esence Mystry).
Na zem tak spadly čtyři kapky
Lathanderovy krve. Ze země je sebral kněz
Pána Jitra z vesnice Sev a umístil je na
bezpečné místo – do jantarové baňky. Jejich
magická podstata změnila baňku do
jednolitého celku. V průběhu bitvy bylo zabito
mnoho Harfeníků a většina kultistů. V
nastalém zmatku byla tato nově vytvořená
relikvie poněkud pozapomenuta a
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přehlédnuta. Od té doby pomalu slábne v
Sevu, opomenuta většinou Lathanderova
duchovenstva.

Užití ve hře
Krev Lathanderova je v současnosti uložena v
Lathanderova rozevřené dlani, chrámu
zasvěceném Pánu jitra, který se nachází v
malinké vesničce zvané Sev v Bojovém údolí.
Nová energická kněžka tohoto chrámu, Paní
úsvitu Katalíra Douvarová, používá tento
předmět ku prospěchu dobrodruhů, kteří
v dané oblasti činy zájmu Pána jitra. Jestliže
Pán jitra určí, že artefakt je zapotřebí jinde,
mohou být postavy požádány, aby jej přenesly
na jiné místo a zároveň ho chránily před útoky
organizovaných skupin nepřátel je třeba Kult
draka

Síly
Stálé. Krev obvykle poletuje (zpravidla se ve
vzduchu nehnutě vznáší) a podle
Lathanderovy vůle září narůžovělým světlem.
Záře uvnitř jantaru mění svou barvu podle
radosti a potěšení boha, od dosti silného
odstínu po nepatrné sotva blikající světélko.
Když tomu tak Lathander chce, krev může
podle jeho vůle signalizovat souhlas či
nesouhlas. Pozorovatel je schopen rozlišit
mínění boha podle nepravidelných záblesků
světla. Názor boha je možné zjistit jen v
případě, že se jej jeho kněz zeptá na určitou
otázku, či v blízkosti předmětu koná určitou
činnost.
Vyvolané. V rukou kněze nebo paladina
boha Lathandera může předmět maximálně
čtyřikrát denně seslat kouzlo uzdrav kritická
zranění a jednou za den oživ mrtvého. Každý
druhý den dokáže zregenerovat ztracenou
končetinu nebo orgán a seslat kouzlo obnovení.
Aby se vyvolala síla artefaktu, musí se ho
kněz nebo paladin dotknout. Poté začne
artefakt poletovat ve vzduchu a kněz ho musí
vůlí nasměrovat na danou osobu a stejně tak
jej i přimět, aby na osobu působil svými

léčivými účinky. V případě, že se dva věrní
boha Lathandera snaží tento artefakt vládat
najednou, předmět pouze visí ve vzduchu a
nehýbá se.
Krev Lathanderova může navíc odhalit lež,
určit nebo potvrdit víru někoho, kdo se
prohlašuje za vyznavače Pána jitra. Je třeba,
aby artefakt držel nějaký Lathanderův kněz
(jenom), dotknul se jím dané osoby či
předmětu a přál si, aby provedl jednu z těchto
věcí.
Kletba. Když s artefaktem manipuluje
někdo s jinou vírou než v Pána jitra, artefakt
začne nepravidelně vydávat velmi jasné
záblesky, (ještě jasnější než ustavičné světlo),
čímž se snaží přitáhnout pozornost ostatních
nebo přimět nositele, aby ho položil. Jestliže
artefakt nosí osoba s jinou vírou, její sny se
změní na noční můry, jejichž hlavní náplní
bude obraz kapající krve – kapky se v pádu
mění na oheň a zhasnou ještě dříve, než
dopadnou na zem. Jestliže předmět osoba nese
více než tři dny, začne předmět vyzařovat
jasné světlo a bude se zahřívat jako kov pod
vlivem kouzla žhavý kov. Jakmile dosáhne
předmět stavu rozpálení (ve třetím kole),
zůstane v tomto stavu, dokud se ho
neoprávněný držitel nezbaví. Poté, co předmět
neoprávněná osoba pustí, do tří kol sníží svou
teplotu na teplotu okolí.

Doporučené
způsoby zničení
Jestliže je jantar rozbit, božská krev se během
okamžiku plamenem změní v nic. Nemůže ji
zachytit ani kouzelník, ani alchymista.
•

•

•
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Jantar musí být rozdrcen v čelistech
nejstaršího přežívajícího drakostěje v
Říších.
Jantar musí být na 99 let umístěn v oblasti
mrtvé magie, kde se po uběhnutí této
doby rozdrobí.
Jantar musí být rozdrcen pod botami
avatara boha Talose nebo v pěsti
současného boha smrti.

Mluvící kost
Zkušenost: 1000
Hodnota: 2000 zlatých
Mluvící kost vypadá jako ničím nevýznačná
kost z nohy z nějakého dobytka. Nevyzařuje
žádnou magii, ale tomu, kdo ji uchopí,
umožňuje rozmlouvat s orčím bohem
Grúmšem nebo s kteroukoliv jinou bytostí,
které se vlastník někdy v minulosti pomocí
kosti dotknul a která se nachází na té samé
sféře existence. Kost umožňuje neomezenou,
oboustrannou slovní komunikaci, jejíž kvalita
je taková, že je možné rozpoznat hlasy, tóny a
případnou imitaci. Kost také přenáší vše
slyšitelné, co zní v okolí hovořícího. Může být
dokonce užita i pro domluvu šeptem. Na
každém konci spojení bude místo hlasitého
hovoru slyšet pouze šepot.
Mluvící kost je zasvěcena Grúmšovi a díky
jeho vůli odolává všem pokusům o rozptýlení
jejích vlastností či zničení. Automaticky uspěje
v každém záchranném hodu a zůstává
nepoznamenána ani přímými úkladnými
útoky. Grúmš dává přednost tomu, aby kost
byla ve vlastnictví orčího šamana
vyznávajícího jeho samého a posílá elitní orky,
aby jí případně získali od kohokoliv, komu ji
nepřeje (je nutno poznamenat, že tito elitní
orci jsou navedeni jenom k přibližnému
nalezišti kosti, ale ne bezchybně na místo, kde
se nachází kost či její držitel).

nemusel všímat útoků slabších mágů či lidí
ženoucích se za penězi. Když není opasek
užíván podle představ Mystry, tak ho
sobeckému, pyšnému a po moci lačnícímu
kouzelníkovi sebere, nejspíše v nejméně
příhodném okamžiku.
Opasek hvězd vypadá jako řetěz z Iounových
kamenů a na první pohled pozorovatel vidí
řadu zářících drahokamů vznášejících se ve
vzduchu blízko sebe. Skládá se 8 stejných
hvězdných safírů. Opasek má následující
vlastnosti:
•

•

•

•

Opasek hvězd
Zkušenost: neurčená (nelze jej vyrobit)
Hodnota: 400000 zlatých
Tento jedinečný předmět vyrobil sám Azuth
předtím, než dosáhl božství, a existuje jen z
jeho vůle. Může jej zničit pouhou myšlenkou,
jestliže zjistí, že jeho funkce byla zneužita.
Společně s Mystrou by rád viděl, aby byl ve
Faerûnu užíván pro účely dobra nějakým
mocným, ale zodpovědným mágem. Tomu by
pak bylo umožněno mít takovou moc, že by si
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Nositel může zcela automaticky při
pouhém pohledu na předmět či bytost
odhalit magii i neviditelnost.
Nositel může létat (jako by použil
kouzelnické kouzlo let) jedenkrát za den
po dobu maximálně jedné směny
(nepřerušeně).
Nositel může sesílat všechna kouzla, jaká
zná, a použít kouzelné vlastnosti svých
předmětů, a to pouze za pomoci síly vůle
Nositel může za kolo seslat více než jedno
kouzlo, až po vrchní hranici omezenou
počtem drahokamů v opasku. Každý z
drahokamů totiž umožňuje seslat jednou
za osm hodin jedno kouzlo dané úrovně
navíc. Opasek má dva kameny umožňující
seslání dvou kouzel první úrovně navíc,
další dva umožňující seslání dvou kouzel
druhé úrovně a tak dále. Teoreticky je
tedy možné, že arcimág může za kolo
seslat 19 kouzel (po dvou kouzlech
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. úrovně a ještě jedno
zapamatované kouzlo libovolné úrovně).
Po takovém kole už ovšem opasek vyčerpá
všechny své síly na dalších 8 hodin.
Dodatečná kouzla mohou být
libovolná kouzla, která se kouzelník
někdy naučil, a ani není třeba mít je
zapamatovaná, stejně tak jako nejsou
vyžadovány materiální složky. Kouzelník
se však musel kouzla naučit a nejméně
třikrát je do doby užití opasku seslat.
Samozřejmě, že mág může z opasku

sesílat kouzla jen té úrovně, jaká je
schopen seslat i za normálních okolností
bez jeho pomoci. Krátce shrnuto, jestliže
nositel opasku zná nějaké kouzlo, které už
dříve používal, díky opasku ho může
seslat i bez zapamatování. Taková kouzla
navíc nejsou schopna nabít kouzelné
předměty či lidi trvalými magickými
účinky (jinými slovy, v moci drahokamů
není levná tvorba kouzelných předmětů
nebo poskytování trvalých magických sil).
Kouzla z opasku také nevyžadují
materiální složky.
Jestliže je na drahokamy sesláno
kouzlo rozptyl magii, opasek je na 8 hodin
nefunkční, bez ohledu na to, zda byl či
nebyl v nedávné době použit k sesílání
kouzel. Jedno kouzlo rozptyl magii
automaticky zruší účinek jednoho
z drahokamů, který se vybírá náhodně,
leda by se sesplatel nějakého drahokamu
přímo dotknul – v takovém případě bude
ovlivněn právě ten. Jiná kouzla (včetně

ničivých kouzel jako je rozdrobení) seslaná
přímo na opasek – nikoliv na jeho nositele
– jsou drahokamy bez úhony
absorbována. Drahokamy jsou také
nepostižitelné fyzickými útoky.
Užívání schopností drahokamů nijak
neovlivní ostatní funkce opasku hvězd.

Orosulovo žezlo
Zkušenost: neurčená (nelze jej vyrobit)
Hodnota: 20000 zlatých
Je známo, že existuje pouze několik kusů
těchto netherilských žezel. Nazývají se
Orosulova žezla, protože jistý čaroděj stejného
jména jeden čas vlastnil polovinu tohoto žezla
a při té příležitosti jej prostudoval (v časech
Netherilu byla žezla bezpochyby nazývána
jinak).
Každý exemplář Orosulova žezla se
vyskytuje ve formě kovové tyče dlouhé jako
lidské předloktí. Na každém konci jsou baňaté
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kovové koule, vybroušené do plošek jako
drahokamy. Žezla se skládají ze dvou částí,
které se dají ve svém středu spojit.
Dohromady jsou vždy aktivní a pokud dojde
k jejich rozdělení, sešlou dva efekty: broušený
konec přiložený k předmětům či přinesený do
oblastí s dweomerem září rubínově červeným
světlem. V případě, že je v dosahu jedné míle
druhá část žezla, každá polovina vyzařuje
matné zelenomodré světlo, srovnatelné
s kouzelným ohněm. V případě odhalení magie
intenzita červené záře zhruba odpovídá síle
magického pole.
Jednotlivé části Orosulova žezla nemohou
být za žádných okolností spojeny s těmi
polovinami, s nimiž nebyly původně
vyrobeny. Kompletní žezlo dokáže nabíjet
magické předměty. V první hodině
nepřetržitého kontaktu obnoví jeden náboj a
každou čtvrtou hodinu poté obnoví další.
Tou samou rychlostí, jako je možné
obnovit náboje, se dají i léčit životy. Aby
uvedená schopnost byla účinná, musí se
léčená osoba neustále dotýkat holou kůží žezla,
aniž by se ho musel dotýkat i jeho majitel
(který ale musí žezlo nejprve aktivovat
příkazovým slovem). Raději než k léčení
zranění je možné žezlo také užít k
regenerování údů, orgánů a jiných částí těla.
Lze jím také zacelit rány, vyhladit jizvy a
odstranit zmrzačení. Uvedená zranění se
vyléčí za den až desetidenní (Faerûnský
týden) nepřetržitého kontaktu.
Každé Orosulovo žezlo dokáže každé čtvrté
kolo seslat kouzlo, jestliže ho někdo uchopí a
přikáže tak. Většinou jde o ohnivá či blesková
kouzla, ale jakou magii to které žezlo požívá,
to lze zjistit jen pokusem.
Samotná Orosulova žezla nemají a ani
neužívají náboje. Zdá se, že jejich síly také
nejsou nijak omezeny. Legendy ovšem hovoří
o tom, že určitá žezla přestala účinkovat, když
byla na dlouhou dobu v podzemí ukryta před
slunečním svitem.

Roztříštěný meč
Zkušenost: není možné udělit (nelze ho
vyrobit)
Hodnota: 8000 zlatých za úlomek (100000 za
kompletní předmět)
Tento meč byl nešťastnou náhodou rozlámán
a kouzly rozeset na mnoho míst před dávnými
lety, kdy se odehrávala nesmírná bitva mezi
elfskou princeznou z Hlubokého údolí a
Dvanácti tančícími kouzelníky, kteří ji napadli.
Meč byl pak rozlomen na 9 částí. Ačkoliv k
sobě části přilnou, když se k sobě složí v
náležitém pořadí, původní síly a schopnosti
meče jsou navždy ztraceny a sestavení těchto
částí nemá za následek vznik dalších
zvláštních sil.
Někdo by řekl, že více magie, než kolik
těchto 9 úlomků propůjčí, již není třeba,
jelikož díky byť jednomu z nich náhle může
kdokoliv vládnout mocnou magií. Níže
uvedené kouzelné účinky může nositel užívat,
aniž by se úlomku dotýkal, používal složky
kouzel či dokonce pronášel nějaké zaklínadlo.
Veškerý průběh kouzlení z úlomku závisí na
vůli majitele. Magické účinky fungují se
stejnou intenzitou, jako by je seslal kouzelník
na 12. úrovni či vyšší v případě, že sám je na
více než 12. úrovni. Od konce meče až k jeho
hrotu jsou účinky úlomků následující:
1.

2.

3.

4.
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Jílec: Nositel je schopen užívat síly rovné
účinkům kouzel odhal magii, skok, oprava a
ESP. Každou sílu může použít jednou za
den.
Záštita: Nositel získává bonus +2 na
záchranné hody proti kouzlům, magickým
silám a účinkům kouzelných předmětů.
Kořen čepele (nejtlustší část čepele):
Nositel je schopen jednou za den použít
kouzlo rozptyl magii.
Heslo (úlomek nesoucí nápis „Najdi
pravdu“ v elfštině): Nositel je schopen
jednou za den užít kouzlo určení, když se
úlomkem dotkne patřičného předmětu.

5.

6.

7.
8.

9.

Z této činnosti neztrácí žádné body
odolnosti ani neutrpí únavu.
Plošina (úlomek čepele): Nositel je
schopen jednou za den seslat kouzlo
řetězový blesk.
Drážka (úlomek čepele): Nositel je
nějakým způsobem chráněn proti všem
útokům dechem a plyny. Má bonus +2 na
všechny záchranné hody vztahující se na
plyny i dechové zbraně a zranění z
takových útoků se každé kolo zmenšuje o
8 bodů za kolo. Jestliže je zranění sníženo
na nulu či méně, nositel není zraněn
vůbec.
Ostří (úlomek čepele): Nositel získává
imunitu proti všem útokům pohledem.
Čelo (úlomek čepele): Nositel získá
záchranné hody jako kouzelník na stejné
úrovni, jsou‐li výhodnější než jeho vlastní.
Jestliže je nositel kouzelníkem, vlastnictví
tohoto úlomku způsobí, že pro záchranné
hody, zapamatování a sesílání kouzel se
počítá jako o jednu úroveň vyšší. Pokud se
tohoto úlomku nějak zbaví, kouzla
zapamatovaná navíc jsou ve stejném
okamžiku zapomenuta a nadobro
ztracena.
Hrot (úlomek čepele): Nositel má za den
možnost získat v jednou libovolném útoku
bonus +6 na útok i zranění. Útok může být
fyzický (ať už nablízko či na dálku), může
zaměřovat magický předmět, být veden
kouzlem, může jít o dotek kvůli kouzlu, či
třeba mířený úder.

Naleziště úlomků roztříštěného meče jsou
předmětem domněnek a legend, ale ta nejvíce
pravděpodobná místa jsou následující: někde
v Podhůří pod Hlubinou, v Myth Drannoru, v
držení Harfeníků, v Soumračné síni v
Berdusku, někde v dřívějších královských

državách v Tethyru, ve Stříbroluní, kdesi v
Královském hvozdě ve středu Cormyru či
někde v Havraní citadele. O jednom úlomku
se ví, že je skryt na druhém konci brány v
Meslníkově Přívozu v Údolí perutí. A
nakonec, hrot byl asi před 60 lety ukraden z
Everlundu neznámým zlodějem a jeho dnešní
poloha je naprosto neznámá.

Skarab
sršících barev
Zkušenost: 4000
Hodnota: 8000 zlatých
Tento velice neobvyklý předmět vypadá jako
zcela obyčejná část oděvu a může být užíván i
v případě, že je schován pod oblečením či všit
do svršků. Vyzařuje oslepující a blýskavé
matoucí záření nejrůznějších barev, které je
viditelné pouze těm, kdo se snaží magicky
odhalit nositelovo přesvědčení či přítomnost
magie. Skaraby dokáží v okruhu 90 stop
ustavičně zakrývat přítomnost a druh těchto
aur. Okruh působení není oslaben nebo zničen
překážkou, která znemožňuje normální
vidění. Ochrana je naprosto automatická a
vlastník skarabu ji nemůže svou vůli nijak
ovlivnit.
Skarab sršících barev má ale jednu sílu, jež
může být ovlivňována jeho nositelem –
dokáže sebe a svého nositele učinit
neviditelným (podobně jako kouzelnické
kouzlo 2. úrovně neviditelnost). Skarab je
schopen zneviditelnit jednou za den, ale
nositel ho musí uchopit a vyřknout své přání.
Jakmile se jeho nositel stane neviditelným,
musí uplynout celý den od doby, kdy je
neviditelná osoba opět vidět, aby tato funkce
mohla být znovu využita.
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Kouzla
Kněžské kouzlo
6. úrovně
Tanec padlých
(Vzývání, Nekromancie)
Sféra:
Strážní, Nekromantická
Dosah:
90 stop
Složky:
V,S,M
Trvání:
3 kola/úroveň
Vyvolání:
9
Oblast účinnosti: Válec o průměru 5 až 60
stop, vysoký 5 až 20 stop
Záchranný hod: zvláštní
Tanec padlých je kouzlo, které je sesilatelem
užíváno v případě, kdy nechce trvale ublížit
svým nepřátelům. Kouzlo nepřátele zajme,
odzbrojí, donutí je uprchnout nebo vzdát se.
Tanec padlých přivolá vířící mrak odťatých
údů, některé jenom v podobě kostí, jiné ještě s
masem, ale všechny bez krve, které jsou

přivoláni z nedávných bitev. Údy rychle rotují
kolem středu, čímž vytvoří nepohyblivou
překážku. Rovina rotace částí těla může být
horizontální, vertikální či nějaká mezi nimi.
Oblast účinnosti tance padlých je určena
sesilatelem při dokončování kouzla (od malé
průměru pěti stop a stejné výšky, až po válec o
průměru 60 stop a výšce 20 stop) a nemůže
být změněna později.
Každá bytost, jež se pokusí překážkou
projít, je zraněna za 4k6 životů a musí uspět
v ověření odolnosti, jinak upadne do
bezvědomí. Všechny křehké předměty, které
mají postavy na sobě či v zavazadle, musí
uspět v záchranném hodu proti drtícímu
úderu, jinak jsou zničeny. Bytosti, které trvají
na tom, že se stejně budou pokoušet projít
skrz překážku vytvořenou kouzlem a
neupadnou do bezvědomí, budou skrz
procházet 1k3+2 kola, budou v každém kole
zraňovány a budou muset v každém kole
uspět v ověření odolnosti.
Bytosti nacházející se v oblasti účinnosti
kouzla v době jeho seslání musí uspět
v záchranném hodu proti kouzlu. Pak se jim
podaří z uprchnout tou nejkratší cestou a
nejsou kouzlem zraněny. Jestliže v hodu
neuspějí, jsou kouzlem zraněny obvyklou
hodnotou 4k6 životů. Jakýkoliv jiný úmysl než
opuštění oblasti účinnosti má za následek, že
kouzlo má na bytost plný účinek.
Jen 25% zranění způsobených kouzlem je
trvalých, zbytek jsou zranění dočasná, která se
obnoví po 1k4 hodinách odpočinku. Bytosti,
které dosáhnou nuly životů či méně, upadnou
do bezvědomí a jsou z oblasti vyvrženy.
Vědomí se jím navrátí po 1k6 směnách. Jestliže
na ně někdo úspěšně užije dovednost léčení,
vědomí nabudou rychleji – za 1k6 kol. Mrak
údů trvá, dokud kouzlo nevyprchá, pak se
postupně ztratí. Mrak může také kdykoliv
zrušit sám kouzelník.
Materiální složkou je hrst kostěných
úlomků nebo libovolných vlasů.
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Dodatek III:

Rejstřík
ento dodatek
zazname‐
nává země‐
pisné a
místní
názvy, některé organizace a
jiné důležité věci z tohoto
průvodce. U řek jsou zapsána
jen neobvyklá jména.
Vojenské jednotky a
organizace ve službách vlády
nejsou uvedeny. Odkazy na
Zentarim jsou zahrnuty pod
Zentilskou Tvrzí. V části
„obce“ jsou jen ty, které
nemají v průvodci vlastní
oddíl. Výjimkou jsou
alternativní nebo dřívější
názvy a přezdívky.

Cesty, ulice,
vchody, přívozy a
otevřená
prostranství
Bojový dvůr (Esembra)... 44, 46, 60
Brázdný trh................... 149,151,153
Cesta úsvitu.................................. 10
Dendeverská ulice............. 151, 163
Divoký hon................................. 103
Dlouhá silnice............................. 120
Dornova cesta............................. 207
Honácká ulička....................... 17, 29
Hromová cesta................... 203, 204
Jevenská stezka.................. 101, 110
Jižní pole (Esembra)...............44, 50
Keltyho kráčej.............................. .40
Kožešnická ulička................... 17,21
Kradmé dveře............................. 163
Lahvinův přívoz
(Meslníkův Přívoz)................ 193
Louka slunovratu.......................136

Lovecká stezka................. 40, 44, 50
Melurská ulice............ 149, 151, 154
Měsíční cesta......... 99‐104, 107, 120
Měsíční ulice............... 151, 163, 165
Milosrdné dveře......................... 163
Mlžná stezka....... 100, 101, 114, 221
Polosekova stezka...............70, 147,
152, 154, 161, 169
Praplazí ulice.......................... 17, 24
Rautauvyrova silnice...... 39, 41‐44,
46, 50, 57, 58, 60,
63, 64, 70, 115, 191
Říční brána (Dáková).........178, 180
Říční cesta................. 14, 15, 17, 228
Severní pole (Esembra)......... 44, 53
Smrdutá ulička.................... 151,163
Střapatá cesta...................... 123, 144
Svatá silnice................................ 102
Tábořiště karavan (Nadluní)...... 83
Temná silnice.............................. 101
Tethyamarská stezka........ 173, 175,
177, 178, 180, 183, 189
Trh
(Most Černých Perutí)... 195‐196
Trhové náměstí (Bílý Brod)........ 33
Trhové náměstí (Dýková)........ 178,
184, 186
Trhové pole (Arkhenský Most)..17
Tryskopná třída.......... 149, 151, 156
Velké dveře................................. 163
Větrná ulice................................... 17
Vozová brána.............................. 163
Východní cesta...................... 75, 76,
80, 83, 87, 89, 123, 127,
128, 129, 203, 207, 218, 219
Vysoký trh (Nadluní)...... 81, 83, 84
Západní silnice....................... 14, 17
Závlačná ulice......................... 17, 29

Hostince a
ubytovny
Anatarův dolík.................... 175,176
Ašabenské náručí....... 105, 111, 112
Beremarův hvězdný hřebec..... 129

237

Dům za rohem............................ 165
Dům Znaku......................... 141, 142
Jelen co vzal roha....................... 145
Kotviště....................... 151, 159, 160
Mlynářský hostinec..................... 73
Orlí hnízdo (Nadluní)....... 211, 213
Rudolíc................................ 151, 160
Skurut na háku............................. 34
Staré klenby.................... 17, 22, 225
Starý pařez.................................. 171
Střapatá náruč............................ 137
Temné dveře............................... 121
Tešenské objetí................... 178, 189
U Bílého jelena.... 104, 105, 111, 112
U Bystrého oka.................. 44, 63‐66
U Černého koně............... 17, 22, 23
U Kance a lva.............................. 132
U Mečíře............................... 214‐127
U Muže s ohněm v dlaních.......119
U Staré lebky.............................. 221
U Stříbrného štítu...................81, 90
U Šesti štítů......................... 105, 112
U Voraře.............................. 196, 197
U Zkřížených mečů
viz U Mečíře
Vycházející měsíc.................... 90‐94
Zakouřený dům......................... 127
Zelené dveře........................... 44, 57

Chrámy a
svatá místa
Bitevní kaple (Tempus) ............ 211
Bohynina přízeň
(Šántí).......................... 14, 18, 228
Dubenské opatství
(Silvanus)........................ 102, 113
Dům Gondův................. 46, 49, 224
Dům Mystry............................... 152
Dům padající mlhy
(Leira; v troskách) ................. 200
Dům rána (Lathander) ............. 200
Dům zpívající harfy
(Oghma).......................... 153, 154
Chrám měsíce žní
(Šántí)...................................... 170

Chrám pod vodopády
(víra neznámá) .......................201
Jezero Eredrui
(Labelas Enoreth).....................95
Lathanderovo světlo .................184
Opatství meče
(Tempus) ........................50, 67‐90
Opatství spravedlivého kladiva
(Tyr) .................................122, 133
Opatství zlaté otepi
(Šántí).......................102, 107, 118
Paní Štěstěna (Tymora).............154
Tančírna (Corellon Larethian,
Deneira, Eldath, Fenmarel
Mestarin, Hanali Celanil,
Labelas Enoreth, Lira,
Mieliki, Milil, Mystra,
Oghma, Sehanin, Selûna,
Silvanus, Solonor Thelandira,
Tymora)....... 203, 205‐207, 226
Učené listy (Oghma)......86, 87, 117
Vznešenost jitra
(Lathander) ...........14, 19, 20, 227

Jedinečná místa
Aluivyn .........................................35
Anatarova síň .............................175
Arkhenor.......................................33
Arkhenská tůň..............................10
Arkhenské vodopády........9, 11, 36
Aurosův zvon...............................35
Barastova strouha ......................204
Brázdný maják ...........................151
Čiré kameny .................................12
Dartanův chřtán.........................101
Dolina ztracených hlasů .......7, 121
Dvě skály.....................................151
Dvojbřitý most ...........................204
Enkar bdící....................................44
Enkarova vyhlídka ................44, 47
Glamrilský brod.....................81, 83
Glaunská blata ..............76, 78, 123,
..............................124, 126, 136
Glaunská mohyla.......................124
Hareškův rybníček ............104, 105
Hluboký důl ...............................120
Hora Helimbrar ...........................67
Hora Talagbror.............................10
Hromová průrva........................212
Hromový průsmyk........80, 89, 203
Hřbitovní díra ......14, 15, 17, 35, 78
Hvězdné hory...............................67
Chrám pod vodopády...............201

Jevenská tůň............ 39‐41, 101, 133
Jezero Eredrui...............................95
Kalný rybníček ...................138, 141
Klenutý les ................... 9‐11, 13, 32,
..........................76, 88, 123, 128
Kopec nad lunou..............80, 85, 86
Kostín.............................................79
Krunýřový hřbet ........................208
Křivonosá skála..........................218
Lovecký sráz...........................15, 78
Mečový potok...............67, 102, 103
Měděný lok .................................203
Měsíční skála ................................79
Mohylová pole ...................102, 117
Orlí hnízdo (Údolí dýky).........178,
..............................180, 182, 183
Orný potok..................................102
Ostruha................................178, 180
Panství duchů.............46, 47, 67, 68
Příles ............................................103
Radní síň .............................149, 151
Ramena........................................151
Rozsevzub.......................39, 70, 115
Řízná řeka ...................................175
Signální skála................................32
Sluj mořské panny .......................59
Skrytá rokle.................................204
Srdce dolu ...............................36, 37
Srdce přístavu.....................151, 152
Stojný kámen ...................7, 13, 100,
.............................103, 115, 181,
Šarynovic dvorec .......................103
Šeřín .........................................96, 97
Tančírna............... 203, 205‐207, 226
Tegalův kopec ............................138
TIlverova soutěska.....................101
Trosky Šedé dámy .....................144
Tyrovec........................................133
Valsplendarovy šachové
figury .......................................193
Velemlžná hora ..........................207
Volkumburgská kotlina ............212
Vysoký dub.................................175
Vysoký průsmyk........................208
Živý most ....................................114

Mlynářský hostinec .....................73
Na Zteči .......................................132
Sametový závoj ..................110, 111
Skurut na háku .............................34
Stříbrný výčep ..............................60
U Blbýho převozníka.........193, 194
U Čtyř letících ryb........................55
U Dotěrného diblíka ..................171
U Dubu a kopí ..............................89
U Kalvodského tmavého ..........196
U Královského korbele......142, 143
U Mostu a luku.............................21
U Muže s ohněm v dlaních.......119
U Opilého lva........................21, 225
U Spleteného lana ..............151, 158
U Tvrzi a štítu.............................212
U Zlomené dýky ........................187
U Žíznivé housky.......................127
Vrhni svůj korbel .......................159
Vystřelil jsem šíp........................145
Zmijí jazyk...................................137

Opevnění

Kluby

Ašabenská věž............................ 221
Galatův hřad (trosky)....... 103, 115,
116
Halvanova tvrz...151, 152, 161, 162
Havraní citadela................. 181, 235
Klenutá tvrz............................ 32, 33
Kasárna hlídky
(Brázdnodol)....................149, 151
Kasárna Svobodných jezdců.... 106
Konstáblova věž (Dýková)...... 178,
180‐182
Marštejn............................... 138, 141
Mečiště..... 14, 17, 19, 23‐29, 83, 224
Měsíční vež: viz Chrám měsíce
žní (Chrámy a svatá místa)
Panská kasárna....................... 81, 83
Šipka.................................... 209, 211
Věž vycházejícího měsíce.......... 80,
81, 85, 87
Východní tvrz..... 203, 207, 218, 219
Vysoký hrad............... 208, 211, 213
Západní tvrz............................... 203
Zkroucená věž:
viz Ašabenská vež

Hvězdný pád.....................148, 149,
151‐153, 163‐168, 224

Obce a území

Krčmy
Červená skála .............................187
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Anauroch.....................................209
Arabel ............................81, 127, 219
Berdusk..................................30, 235

Blyšť .......................20, 109, 178, 228
Hokynaří .....................................220
Hraniční hvozd ......................75, 77
Chult ............................................118
Cormanthor ........................6, 7, 101
Cormyr .....................5, 6, 13, 20, 27,
39, 58, 84, 85, 99, 103, 104,
107, 109, 136, 141, 144, 155,
156, 171, 181, 182, 194, 199,
203, 204, 207, 212, 216, 218,
222, 223, 225, 226, 228, 235
Daerlun..........................................10
Dálnovrch ..............5, 20, 27, 47, 52,
58, 61, 109, 116, 181,
196, 199, 222, 223, 228
Dívčí Pas........................................11
Drahokamenice ..........................212
Dubová úžlabina........................102
Elfí dvůr .............4, 7, 44, 73, 83, 88,
96, 161, 171, 224
Elfistrom........................................10
Everlund................................92, 235
Hlubina.....................6, 41, 118, 142,
157, 178, 227, 235
Hnědavé vrchy.............39, 123, 126
133‐135
Hnědavcův vrch.........................102
Hory pouštní tlamy ...................173
Hromové skály......9, 102, 168, 203,
212, 218, 226
Hulacký hvozd.....................77, 181
Impiltur ...........87, 88, 141, 160, 226
Iriabor ............................................67
Jehlové kopce......................176, 186
Jevenské údolí ..............................39
Jizven ...........................................220
Kalimšan ...............................88, 115
Kesenta ....................63, 88, 196, 226
Kráčné hory ............9, 10, 12, 35, 36
Lantan..........................................167
Ledová kotlina............................167
Lyrabar ........................................219
Marsember ..............................84, 88
Melvaunt .......................20, 162, 228
Měsíční moře ...............7, 20, 39, 44,
54, 55, 64, 99, 176, 223
Měsíční údolí ......................130, 197
Měsíčniny......................................34
Mhair ...........................................118
Most hadů ...................................175
Mrtvé údolí .....................................9
Mulmaster... 5, 12, 27, 155, 222‐224
Myth Drannor .......7, 20, 21, 75, 77,

96, 113, 154, 168, 229, 235
Nejrynk..........................................11
Netheril..........................35, 117, 233
Nimbral .......................................167
Orčín ............................................212
Ordulin ..... 9, 10, 20, 39, 66, 81,130,
141, 165, 195, 196, 223
Pas… ..............................................40
Pavoučí lesy ........................173, 175
Přístav Lebek ..............................157
Rauvedonské vrchy .....................39
Saerlon .............................................9
Selgaunt...... 9, 87, 88, 139, 145, 219
Semberské jezero..........................83
Sembie............... 5‐15, 19, 20, 28, 34,
36, 39, 41, 43, 44, 47, 52, 54,
55, 58, 61, 63, 71, 75, 76, 84,
87, 88, 99, 103, 104, 107, 109,
113, 115, 116, 119, 123‐125,
127‐137, 139, 141, 142, 144,
147, 148, 152, 153, 160, 169,
171, 184, 191, 194‐196, 199,
201, 203, 204, 212, 215‐218,
222, 223‐226, 228, 229
Sesrenské údolí.. 9, 13, 80, 136, 191
Sevné vrchy...................................39
Sigil ................................................67
Ssrenshen ......................................79
Stromové údolí.............................75
Suknoplachy .................................11
Suzail..................... 9, 30, 84, 88, 139
Svícmark....................30, 48, 86 ,227
Tarkalské údolí...........................191
Tašalar....................................88, 167
Telflam.........................................175
Temné říše......... 47, 67, 71, 96, 120,
181, 185, 200, 207, 221
Tentie .....................................20, 228
Tethyr...................................115, 235
Thay ..................... 25, 27, 70, 77, 88,
194, 199, 222, 223, 229
Tilverton ......................................181
Trojříčí............................................40
Trpasličí Štola .............................120
Tsornyl.....................................96, 97
Tsurlagol................................25, 160
Turmiš..........................................216
Uvaeren .........................................99
Vast ..............................................107
Velarské údolí.............................147
Velethuil ........................................95
Vysoký hvozd...............................67
Vysoký Krymářov......................212
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Yvaun...................................... 9, 138
Zakhara....................................... 158
Západní Brána .... 6, 9, 88, 117, 223,
226, 228, 229
Země Hvězdného kruhu............ 39
Země stvůr ......................... 117, 119
Zentilská Tvrz................. 27, 31, 47,
61, 99, 169, 173, 178,
180, 181, 221, 221, 229
Zlatá pole.................................... 118

Obchody
(a řemeslnictví)
Aladiámův dovoz ..................... 139
Alšiřova topeniště ....................... 41
Amaratina čajovna.................... 114
Arlovy kvalitní moky ............... 107
Beldarekův výběr........................ 50
Braunšternovo kolářství........... 108
Cejch kalné vody.................. 20, 21,
64, 223, 228
Černé sekery ...................... 126, 127
Dariánovy stáje............................ 87
Darvinův obchod ...................... 201
Dělmausovic dřevařství ....... 87, 96
Delmukův sud............................. 72
Drešenovy uzdy a postroje...... 127
Dřevařství černé hvězdy.......... 170
Dulvarova koželužna ............... 185
Dům Brázdibřehu ............. 155, 157
Dům Stříbručných................. 81, 83
Durnova výheň (Durn kovář) ... 51
Elgášova zásobárna .................... 24
Fulgarovy karavannípotřeby .. 186
Grendenovo hračkářství .......... 139
Gunderův pivovar .................... 155
Hanzíkův krámek ....................... 88
Hareškův želežářský palác...... 108
Hejžarovo dřevařství.................. 73
Hevarův mlýn ............................. 14
Hledošův pytel hřebíků ....... 51, 52
Hrnčířství prašného draka ...... 114
Chlamákova kovadlina .............. 72
Jarvínův dovoz .......................... 108
Jeraldův koloniál....................... 195
Jitrášovo hedvání a plátno....... 131
Kalverovy stáje .......................... 109
Koster černého orla................... 109
Koster rudé vyverny................. 141
Kovárna tří střevíců .................... 33
Královský dům
(Královští zásobitelé
z Nadluní) ................................ 89

Kupčíkovy hebké kožešina ......171
Lujnovo koželužství .........107, 109,
112
Lukostřelcův pohled .................144
Multimerovo kupectví ..............109
Nábytkář Tormel .......................141
Pořízův nábytek...........................34
Ruda Thorika Kamenoštěpa ....136
Sálelovic sklady..........................157
Sandanova pila.............................14
Skon starého draka......................20
Stáje Zlatolistů............................156
Stalešedova spící kočka ..............47
Staré kopyto............................46, 53
Střapatý koster ...........................127
Šergalovo kolářství......................52
Tančíčí rytíř smrti ......................131
Tantulův starý korbel..................54
Tegalovo mečířství ....................142
Točkovy zásoby .........................142
Tomšův mlýn .............................110
Torsilovic dřevařství .................171
Treskedenský dům ....155, 157, 160
Trh (Most Černých Perutí) ......195,
196
Tundova skladiště .....................186
U Arvien......................................110
U Chomoutu...........52, 54, 226, 227
U Zastrčené dýky.......................145
Útok romantických snů ....134, 135
Velarovské stříbro a šperky .....158
Velarský mlýn ............................169
Vrbákův krámek ........................158
Zmijnice...................................54, 55
Žabí stehýnko.............................211
Železrukovy zbraně ..................212

Restaurace
Amaratina čajovna..................... 114
Elf na létajícím jelenu...... 44, 46, 59

Jelení štít........................................ 94
Juiblex.......................................... 201
Kelemvor..................................... 134
Komnata padajících hvězd......... 85
Košatý strom (Mlžného údolí) ...75
Myrkul......................................... 134
Orndacilův štít............................. 213
Padající oheň.............................. 102
Peldanovo žezlo............................ 106
Požehnání brodu..........................83
Rejstřík (knihovní)....................... 87
Síň vysokého vchodu................ 133
Slzy plačící pany........................ 168
Smaragdy, těžba......................... 176
Třesavý mor................................ 220
Usměvavá princezna:
viz Hlubinná princezna
Větrokamy
(rubíny, Měsíční vrch)............. 79
Výzva Orytara.............................168

Sídla
Bílé vížky.................................14, 17
Drakandrosova věž (trosky).......70
Elganovic zámeček............ 138, 141
Enkarův zámeček
(trosky).......................... 42, 43, 46
Eretunova věž..................... 151, 152
Cholandonýmova věž
(trosky).................................... 199
Ilmešův zámeček.............. 44, 46‐48
Konstáblovo sídlo...................... 211
Orosulova věž................... 17, 29‐31
Panství duchů (trosky)......... 46, 47,
67, 68
Rantajsova věž........................ 81, 84
Teremondyvírův dům....... 138, 141
Vlčiskovy věže (trosky)............... 40

Různé

Skupiny a
organizace

Anadarova kletba ...................61,62
Cyrik......................................97, 116
Dračí vejce, rozpoznání............ 120
Dvanáct tančících kouzelníků ....77
194, 234
Eilistraee, Temná panna........... 169
Ferim.............................................. 97
Gaunadaur.................................. 201
Hlubinná princezna.............. 75‐77,
80, 83, 89, 94
Ilsensin........................................ 201

Bleskové meče............................ 160
Bratří meče.................................. 184
Cejch kalné vody............. 17, 20, 21,
64, 223, 228
Dlaň v temnotách....................... 219
Družina hrdého palcátu............ 117
Harfeníci..................... 58, 64, 85, 91,
100, 103, 112, 113, 115,
116, 176, 183, 186, 187, 192,
205‐507, 221, 225, 227, 230, 235
Chrabří machři........................... 219

240

Jitřní štíty..................................... 184
Kdepak další zbrklé meče......... 139
Kompanie skučícího kance....... 219
Kult draka.............. 36, 42, 116, 120,
130, 133, 218, 223, 230, 231
Lukostřelecký spolek
Pegas................................. 209,211
Mečipřísežníci........................ 67, 69
Orlynův rudolíc......................... 160
Panští........................... 46, 47, 53, 70
Plamenice.................................... 171
Rytíři Myth Drannoru........ 58, 100,
207, 221
Sedm sester........................... 81, 221
Společnost netopýrodlaka........ 162
Tešenské kly............................... 188

Svatyně
Dumanthoin – Oltář poslední
výspy (Dýková)..................183
Lathander – Rozevřená dlaň
Lathanderova (Sev) .............71
Loviatar – Hvězdný pád
(Brázdnodol)....... 163, 163‐168
Mieliki – Zelené dveře
(Esembra) ..............................57
Silvanus (Bojové údolí) ...............40
Šántí (Bojové údolí) .....................40
Šántí – Prostřený stůl (Brod nad
Ašabou) .......................106, 107
Šántí – Rozsypaná semínka
(Tegalův Znak)...................139
Tempus – Kaple mečů
(Arkhenský most) .........14, 19,
26, 28, 224
Tempus – Hrot meče
(Esembra) ..............................50
Všechny víry (Nadluní) ..............86

Školy a knihovny
Strašidelné měsíčnické
trosky.......................................130
Učené listy (Oghmův chrám)..... 81
83, 86, 87, 117

Zábavní podniky
Pět smyslných čarodějek........... 132
Smělé prapory................. 44, 46, 57,
58, 222, 223
U Meče a šerpy................... 141, 143
U Samotinké mořské panny......44,
58, 59

