
„Ne! Špatně jste to pochopili! Já přece vůbec nekradl!“ rozkřikoval se na celé kolo a 

od pusy mu ještě odletovaly drobky drahého sladkého pečiva. Všichni na náměstí se za ním 

otáčeli, ale znuděně zase pohledy odvraceli. Nebylo to nic zajímavého ani neobvyklého.  

„Já přece nejsem zloděj!“ trval neúnavně na svém, když spolykal poslední sousta 

kradeného jídla.  

„Jasně,“ ušklíbl se vysoký, elegantní voják v sytě rudém plášti, který ho za paži vlekl 

ulicí, „zrovna ty jsi andělíček.“ 

„Kdepak!“ změnil přistižený svou strategii, „ale jsem otrok. Najděte mého pána, 

zaplatí za mě škodu i pokutu.“  

„A kdo je tvůj pán?“ ptal se voják pochybovačně.  

„No přece trpaslík,“ chytil se rychle chabého stébla zlodějíček tonoucí v průšvihu, 

„trpaslík, velký asi jako já, vousatý, bohatý, najdete ho v krčmě!“ 

„Jak se jmenuje?“ pokračoval voják věcně. Prodat cizího otroka, z toho by mohla 

koukat nepříjemnost, obzvlášť pokud by jeho pánem byl skutečně někdo významný.  

„Jeho jméno nedokážu vyslovit,“ vymlouval se zloděj. Voják se ušklíbl. 

Nemyslel si, že by zloděj mluvil pravdu. Ale protože se moc trpaslíků po městě 

nepohybovalo, usoudil, že stojí za to nejdřív obejít místní hostince. Ověří si, že v žádném 

z nich zrovna nesedí bohatý trpaslík s nevyslovitelným jménem, který by postrádal otroka.  

Jaké ale bylo jeho překvapení, když hned v druhé hospodě skutečně uviděl u stolu 

vousatou, zachmuřenou tvář. Jasný trpaslík. 

Seděl sám a upřeně, trudomyslně pozoroval svůj skoro plný korbel piva. Myslel na to, 

jak rád by teď byl v domě svého otce. V čele toho donekonečna se táhnoucího stolu, 

obklopeného jejich věrnými bojovníky. Tam, kde každý zná své místo, uznává vůdce a 

podřízeným jde příkladem. Tedy aspoň většinou. 

 „Dobrý den, pane,“ vyrušil ho voják se zdvořilou úklonou a trpaslík sebou překvapeně 

trhl. Zvedl temný pohled zpod nazrzlého obočí. „Co je?“ zabručel. Byl hodně mladý, ale čelo 

už mu zdobila dávno zahojená jizva. 

 „Smím se zeptat, jaké je vaše jméno?“ odrecitoval voják formálně.  



„Olgred Gejštor,“ odvětil jistě a hrdě podmračený trpaslík a voják překvapeně zvedl 

obočí. Že by zlodějíček přece jen nelhal? Pootevřel pusu, aby trpaslíka oslovil jménem, ale 

byl si skoro jistý, že to nesvede. Připadalo mu až fyziologicky nemožné to jméno na první 

poslech zachytit a zopakovat. 

 „Pane,“ pokračoval, když se po krátkém rozmyšlení rozhodl jméno vynechat, „lapili 

jsme trpaslíka při krádeži na tržišti. Tvrdí, že je otrokem bohatého pána, také trpaslíka, a že 

jeho pán je ochotný uhradit škodu, kterou způsobil. Jste jediný další trpaslík ve městě, tak…“ 

 „A když nebude?“ zamručel na odpověď jediný další trpaslík ve městě.  

„Tak budeme nuceni ho prodat dál, pane. Zrovna ráno se překupník ptal po pracovní 

síle do Gnómova solného dolu.“ Tentokrát to byl trpaslík, kdo zvedl obočí. Tam, odkud 

pocházel on, se drobní zloději mrskali, případně přibíjeli za ucho k pranýři, ale rovnou je 

zbavit svobody, to mu připadalo přehnané. 

 Chvíli se rozmýšlel. Snad jeho rozhodnutí ovlivnil stesk po domově, náhlý záblesk 

soucitu, množství zkonzumovaného piva, nebo jen touha po malém povyražení. Možná 

zapracovala i skutečnost, že lapený zloděj byl jediný další trpaslík široko daleko. Tak jako tak 

nakonec odpověděl: „kolik?“ 

 „Třiadvacet stříbrných,“ hlásil voják věcně. Byl upřímně překvapený, že zloděj mluvil 

pravdu a měl ze sebe radost, že se rozhodl jeho historku nejdřív prověřit. „Ale lépe si svého 

otroka hlídejte, pane,“ dodal ještě praktickou radu. 

 „Bez obav,“ odtušil trpaslík a vyskládal na stůj stříbrné mince, „přiveďte mi toho 

pitomce,“ dodal povelem a k požadované částce přidal ještě dva peníze navíc. Voják se 

zdvořile uklonil, sesbíral stříbrňáky a ještě než stihl Olgred dopít své pivo, přivedl do hospody 

zlodějíčka se svázanýma rukama a křečovitým úsměvem na křivém obličeji. 

 Olgred svraštil obočí. Vždyť to vůbec nebyl trpaslík! Jen obyčejný člověk se 

zakrnělýma, krátkýma nohama. Jak můžou elfové vládnout tak ohromnému impériu, když ani 

nerozeznají člověka od trpaslíka? Už, už chtěl vykřiknout cosi o tom, jak ho elfský voják 

podvedl, než si uvědomil, že to byl on, kdo úmyslně lhal. Polknul své výhrady a s nevolí 

semknul rty. Příkrým pohledem sledoval vychytralého zlodějíčka, který se k němu 

hospodskou uličkou blížil a divně se křenil. 



 „Tady, pane,“ prohlásil voják a postavil krátkonohého chlapíka vedle lavice. „Užijte si 

zbytek svého pobytu v Poetoviu,“ uklonil se nakonec a spokojený s neočekávaným, ale 

vítaným přivýdělkem dvou stříbrných mincí si vesele vykračoval z hospody. 

 „Elfové,“ povzdechl si zloděj a drze přisedl na lavici vedle trpaslíka, „vždycky si 

myslí, že jsem trpaslík. Není to k vzteku? Vždyť ani nemám vousy!“ demonstrativně si přitom 

přejížděl spoutanýma rukama krátké strniště na tvářích. 

 „Tak co jsi zač?“ zeptal se Olgred nevrle. 

 „Jsem umělec!“ vysvětloval zlodějíček. „Pocházím ze samotného Orea. Jsem světa 

znalý a zcestovalý. Jestli cestuješ sám, pane, budu ti skvělým průvodcem! Za nepatrný 

poplatek mohu sloužit jako překladatel, nosič i průvodce po místních památkách a 

zajímavostech… 

 „Jaký poplatek?“ ušklíbl se Olgred, „jsi můj otrok, vzpomínáš?“ 

 Zloděj se na lavici ošil. „Ale pane,“ vykrucoval se, „nejspíš si dovedeš domyslet, co 

mě k té malé lsti vedlo… Vlastně to byl jen takový vtípek a vyvedl se, nemyslíš? Toho vojáka 

jsme vážně dostali!“ 

 „Žádný vtípek,“ odvětil Olgred nesmlouvavě, „zaplatil jsem pětadvacet stříbrných za 

svého otroka a jestli s tím máš problém, tak tě beru zpátky do kasáren, budu chtít svoje 

stříbrňáky a ty můžeš začít vymýšlet jiný plán.“ 

 Zloděj se rozpačitě usmál, ale v jeho bystrých očích stále plálo sebejisté odhodlání. 

„Dobrá tedy,“ smlouval dál zkušeně, „jsem ti, pane, velmi vděčný za tvých pětadvacet 

stříbrných a jsem ochotný si je u tebe odpracovat. Mé služby jsou ti k dispozici… Kam máš 

teď namířeno?“ 

 Byla to dobrá otázka, Poetovio nebylo město, které by komu kdy sloužilo za cíl. 

Všichni tudy jen projížděli, ať už za obchodem, nebo za slávou. Vedla tudy cesta na hranice i 

k pobřeží, obchodní i vojenská, ale na městě samotném nebylo zajímavého vůbec nic. Jen pár 

hostinců a ubytoven, tržiště a řemeslníci. A všichni si pochopitelně s radostí na vše účtovali 

cestovatelskou přirážku. 

 Olgred si prohrábl vous. Očividně se rozmýšlel a zloděj zapochyboval, že mladý 

trpaslík vůbec ví, kam cestuje. „V tom případě,“ chopil se iniciativy, „ti můžu doporučit hned 

několik destinací! Přístavy pestré a rušné jako nejživější a nejsmyslnější čtvrti Orea! Pevnosti 



nedobytné a nezdolné, kde se naučíš bojové způsoby elfů, lidí a dokonce i barbarů. Nebo snad 

raději klidné město uprostřed úrodného lánu, kde baculaté, vnadné hobitky v útulných 

hospodách čepují to nejsilnější a nejopojnější pivo a vaří ty nejvoňavější pečínky v celém 

Elfenreichu?“ 

 Olgred nepůsobil, že by jakákoliv z nabízených možností zvlášť zaujala. Zlodějíčkovi 

už docházela inspirace. „No tak, pane,“ naléhal, „co tedy vlastně hledáš?“ 

 „Mám otci přinést ten nejvzácnější dárek,“ odvětil mladý bojovník prostě a upřel 

významný pohled na mnohomluvného zlodějíčka.  

„To není těžké,“ usmál se šibalsky zakrslý člověk a radostně odhodil špínou slepené 

vlasy z čela. „Jaký na to máme rozpočet?“ zjišťoval takticky. 

 „Nemyslím si, že by rozhodovala cena v mincích,“ opáčil trpaslík zklamaně a znovu se 

vrátil ke svému dramaticky zasmušilému výrazu. „To jistě ne,“ souhlasil rychle zloděj, „ale 

k získání cenné věci je vždy třeba vynaložit úsilí a obětovat i nějaký peníz… Tak kolik?“ 

 Trpaslík se rozhlídl kolem sebe, aby v rychlosti odhadl svůj majetek. Na sobě měl 

plátovou zbroj bohatě zdobenou po trpasličím způsobu drobným tepáním. Ovšem zbroj, 

jakkoliv krásná, odpovídala svými rozměry výhradně podsadité trpasličí postavě, takže v kraji 

elfů byla prodejná jen stěží. Dál byl vybaven štítem, jednou bojovou a dvěma vrhacími 

sekyrami, které by ovšem nedal z rukou ani kdyby se topil a ony ho táhly na dno jezera. 

Potom zbýval už jen ruksak s běžným a placatka trpasličí pálenky.  

 Zásoba mincí ve váčku za pasem se povážlivě ztenčovala každým dnem, který strávil 

pomalým cestováním od hospody k hospodě. „Mám okolo stovky stříbrňáků,“ odpověděl 

nakonec rozmrzele. Když si vzpomněl, s čím vyrážel, uvědomil si, že jeho cesta má 

dramaticky sestupnou tendenci. 

 Zlodějíček zavlnil semknutými rty v hlubokém zamyšlení. „Čistě náhodou jsem včera 

nocoval ve vypleněném farmářském domě nedaleko za městem,“ začal vypravovat a jeho 

rozverný hlas se tajuplně ztišil. Svázanýma rukama se popostrčil na lavici a spiklenecky se 

naklonil k uchu trpaslíka. „Schoval jsem se v trámoví, kvůli bezpečnosti. Vprostřed noci přišli 

do stejného domu nocovat tři barbaři. Vzbudili mě, jak strašně hulákali, takže jsem chtě 

nechtě vyslechnul jejich rozhovor. Jsem si jistý, že jsou členové loupeživé bandy, která 

zrovna teď sídlí v jeskyni dvě hodiny cesty na východ od Poetovia.“ 

 „A?“ otočil se na něj trpaslík. 



 „A…“ významně zvedl obočí zakrslík, „císařské vojsko nehoní loupeživé bandy. 

Snaží se tvářit, že barbaři ani neexistují, aby nedonutili krále Altaira k dalšímu pochodu. Ale 

když se ty, jako soukromá osoba rozhodneš zasáhnout ve jménu spravedlnosti, tak můžeš 

získat jak barbarský lup, tak peněžitou odměnu jménem císaře.“ 

 Olgred Gejštor se zamračil. Byl čestný voják, zvyklý dostávat rozkazy a nasadit život 

pro jejich splnění. Nikdy ho nenapadlo, že by měl brát spravedlnost do vlastních rukou a 

nahánět po kopcích bandity. Už se chystal pochybného rádce odehnat, když si uvědomil, že 

teď je sám. Nikdo mu žádné rozkazy neudělí. A vysedávání po hospodách nikam nevedlo. 

 „Kolik jich je?“ zeptal se vážně a ta změna uvažování jeho samotného překvapila. 

„Tak do deseti,“ mávl rukou zakrslý chlapík a Olgred se znovu zamračil: „kolik barbarů si 

představuješ, že jsem schopný pobít?“  

„Tak okolo deseti?“ odtušil zloděj s úsměvem. 

 Olgred už za svůj nepříliš dlouhý život zabil jistě víc, než deset barbarů, jenže boj 

v linii se štítem a věrnou sekerou je něco docela jiného, než přepadení skrýše lupičů. Copak 

ale mohl tomu člověčímu zakrslíkovi říct, že by nedokázal pobít deset barbarů? Ne, to mu 

jeho trpasličí čest nedovolila. 

 „Odhaduješ dobře,“ přitakal nakonec a chytrý zloděj se nepřestával usmívat. „Vidíš, 

pane,“ povzbuzoval ho, „bude to hračka, vydobudeš si uznání místních, trošku přitom 

zbohatneme a navíc bude zábava… Je poledne, do večera můžeme tu jeskyni najít a v noci je 

přepadneme.“ 

 Olgred si znepokojeně prohrábl vous. Plán se mu zdál poněkud uspěchaný. Navíc ho 

vymyslel zloděj, kterého vůbec nezná. Mohl by ho tak snadno podvést, vlákat do pasti.  

„Jak se vlastně jmenuješ?“ zeptal se jako by mu znalost zlodějíčkova jména mohla 

nabídnout aspoň nějaké ujištění. Tou otázkou ho překvapil, nikoliv však zaskočil. „Trilion 

Všemistr, k vašim službám, pane,“ představil se s teatrální úklonou. 

  



III 

„Vážně?“ zvolal cynicky mladík sedící na gauči s nohama v tureckém sedu, „Tyrion?“ 

 „Ne, ne, Vašku,“ opáčil oslovený s veselým úsměvem, který si pro tento moment 

připravoval už pěkně dlouho, „Trilion!“ 

 „Navíc ty máš co říkat,“ smál se třetí, o něco starší, který se netrpělivě vrtěl na 

taburetu u konferenčního stolku, „ty kapitáne Národní obrození… Chápu, že máš ještě plnou 

hlavu maturity, ale nemohl ses jmenovat aspoň Nikola Šuhaj, nebo Jan Sladký Kozina?“ 

 „Taky jsem mohl být Dobryňa Nikitič,“ odsekl Vašek nesouhlasně. 

 Seděli ve čtyřech ve ztemnělém obýváku. Vedle gauče žlutě zářila jediná žárovka 

stojací lampy a konvička se zeleným čajem i všechny čtyři šálky na stolku od ní vrhaly dlouhé 

stíny. Mezi stíny ležely poházené pestrobarevné hrací kostky o různých počtech stěn a pod 

nimi čtvrtky papírů s předtištěnými řádky a tabulkami. 

 „Navíc, kdo by nechtěl mít v družině Tyriona?“ přidával kluk s poťouchlým úsměvem. 

 „Tady máte mapu,“ oznámil poslední mladý muž ze skupiny a rukama odhrnul 

předměty překážející na stole. Potom rozmotal pořádný kus balicího papíru a rozvinul na něm 

složitou mapu kreslenou centropenem a vybarvenou různými barevnými pastelkami. Kdyby 

nebyla drobně popsaná desítkami jmen, vypadala by jako výtvarné dílo z mateřské školky. 

 „To je přece Evropa a Středozemní moře, ne?“ usuzoval Václav, který mimo jiné 

maturoval i ze zeměpisu, „jenom tady ti chybí Británie,“ poučoval autora výkresu. 

 „Houbelec,“ opravil ho velitelsky majitel mapy, „to je Elfenreich. Tady žijí lidi,“ 

vysvětloval a rukama přejížděl po oblasti, která by byla Severní Afrika, kdyby velká vodní 

plocha uprostřed mapy bylo opravdu Středozemní moře. 

 „Odsud pocházíš ty, Maty,“ píchl prstem doprostřed poloostrova přibližně v místech, 

kde by mohla být Itálie. „Tedy vlastně Trilion. To je město Oreo. Hlavní centrum Elfenreichu. 

Tvůj otec, Vašku, je velitel trpasličího oddílu – přibližně okolo třech tisíc bojovníků – 

který má základní tábor tady, v trpasličí Grálii,“ při těch slovech kroužil prstem někde 

v hypotetické centrální Francii. 



„A teď jste v Poetoviu, které leží zde,“ píchl prstem na sever západního pobřeží 

Balkánského poloostrova, jehož jižní konec byl ovšem velice zjednodušený. Autor se patrně 

pro složitost pobřeží rozhodl Řecko a Egejské moře ze světa vypustit. 

„Tady žijí hobiti,“ pokračoval prstem dál po poloostrovu připomínajícím ten 

Balkánský, „jsou velice vyspělí, řemeslně i společensky, stejně jako trpaslíci, protože jsou 

součástí Elfenreichu už víc než tři století. Ze severu pocházejí barbaři, výrazně méně 

kultivovaní, a ze severovýchodu potom krollové… 

A už hrajte, ať se dneska pohneme,“ zavelel nakonec rázně, „Karel si ještě ani 

neškrtl.“ 

 „Ještě vteřinu,“ zarazil se znovu Václav, „nemůžu tušit, že mě tady Trilion netahá do 

pasti, chci si na něj hodit odhad přesvědčení,“ při těch slovech už zlověstně hrkal v dlaních 

kostkami. 

„Odhad přesvědčení?“ divil se Maty pochybovačně. 

„Jojo,“ přitakal tajemný kluk v čele stolu, „tady pan Dobryňa je totiž paladin. Tak 

házej,“ zavelel a koutek rtů mu záhadně zacukal. 

Chřestot plastových kostek se rozezněl po laciném laminu konferenčního stolku. 

Václav je upřeně sledoval, dokud se nezastavily. „Osmdesát tři,“ hlásil sklesle. 

„Nemáš ani tušení.“ 

  



IV 

„Nikdy bych nevěřil, jak pomalu vy trpaslíci chodíte,“ konstatoval posměšně Trilion. 

„Nejdu pomalu, jdu obezřetně,“ hájil se Olgred a utřel si pot valící se mu po čele. 

Slunce už se klonilo k západu a pálilo je do zad. Plátová zbroj, štít, sekyry a protivný zloděj 

poskakující kolem něj jako zlomyslná koza mu na síle nepřidávali.  

„Jak to, že víš tak jistě, kudy jít?“ prodral z hrdla mezi hlubokými, vyčerpanými 

nádechy, zatímco se škrábal kamenitým terénem do příkrého svahu. Podezření ho neopustilo, 

naopak, sílilo. 

„Nevím to jistě,“ odvětil Trilion s lehkostí, „ale mám svůj tip. Jednu jeskyni tu totiž 

znám, je ideální pro doupě banditů.“ 

Olgred znovu pomyslel na to, že kdyby zloděj s barbary spolupracoval, měli by ho už 

stejně v hrsti. Jestli se dnes drápe na ten příšerný kopec jen proto, aby ho dostali, zabili a 

okradli, tak je ten největší pitomec v celém Elfenreichu. 

Nakonec neúprosné slunce zapadlo a krajem zavanul chladivý vánek s překvapivou 

slanou vůní vzdáleného moře. Nebe už bylo temné a řídké koruny stromů se proti němu 

rýsovaly černými obrysy jako inkoustové skvrny nakapané na papyrus. Tehdy zpomalil krok i 

Trilion a začal se obezřetně rozhlížet. 

„Teď lituješ, že nejsi trpaslík, co?“ ušklíbl se Olgred, který konečně trošku nabral 

dech. Zloděj se na něj nechápavě otočil. „Máme mnohem lepší zrak než lidi,“ chlubil se hrdě 

trpaslík, „hlavně v šeru a v noci.“ 

„Tak to jsem rád, že jdu s tebou,“ odvětil Trilion uznale, „byl bys, pane trpaslíku, té 

dobroty a napřel svůj mnohem lepší zrak tamtím směrem?“ přitom ukázal na hromadu kamení 

rýsující se proti tmavě šedivému nebi na horizontu. Olgred chvíli mžoural mezi stromy, až si 

skutečně všiml, že před kameny stojí postava, krytá ve stínu. 

„Vidím ho, co teď?“ otočil se na zloděje. Trilion se usmál. Bavil se tím, jak snadno se 

z pozice otroka dostal do pozice velitele. Přestože Olgred byl bezpochyby schopný a zkušený 

bojovník pocházející z dobrého trpasličího rodu, neměl absolutně žádnou představivost. To 

dávalo jemu, člověku, který dostal do vínku tak strašlivě málo, když se narodil zmrzačený na 

zadním dvorku bordelu v Oreu, najednou netušené možnosti.  



Původně chtěl Olgreda jen přivést k nějakým penězům, aby mu vykompenzoval těch 

pětadvacet stříbrných a mohl zase svobodně odejít. Ale teď, když zjistil, jak rád dostává 

trpasličí bojovník rozkazy, uvažoval, co všechno by společně mohli dokázat. 

„Je to dost daleko od vchodu,“ konstatoval nakonec, „měli bychom ho sejmout, když 

je sám.“ Přikrčili se a co nejtišeji se plížili lesem. Teď už byl barbar, přibližně deset metrů 

před nimi, jasně rozeznatelný. Trilion mnul v ruce kamínek, zatímco Olgred tiše vytáhl zpoza 

opasku svou vrhací sekyrku. „Ty první,“ zavelel Trilion. 

Olgred se přikrčil do stabilní pozice, zaklonil ruku se sekyrou nad rameno a 

soustředěně přimhouřil oči. Párkrát vydechl a potom vší silou sekyrou mrštil. 

V tom okamžiku začal Trilion roztáčet svůj prak. Zásah byl ale precizní a nic netušící 

barbar se s tichým hlesnutím sesul k zemi. Sekyra zůstala trčet z jeho lebky. 

„Má nosit přilbu,“ špitl Trilion věcně a zastavil svůj prak. 

Chvíli počkali, a když si byli jistí, že zvuk nepřilákal žádné další protivníky, došel si 

Olgred pro svou sekyru.  

Zpoza kamene už byly na vzdálených stromech patrné mihotavé odlesky světla od 

ohně. V tu chvíli ale zahřměl hlasitý, řinčivý výkřik, jako by si sám Perun skopnul palec a 

zařval bolestí. Trilion i Olgred se leknutím přikrčili za kamenem. 

Po krátké chvíli se ozval další výkřik, pak ještě třetí. 

Dodali si odvahy, obešli kámen a podél nízké skalní stěny vystupující z řídkého lesa se 

plížili ke vchodu do jeskyně. 

Najednou Trilion do trpaslíka silně šťouchnul. „Tam,“ sykl rychle a mrštil prstem. 

Olgred si všiml mezi stromy dalšího barbara. Neváhal a zamířil sekyru. Obratně 

švihnul. Barbar hlasitě vykřikl. Zábava uvnitř jeskyně ztichla a zraky se obrátily na druha 

v lese. Ten se sesul k zemi s děsivým, bublavým chroptěním a trpasličí sekyrkou trčící 

z hrdla. 

Jakmile dopadl, začal v jeskyni poprask. 

Olgred vytasil bojovou sekeru, připravil si štít a udělal pár rychlých kroků do stínu 

vedle vchodu do jeskyně. Trilion zatím roztočil svůj prak. Nejprve vyběhla dvojice barbarů 



s tasenými meči. Za nimi se hrnuli další. Olgred se pustil do boje s pokřikem a odvahou. 

Zloděj z dálky doplňoval jeho útok salvou přesných oblázků. 

Když řinčení mečů utichlo, leželo před trpaslíkem pět mohutných, rozsekaných těl a 

po ostří jeho sekyry se valila lepkavá barbarská krev. Olgred zůstával v bojovém postavení a 

hluboce dýchal, dokud se množství bojem vyplaveného adrenalinu zase neusadilo. 

Zloděj k němu došel pomalým, opatrným krokem a přátelsky ho poplácal po rameni. 

„Deset bys taky zvládl, pane,“ popíchl ho. 

Pak společně vstoupili do jeskyně. Prostora byla malá a temná, ozářená jen 

skomírajícím ohněm umístěným blízko vstupu. Měli v plánu hledat kořist, kterou barbaři 

nakradli v okolních vesnicích, ale jejich plán se změnil, jakmile zpozorovali obrovskou 

pohybující se hroudu na konci jeskyně. Stvoření působilo neskutečně. Mělo světle zašedlou, 

hrubou kůži, nerozeznatelně spletené, šlachovité končetiny a hlasitě, bolestně vzdychalo. Až 

po chvíli nevěřícného zírání si Olgred uvědomil, že je to ve skutečnosti humanoidní tvor 

svázaný do pevného, bolestivého kozelce. Na mnoha místech měl viditelné čerstvé rány, 

vyškvařené rozžhavenými meči, kterými ho barbaři mučili. 

Olgred neváhal, přiskočil k neznámému tvorovi a přesekal jeho pouta. 

Ovšem když se obr napřímil, trpaslík zapochyboval, že udělal dobře. Přestože 

osvobozený zajatec nebyl ozbrojený a na těle měl jen jizvy a bederní roušku, vypadal 

najednou velice nebezpečně. Olgred instinktivně ovinul prsty pevněji, kolem rukojeti své 

věrné sekyry. 

Tvor ho ale překvapil. Hluboce vydechl, poklekl před trpaslíka a sklonil před ním šíji, 

takže se jeho hlava konečně dostala do výšky Olgredových ramen. Potom zahromoval několik 

nesrozumitelných slov a zůstal v pokorném, odevzdaném gestu. 

„Myslím, že ti přísahá věrnost, nebo tak něco,“ prohodil po chvíli váhání Trilion, který 

celou situaci sledoval z bezpečné vzdálenosti.  

„A co mám dělat?“ sykl Olgred, znepokojený velikostí a silou neznámého obra. 

Obezřetně ho nespouštěl z očí, pro jistotu ani nemrkal. 

„Jak to mám vědět?“ opáčil zloděj nervózně. 



„Jsi přece zcestovalý, světa znalý průvodce,“ procedil trpaslík nerudně skrz zuby. Na 

rady ale už nečekal, rozvážně přechytil sekeru do levé ruky společně se štítem a uvolněnou 

ruku položil na šedavé, hrubé rameno pokořeného tvora. 

Obr zjevně gesto přijal. Zvedl k trpaslíkovi svůj ošklivý obličej s malým, zakrnělým 

nosem a obrovskou tlamou vyzbrojenou děsivými zuby, které vyčnívaly mezi rty. Podivné, 

zvířecí oči upínal přímo do hrdých očí trpasličího bojovníka a křivil zvrásněnou kůži na 

mohutných, ale lysých nadočnicových obloucích. 

„Olgred,“ vyslovil bojovník sebejistě, přestože v něm blízkost děsivého obličeje 

vzbouzela nepříjemnou nejistotu. Při pronesené svého jména si zároveň symbolicky položil 

dlaň na hrudník. S otázkou v očích potom pomalu ukázala rukou na klečícího krolla. 

„Ogg,“ zahřměl obr po chvíli usilovného přemýšlení a na jeho ošklivé tlamě se 

pozvedly koutky v bizarním úsměvu. 

Olgred si nebyl jistý, jestli se snaží zopakovat jeho jméno, nebo vyslovit to svoje, ale 

rozhodl se prozatím operovat s tím, že obr se jmenuje Ogg. Co nejpřívětivěji se na Ogga 

usmál a konečně se odhodlal uhnout pohledem. 


