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Pondelok, 07 január 2008

Hodiny v studenej cele ubiehali pomaly a každému èlenovi skupiny vàtalo hlavou èo sa mohlo zvrtnú•, že sú odrazu
považovaní barónom Rosenbergom za nepriate¾ov. Družiníci si vymieòali názory na ich súèasnú situáciu, zvažovali svoje
možnosti a dohodli sa že ráno ako diplomat predstúpi pred baróna mních Bushidó.

Mních síce nebol dvakrát nadšený zo svojej pozície, ale družina sa po porade zhodla, že zálesáci Isa a Kriss predsalen
viacej rozumejú zvieratám ako ¾uïom, na vysoko inteligetného arkánneho uèenca Krakonoša padla chmúrna nálada,
sedel utiahnutý v kúte, obratý o svoju magickú moc múrmi väzenia. Klerik Marduk len smutne dumal nad svojim osudom,
zrazu zneistený èi sa pridal k tej správnej skupine v správny èas.

Ráno sa ohlásilo jasnými slneènými lúèmi, èo Marduk považoval za dobrí znamenie. Bushido sa po rannej rozcvièke
poumýval vo vedre, upravil si svoj odev, zjedol kus odpornej šlichty ktorú dostávali k jedlu a už tu boli stráže, ktoré ho brali
pred baróna Rosenberga. V ceremoniálnej miestnosti bolo zhromaždených zopár vyšších úradníkov, nenápadný šéf barónovej
rozviedky a pri Rosenbergovom kresle postávala skupinka starších druidov.

„Tak tu máme jedného z tých holúbkov !“ zahuèal barón a nakrèil èelo. „Do èoho ste sa to namoèili neštastníci, tuh¾a môj
dávny priate¾ druid Skala vraví že má dôkazy, že ste vlastnými rukami zabili jeho syna Krasomila, vo vašich osobných veciach
bola dokonca nájdená jeho hlava !! Aká to ohavnos• ! „
Bushido zneistený chví¾u vyèkával èo sa bude dia• a zaèal sa nadychova• k svojmu proslovu, ale starý druid Skala mu skoèil
do reèi, poèal nadáva• a privoláva• hnev prírody na vrahov svojho syna, ktorý bol vraj dôstojným èlenom rádu druidov a
konal vždy len dobro v súlade s prírodou.
Koneène bol umlèaný barónovým gestom, ktorý zbadal ako Bushido púli oèi od úžasu a odovzdal mu reè. Mních zo seba
poèal kokta• svoju narýchlo pripravenú reè o tom, ako boli najatí Rosenbergovým bratom Zeterbergom, ktorý pricválal pod
barónovou vlajkou a v jeho mene ich poveril zahubením zlého druida v dedine Pornvillage, za èo im aj odovzdal menšiu
sumu zla•ákov, ktoré vraj posiela sám barón Rosenberg, ako dôkaz zahubenia druida požadoval prinies• do Arabelu jeho
hlavu. Popísal aj boj družiny s pirátmi na jazere, aj otrasné výjavy z vyvraždenej dediny a podrobne popísal aj boj s druidom,
ktorý na družinu poštval svojich zvieracích ochrancov, prièom družina sa s ním pokúšala rozumne dohodnú•, na èo reagoval
podráždene a agresívne.

Teraz bola rada na druidovi a Rosenbergovi aby sa zaèali èudova•. Rozpútala sa búrlivá debata ktorej výsledkom bolo,
že barón tresol do stola a navrhol, že povolá svojho známeho mocného klerika zo Suzailu, ktorý bude schopný vráti• život
Krasomilovi, takže výsluch to znaène zjednoduší. Do príchodu klerika zo Suzailu zostávajú 3 dni, takže do troch dní sa musí
skupina dostavi• na výsluch, zatia¾ si posedia v celách.

Dni v neútulnej cele sa vliekli, obèasným spestrením boli popravy na ktoré mala družina zrejme èírou náhodou výh¾ad
spoza mreží. Krakonošova nálada v kúte bola pod bodom mrazu, Isa neustále šomral na biednu stravu a popod fúz sa
vyhrážal Rosenbergovi strašlivou smr•ou. Na tretí deò veèer prišli pre celú skupinu stráže, družina bola odvedená do
výsluchovej komnaty, kde už prítomný mocný klerik vykonal obrad ktorý znemožòoval v zóne kúzla akéko¾vek klamanie. Zárove
bol pred družinu predvedený trošku otrasený oživený druid Krasomil. Nastal èas konfrontácie....

Po hodinke výsluchu boli zrejmé všetky okolnosti vraždy, aj keï zvláštne bolo, ze druid Krasomil aj pod vplyvom
pravdovravného kúzla neustále opakoval, že družinu podobného výzoru, aj keï iného zloženia videl už pred svojou vraždou,
bol nimi týraný a bitý. Taktiež ïa¾ší privolaní svedkovia tvrdili, že družinu videli na rôznych miestach po kraji, v èase keï sa skuto
nachádzali niekde inde. Prípad uzavrel barón Rosenberg s tým, že dal družine týždeò na pokus o oèistenie svojho mena s tým, ž
ako kauciu zaplatia každý o týždeò 4000zl na hlavu a budú pod doh¾adom skupiny šiestich elitných stráží. Marduk smutne krútil
hlavou, to¾ké peniaze nemal a nemal ani šancu na ich skoré získanie... Naš•astie sa druhovia ukázali ako štedrí, Isa s
Bushidom k nemu pristúpili a riekli „Keï sme •a už takto nechtiac zatiahli do našich problémov, tak •a aspoò vykúpime z tejto
hnusnej väznice, myslíme si že ešte budeš skupine užitoèný. Teraz poïme a získajme naše peniaze uložené do banky spä•, mám
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na to týždeò“.

Rôznorodá skupinka štyroch dobrodruhov v zložení Bushido, Krakonoš, Isa a Marduk ( Kriss zostal v base na ïalší výsluch, keïže
bol podozrivý z prznenia lesnej zveri ) v sprievode šiestich urastených strážnikov v plnej zbroji sa vydala smerom k banke na
pobreží jazera. Po dvoch dòoch usilovného cvalu skupinka dorazila do banky s úmyslom vybra• si svoje •ažko zarobené
peniaze, aj keï si boli vedomí, že s ich rozmoèenými zmenkami to bude asi problem. Aké bolo ovšem ich prekvapenie, keï ich
od pultu vítal trpaslík bankár slovami “Ááá vzácni páni, prišli ste vloži• nejaké peniažky? Pred tromi dòami ste všetko
napochytro vybrali s tým že sa èoskoro vrátite a h¾a tu vás mám !” Druhovia zostali po sebe zarazene pozera• a zaèínalo
im svita•, že sa stali obe•ami rozsiahleho podvodu, za ktorým zaèali šípi• vplyv svojho ob¾úbeného pána M… Naš•astie bankár
bol tvor vnímavý a pozorbný a dokázal im poradi•, že pri poslednom výbere sa ich dvojníci pobrali smerom na Knightwood.

Junáci s eskortou preto neváhali a cválali na svoju zrúcaninu, kde dúfali že prichytia zlosynov ktorí ich obrali o všetok
majetok aj èes•. Dedinka pod zrúcaninou ich privítala ponurou atmosférou, dedinèania sa skrývali do svojich domov hneï
ako družinu zazreli a na neïalekom kopci videli visie• na šiestich šibeniciach telá svojich strážcov – Šiestich bratov. Po krátkom
objasnení situácie sa dedinèania predsalen osmelili a prezradili skupinke že naposledy videli ich dvojníkov vchádza• na
zrúcaninu vèera veèer.

Po krátkej porade sa druhovia zhodli, že vniknú do hradu zadným vchodom, cez tajnú chodbu. Družinu viedol skúsený
zálesák Isa, avšak spoloènos• skúseného zlodeja im zjavne chýbala a Isa sa o malú chví¾u takmer stal obe•ou malej
kamennej lavíny. Po tomto zážitku sa skupina z dôvodu obáv z ïalších pascí rozhodla predsalen o otvorený pokus vniknú• do
hradu cez hlavnú bránu. Ako povedali, tak i urobili a o malú chví¾u už kráèali v sprievode svojej eskorty na nádvorie.
Hneï vo vchode ich privítala smrš• bleskov, ktoré sa zrazu objavili odnikia¾ a uštedrili im nepríjemné rany. Vážne rozzúrená
skupinka vtrhla na nádvorie, kde ich prvítal šíp vystrelený z neïalekého prístrešku. Bez váhania sa tam vrhli a prekvapený Isa
zbadal Bushidovho dvojníka, ve¾mi neváhal a hneï naòho vyslal dva presne mierené šípy. To sa uz do boja rýchlos•ou blesku
zapojil holohlavý Bushido, ktorý vtrhol do proti¾ahlej budovy, kde naòho èakal dvojník nebohého Zjaeca a Isu. Z boènej
budovy odrazu vyletela ohnivá gu¾a a vybuchla medzi bojujúcimi družiníkmi. Škaredo zranený Krakonoš sa zviezol k zemi a
ostal bezvládne leža•. Marduk vyslal smerom odkia¾ vyletela ohnivá gu¾a Pelorove spa¾ujúce svetlo a Krakonošov dvojník
zayl boles•ou. Šiesti elitní strážnici poèujúc hurhaj boja vbehli na nádvorie, najskôr zostali zmäteno sá•, nevediac kto je
dvojník a kto je skutoèný pán hradu, ale usmernení výkrikmi družiny sa rýchlo zorientovali a ich dlhé meèe poèali rúba• do
podvodníkov. Isa ktorý práve unikol z najhustejšieho boja si odrazu spomenul že už vie aj kúzli• a s výkrikom “Proste tam
musím jebnú• tie pièoviny ! “ na seba zakúzlil hranièiarske kúzlo, ktoré premenilo jeho kožu na hrubú odolnú dubovú
kôru. Marduk sa ponáh¾al k padlému Krakonošovi a lieèivými kúzlami ho o chví¾u postavil na nohy. Bushido medzitým
rozdával buchnáty falošnému Isovi a Zjaecovi, ktorý sa ho snažil boda• do citlivých miest dýkou. Po krátkom èase je po boji,
falošní lupièi pod¾ahli spravodlivému hnevu pánov Knightwoodu. Krakonoš ovšem nervózne vetrí okolo seba a s výkrikom
“Pozor, tam je Krissov dvojník !” ukazuje na jednu z budov na nádvorí. Odvážny Bushido sa hneï vrhá tým smerom a pár
buchnátmi a medvedím objatím paralyzuje elfa, na èo ho Marduk s Isom tuho zviažu povrazom. Marduk sa vrhol do
lieèenia druhov, aj hlboké rany sa okamžite hojili pod jeho lièivými dotykmi. Isa mu z vïaènosti za jeho pomoc podaroval
ve¾ký vaèok s peniazmi.

Nastal èas na výsluch falošného Krissa.Keïže Baron nebol prítomný a Zjaec už nebol medzi živými, nebol o muèenie príliš ve¾lk
záujem, Krakonoš s Isom kládli rozumné otázky a Bushido ich v prípade potreby zdôrazòoval údermi. Po polhodinke
priate¾ského rozhovoru sa od zbojníka dozvedeli, že tajomný pán M. zaplatil ich skupinke aby vykonala toto dielo skazy,
priznal sa aj k muèeniu druida Krasomila. Po ráznych Bushidových lískancoch, kedy hlava zlosyna poskakovala ako lopta
sa rozhovoril aj o tom akou cestou dostávali od pána M. inštrukcie – kdesi v skalách High Moors je vraj priesmyk, kde je
veža pána M., v ktorej si jeho agenti škodiaci po celom kraji nechávajú odkazy, ovšem kde alebo kto je pán M. poveda•
zjavne nevedel.

Družina sa rohodla falošného Krissa vzia• ako svedka k barónovi Rosenbergovi, ktorý si s ním uz iste bude vedie• poradi•.
Cestou z hradu sa skupinka zastavila v dedine, kde si dal klerik Marduk zvola• obyvate¾ov a dobrú hodinu im kázal o
potrebe výroby a konzumácie kvalitných alkoholických nápojov a o Pelorovej radosti z takýchto èinov. Kázal aj o potrebe
donáša• informácie o záhadnom pánovi M., a za informácie o òom pris¾úbil plati• zlatom. Bushido, nadšený jeho reèou ho
prizval ako spoloèníka do krèmy ktorú založil s nebohým Zjaecom, na èo mu Marduk vyjavil, ze je znalý varenia rôznych
elixírov a nápojov. Spolu sa zložili po 200 zlatých, ktoré dali krèmárovi v už hotovej krème na nákup piva, vína a poživne,
aby sa rozbehol obchod. Nadšený stavite¾ a milovník pohodlia a veselých dievèin - Isa dal partii miestnych tesárov zálohu
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200zl na výstavbu malého poèestného hotelíka, ktorý plánoval pomenova• “U èervenej sukne”. Posilnení pivom, vínom a
jedlom, vybrali sa druhovia s eskortou a zajatcom do Arabelu. Druhovia sa poèas uplynulého týždòa spriatelili so šiestimi
strážnymi, pozvali ich aj do svojej novej krèmy, aby mali kde prepíja• svoje žoldy.

Barón Rosenberg si vypoèul ich príbeh, škaredo sa zadíval na Krissovho dvojníka, dal skupine za pravdu že boli škaredo
podvedení, ale napriek týmto okolnostiam im uložil zaplati• kauciu 4000zl na osobu. Šomrajúci druhovia dali dokopy svoje
posledné zla•áky. Isa s Bushidom prispeli na kauciu aj chudobnému Mardukovi, za èo im on s¾úbil Pelorovu pomoc a
lieèbu v boji. Druhovia sa so stratou svojich posledných peòazí vyrovnávali rôzne, Krakonoš tíško šomral popod nos kliatby,
Bushido nervózne žmolil a popo•ahoval svoje kadere, Isa hundral èosi o “obyèajných šumákoch okradnutých pornomužíkom” a
Marduk privolával na baróna veèné pálenie záhy. Niè si ale nepomohli, pokia¾ nebudú vládnu• väèšou mocou ako
Rosenberg, tak im ostane len tiché šomranie podpo fúz, toho si boli všetci vedomí…

Výsluch falošného Krissa sa tentokrát neobišiel bez skracovania rôznych údov a na•ahovia na škripec, ovšem viac informáacií
ako z neho vytåkol Bushido už barón nedostal.
Družina sa pobrala do svojej ob¾úbenej krèmy, cestou Bushido, ktorému zostalo zopár zlatých zakúpil jedlo na 10 dní pre
celú skupinu a poèali spriada• plány kedy a ako zbavia svet zla v podobe pána M. Po pár pivách sa dohodli na
preskúmaní veže vysoko v skalách High Moors a na druhý deò sa tam aj bez väèšieho váhania pobrali. Na úpätí hôr pri malom
jazierku zosadli z koní a sadli si do trávy s úmyslom zjes• nieèo malé pred namáhavým výstupom na horský hrebeò a napi•
sa rumu zo súdku, ktorý Bushido na Mardukovu rados• nosil všade sebou. Sediac a popíjajúc v k¾ude pri jazierku si odrazu
Bushido všimol, že voda jazera sa akosi neprirodzene èerí, chví¾u si myslel že ho šáli zrak, ale v opare nad jazirkom sa zrazu
zhmotnila elektrizujúca gu¾a svetla z ktorej vyšlahol výboj energie smerom k oddychujúcej skupinke. Krakonoš ani na chví¾u
nezaváhal a svjou palièkou ktorú nosil vždy poruke mával smerom k podivnému zjaveniu, vyleteli magické strely a so
syèaním sa zaryli do gule. Do boja sa vzápätí zapojil aj Isa so svojim lukom a Bushido ju zasypal zúrivými ranami. Gu¾a sa
ovšem nevzrušene vznášala a sršala výbojmi, ktoré sa ovíjali okolo mnícha ako hadi. Marduk privolal spa¾ujúcu silu svojho
boha, ale paprsok neškodne zmizol v žiariacom prízraku, Krakonoš povzbudený rumom zúrivo mával palièkou a magické
strely koneène slávili úspech, pred doráòaným a popáleným Bushidom sa gu¾a zrazu rozplynula vo vzduchu. Klerik sa
vrhol do práce a rany na mníchovom tele mizli….

O chví¾u už opä• sedeli na zvalenom kmeni mohutného topo¾a pri jazere, popíjali silný rum a boli vïaèní že prežili ïalší zúrivý u
Nad družinou sa týèil mohutný skalnatý masív High Moors, postriebrený na vrcholoch veèným snehom…

https://www.pevnost.eu

Powered by Joomla!

Vygenerované: 11 May, 2021, 10:08

