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Boj medzi Bushidom a Duckom Hutchinsom prebieha celkom rýchlo a Bushidovi sa zdá, že kolá, ktoré majú trva• jednu
minútu trvajú omnoho menej. Avšak pre ve¾ký hluk nie je schopný odsledova• èas. Potom ako skupinka zistila, že Duckovi
pomáha pár pánov, snaží sa Janette odviez• ich pozornos• od Ducka a tak da• šancu Bushidovi na jeho porazenie.

Obrovský Duck však Bushidovi nakladá ako sa patrí. Zrazu zaène Janette realizova• svoj plán, ktorý mala v zálohe ak
bude náhodou Bushido prehráva•. Zaèala si pomaly odha¾ova• hruï a pozerala na vôkol aby zaujala presne tých spojencov,
ktorí pomáhajú Duckovi. Bohužia¾ v tom ve¾kom bojovom ošiali si nikto poloodhalenú Janette nevšíma a tak sa na jej ve¾ký
výstrih stihnú pozrie• len dvaja poloopití chlapi, ktorí ved¾a nej sedia. Kúsok od Arény práve vchádza do mesta Baron
aby našiel svojich druhov keï tu zrazu zaèuje hukot z bojovej arény. Nedá mu to a beží sa pozrie• na boj na blízko, boj telo
na telo. Na jeho ve¾ké prekvapenie však v aréne nebojuje cudzí bojovník ale Bushido s pre neho neznámym chlapom, ktorý
je dokonca od Bushida o hlavu vyšší a omnoho mohutnejší. Keï sa rozhliadne zistí, že Bushido má primalú podporu a tak sa
rozhodne kona•. „Hej chlapi, dám každému zlatku, kto bude na plné hrdlo podporova• toho bojovníka Bushida!“ zvolá okolo
seba a už sa k nemu hrnú ošarpané telá, z ktorých je cíti• alkohol. Ale hlasivky majú dobré a tak za pár sekúnd z
tribúny, oproti tej na ktorej sa nachádza zvyšok skupiny (ktorú Baron ešte nezbadal), poèu• hlasité povzbudzovanie
Bushida. Ich hlas sa priamoúmerne zvyšuje s hodnotou zlatiek, ktorú dostávajú od Barona. To dodá Bushidovi novú
silu do boja a znovu sa vrhá s celou svojou rýchlos•ou na Ducka Hutchinsa. Bushido je zároveò aj povzbudený od Marduka
tak aby dokázal využi• lepšie svoje schopnosti, ktoré dostali nový rozmer. Keï ¾udia v aréne vidia ako sa Bushido drží zaènú
sa aj oni pridáva• k skupinke z druhej strany tribúny a tiež k skupinke, ktorú momentálne tvorí Marduk, Janette a
Krakonoš. Možno to bolo tým povzbudzovaním a možno Mardukovým požehnaním ale Bushido v poslednom kole dostal „krídla“.
To èo nemohol zdola• silou zdolával svojou mrštnos•ou a rýchlos•ou úderov. Tie padali na Ducka Hutchinsa v takom rýchlom
slede za sebou, že strácal rovnováhu. To ale využil Bushido a trhol mu z celej sily rukou. To èo nastalo asi neèakal nikto
z ¾udí, ktorí súboj sledovali. Ruka Ducka Hutchinsa sa s mohutným zapraskaním kostí oddelila od jeho tela, ktoré
bezvládne padlo k zemy. Ruka, z ktorej tryskali posledné zbytky èerstvej krvy zostala Bushidovi v náruèí. To èo spravil
Duck minulý turnaj stalo sa teraz jemu. Aréna burácala, ¾udia šaleli a volali Bushidovi na slávu. Toho dòa ho ve¾a ¾udí
pozdravilo a mal obrovský rešpekt pred všetkými obyvate¾mi. Bushido odchádzal z arény ako ví•az avšak už teraz sa nevedel
doèka• na nevšednú odmenu, ktorú mu s¾úbili. Jeho kadere už znovu narástli a tak ho zaujímala len jedna vec. Èo
dostane za ví•azstvo v aréne. Priblížil sa k mreži a hneï po jej vytiahnutí zbadal komisára, ktorý dohadoval súboj. „Tak, síce
sme to neèakali ale keï si už vyhral zaslúžiš si s¾úbenú odmenu. Opatruj ju dobre pretože ide o ojedinelý kus, ktorý už nikdy
nebude vytvorený.“ S týmito slovami na•ahuje ruku k Bushidovi a podáva mu koženú plaketu. „Je to dielo miestneho
sfetovaného a ve¾mi uznávaného majstra. Ochraòuj ho ako oko v hlave a nezabudni. Toto jedineèné dielo je
nenapodobite¾né. Možno preto, že druhý krát už náš majster nenamieša potrebné zložky fetu.“ Uškrnie sa komisár. „Ehmmm
no...ja .....hmmm ....ako by som to. Ïakujem.“ Povie prekvapený Bushido, ktorý oèakavál omnoho viac po tak •ažkom boji ale
neodvážil sa to nakoniec pri svojej „skromnosti“ vyslovi•.

Medzitým sa skupinka poberie za miestnym bookmakerom, ktorý im má vyplati• výhru. Ten kto si vsadil na Bushida totiž
vyhral celkom dobrým kurzom pár zlatých. Keï je už vyplatený celkom pekný balík peòazí a na radu na vyplácanie sa dostane
Marduk, Krakonoš a Janette zmení Bookmaker svoje jednanie. Na papier, ktorý mu podal Marduk hovorí: „Prepáète ale toto
nie je pravý papier, ktorý som rozdával ja na zaèiatku boja. A taktiež to nie je suma, ktorú vám mám vyplati•. Bohužia¾ už
odo mòa nikto niè nedostane!“ Všetci skúšajú, èi ich náhodou Bookmaker nechce oklama• ale ich dôveryhodnos• je zdá sa
neobmedzená a tak im to sprvoti príde celkom ok. Až na Janette, ktorá takýto prístup neschva¾uje a tak skúša odhali•
úmysel Bookmakera. Prvý pokus bol neúspešný a na chví¾ku ju odradil. Marduk s Krakonošom medzitým stoja ako obarený a
vidia sa pomalièky vzïalova• Bookmakera oblkopeného dvoma statnými gorilami. Bushido po vyplatení výhry zbadá pred
arénou skupinku a snaží sa dosta• ku kamarátom. Janette si medzitým bystrým okom všimla èloveka, ktorému bola pred
pár sekundami vyplatená výhra. Skrsne jej v hlave nápad, že sa pozrie, ko¾ko vlastne ten pán dostal. Janette sa k nemu
prikradne a snaží sa ho ošacova• a zobra• nejaké peniaze. Moc jej tento pokus nevyšiel ale na podiv sa niè nedeje. Zrazu
obïaleè stojaca skupinka zakrièí na pána. „Hej Steve poï k nám, pojdeme do krèmy a ak budeš chcie• mohol by si nám
zahra• nieèo pekné na nejakom hudobnom nástroji.“ Pán sa pohne pred seba a rýchlym pohybom kmitá palièkou ako
slepec. Janette a aj ostatným èlenom skupinky až teraz prišlo preèo Janette nebola ani pri takom èiastoène neúspešnom
pokuse odhalená. A to ešte Steve chodí zo strany na stranu ako keby už doobeda nieèo pekné zahral a za to mu dali vypi•.
Poriadne. Marduk s Krakonošom vytrvalo rozmýš¾ajú, že im tu na tomto celom nieèo nesedí. A tak sa aj so Janette skúsia
ešte raz pozrie• Bookmakerovi na zúbok. Zrazu ich bystré zmysly, ktoré boli asi predtým blokované chamtivos•ou zaèali
fungova• a skupinka prišla na to, že sa ich stávkar snaží oklama•. Marduka to poriadne rozohnilo a spolu s Krakonošom na
neho volajú: „Hej okamžite nám vypla• naše peniaze, ktoré sme vyhrali. Vieš èo je to kliatba? Budeš sa smaži• v pekle a budeš
každým nenávidený a ohyzdný.“ Hovorí Marduk a Krakonoš k tomu pridáva detailný opis pekla. Stávkar sa aj s gorilami, ktorým
opis ich ïalšieho osudu moc neurobil dobre, sa teda vrátil spä• a nechal si zavola• Marduka. : „A vy by ste nieèoho takého
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boli schopní?“ pýta sa ho. „Pokia¾ je tu niekde zlo, alebo sa pácha krivda možem spusti• kliatbu s uvedenými úèinkami.“ Straší
ho Marduk. Stávkar sa nakoniec umúdril a tak Mardukovi ako prvému vyplatí s¾úbený zisk. Na rad potom prídu aj zvyšný
èlenovia skupinky. Ako tak odchádzajú od Bookmakera a Bushido si po•ažkáva odmenu 100 zlatých vo vrecúšku, zbadá
ich z dia¾ky Baron. Zakrièí na nich ale nepoèujú ho. A tak sa k nim zaène prediera• cez hlúèiky ¾udí.

Na jeho ve¾ké prekvapenie si ale všimne, že skupinu sleduje nielen on sám. Kúsok pred ním sa za skupinou poberú aj
dvaja muži, ktorých Baron nepozná ale zdajú sa mu ve¾mi podozriví. Skupinka niè netušiac prichádza za Rastom a ten ich
vedie k miestu, kde by sa mali stretnú• s niekým kto vie viac informácii o Huckovi z Norisej. Janette sa po ceste zachce
ešte raz vyskúša• š•astie na starom mužovi a tak sa snaží nenápadne prešmátra• jeho veci a nájs• aspoò pár zlatých. Muž je
úplne celý preè s Janettinho poprsia a tak si ho ona ešte šikovne èiastoène poodhalí tak aby sa medzitým rukami mohla
prehrabáva• v jeho veciach. Zrazu zistí, že niè nemá a tak sa rýchlo opä• mení na cudnú a vracia sa k skupine. Nikto z nich
netuší, že sú vlastne prenasledovaný dvomi mužmi. Baron celú túto situáciu vidí z dia¾ky ale bojí sa zasahova•. Nevie, èo sa
stalo pokia¾ pár nocí pomáhal kováèovi v Arabely. A tak len sleduje tých dvoch mužov s tým, že je rozhodnutý pokia¾ sa nieèo
zomelie zasiahnu• v èo najskoršom èase. Rasta vedie skupinu na festival z ktorého odboèia kúsok na èistinku, ktorá
obsahuje polozbúraný prístrešok, ktorý je ale ve¾ký a urèite aj starý. Pomaly vchádzajú dnu do budovy èo vyzerá ako stará
tržnica. Hneï po vkroèení do objektu ich zaujme strašne silný dym resp. pre niekoho vôòa a pre niekoho smrad z omamných
biliniek. A nielen to, objekt vyzeral ako pravé drogové doupì. Všade navôkol sedia ¾udia a iné spriatelené rasy a po•ahujú
si z fajok a ich oèi sa stále viac rozširujú. V inej skupinke sa v rohu pomaly posúva nádoba s látkou, ktorej zápach
sa rozširuje na celú miestnos•. Pomaly všetci cez nejakú handru túto látku šòupajú a ich vlasy sa zaènú ježi• a smiech si
ich pomaly získava a rozširuje sa na celú miestnos•. V ïalšom rohu si niektorí nieèo pichajú do tela pomocou dutých a ostrých
bambusových výhonkou a so zaklonenou hlavou sa ich poh¾ad stáva nepríèetným. Najveselšia je ale skupinka, ktorá
pofajèieva z vodnej fajky a pri každom slove sa všetci zborovo smejú. „Toto musíme niekedy vyskúša•. Vyzerá to by• lepšie
ako naše lysohlávky, ktoré sme už skúšali.“ Navrhne Bushido a s úsmevom sa pozrie na Marduka. Ten si potiahne z f¾aše
rumu a súhlasne prikyvuje hlavou.

Dvere za skupinkou zostávajú zavreté a dvaja prenasledovatelia vchádzajú do objektu inými dverami po schodoch do
podzemia. Baronovi to nedá a oboch sleduje z úctihodnej vzdialenosti. Po prejdení spomínaných izieb, kde bolo dos•
nafetovaných sa skupinka poberie za chlapíkom-sprievodcom, ktorý ich vedie k ïalším dverám. Tu prehovorí: „Za týmito
dverami Vás bude èaka• Samuel, náš strážca a potom samotný mocný pán. Jeho meno Vám prezradí sám alebo sa ho už
nikdy nedozviete. Ja ale dovnútra s Vami ís• nemožem takže sa tu moja úloha konèí a ïalej už musíte ís• samy.“ Skupinka sa
chví¾ku dohaduje, kto pôjde prvý a napokon dvere otvára skúsený Bushido. Za ním sa do tmavej chodby, z ktorej vedú
schody smerom dole, púš•ajú zvyšný èlenovia. Marduk vykúzli svetlo aby sa v tmavej chodbe niekam neprepadli a aby
videli kam kráèajú. Po minúte prichádzajú schodami do miestnosti, v ktorej sú vysoké stropy a pod stropami je ako
keby ešte úložný priestor. Tam asi budú naskladané krabice s „materiálom“ pomyslia si všetci. V pravej èasti miestnosti sa
nachádza väèší šiater, v ktorom je vidie• plápola• oheò. Do šiatru vedú štyry vchody – z každej svetovej strany jeden. Pred šiatro
stojí mohutný, svalnatý a obratne vyzerajúci èernoch. Skupinka k nemu prichádza aby sa predstavila a poprosila o prijatie
u pána v stane. Všetci sú zároveò stále v strehu pretože si myslia, že by to zároveò mohla by• pasca na ich skupinu. Preto
sa snažia naèúva• a sledova• okolie a tak sa približova• k èernochovi. Zrazu sa stanú dve veci, ktoré prekvapia nielen ich
ale aj samotného strážcu. Z úložného priestoru pod stropom zoskoèia dvaja ¾udia. Jeden zahalený s kapucou a druhý s
palicou v ruke. Ten s palicou okamžite zosiela na skupinu kúzlo fireballu. Zároveò s nimi ale dopadne na prvého muža s
kapucou aj Baron a svojou váhou ho prinúti leža•. Zároveò vytasí meè a priloží ho na krk bezmocného a metajúceho sa
èloveka pod ním. Všetci úèastníci boja dostanú malé a pre niekoho stredné zranenie kúzla fireball. Potom ale bleskovo
k mágovi prichádza èernoch a jedným chvatom mu zlomí väz so slovami: „Neèisté sily sem nepatria!“ Zároveò sa pozrie na
Barona a ten jeho poh¾ad je nato¾ko ve¾avravný, že Baron okamžite jednou mocnou ranou ureže hlavu útoèníkovi v kapuci. K
mu dávajú dolu kapucu zistia, že ide o útoèníka, ktorého v meste naháòal Bushido a ktorý zabil mnícha s odkazom pre
skupinku. Všetci si vydýchnu a pochvália Barona za jeho váhu, pretože ak by sa tento muž spod Barona dostal, mohol to
by• ešte dlhý boj a možno pre niekoho aj osudný. Váha jeho osobnosti nakoniec porazila bez boja zlodeja, ktorý zabil Waltera.

Èernoch sa skupinke prihovára: „Za ochranu pána si zaslúžite s ním hovori•. Ja som Samuel, strážca pána.“ Potom
nastane ticho a už niè zo Samuela nedostanú. Tak sa poberú do stanu za pánom, ktorého Samuel stráži. Po vstupe
dovnútra uvidia na vankúšoch sediaceho starého muža so šikmými oèami. Nápadne sa podobá Bushidovi a samotný
Bushido si pri poh¾ade na neho vybavuje svojho majstra Dijodu. Okolo sa nachádzajú kadidlá a starší muž pomaly
prehovorí: „Volám sa majster HO. Povolali sme Vás kvôli •ažkej úlohe, ktorú si myslíme dokážete splni• len Vy.“
„Povolali ste nás? Kto ešte? Alebo si vykáte?“ Pýta sa Krakonoš.
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„Ja a pán majster Dijóda. Sme totiž spriaznené duše a on sa zameriava na prekonávanie možností tela a ja sa zameriavam
na prekonávanie možností duše a duševných stavov.“

„Oh majstre, príjmeme každú úlohu, ktorú nám vy dvaja dáte.“ prehovorí Bushido a padá na kolená pred tak
ve¾aváženým majstrom. „Keï do toho ide Bushido tak idem aj ja.“ chystá sa Baron. Skupinka nakoniec súhlasí a Marduk sa
obracia na majstra HO. „Povedzte nám nieèo bližšie o tej úlohe?“ A tak majster HO pomalým hlasom prehovorí k skupine:
„Musíte zachráni• hviezdu rádu – Hucka z Norisej. Pochádza z iného sveta, do ktorého sa musí aj bezpeène vráti•.
Bohužia¾ sa mu v tom snažia zabráni• Lovci. Sú to stvorenia z inej dimenzie, ktoré majú za úlohu za každú cenu zastavi•
Hucka. Sú mu už na stope pod¾a dostupných informácii a tak sa musíte ponáh¾a•. Nesmie sa mu niè sta• a musí sa vráti•
odkia¾ prišiel.“ „Ako ho nájdeme? A ako spoznáme Lovcov?“ pýta sa Bushido odhodlaný vyrazi• èím skôr. „Lovcov spoznáte, to
mi verte. Ide o ve¾mi silných bojovníkov, z ktorého sme spolu s majstrom Dijódom zabili jedného, ešte keï sme boli mladí a plní
sily.“ Po týchto slovách si väèšina skupiny vezme hlavu do dlaní a rozmýš¾a èi to nevzda• radšej už teraz. HO vidí ako bezradne
zaèína skupina pôsobi• a tak im podáva f¾aštièku so slovami. „Toto je olej, ktorým si musíte natrie• meèe keï budete bojova• pro
Lovcom. Tento olej im bude spôsobova• ove¾a väèšie zranenia a myslíme si, že ich s touto pomocou možete zdola•.“
„A ešte ste nám nepovedali majstre, kde nájdeme tohoto Hucka.“ Pýta sa Marduk.
„Och samozrejme, musíte nájs• druidov na sever od Arabellu, tam sú druidi, ktorí Vám pomôžu získa• informácie o tom, kde
sa Huck momentálne nachádza alebo kde Vám dá niekto bližšiu informáciu. Viem, že je teraz toho na vás ve¾a a tak
vám každému podarujem za svoju záchranu a ako motiváciu jednu vec o ktorú požiadate.“ A tak dostal Baron meè sily,
Janette mithrillovú elfskú košielku, Krakonoš palièku fireballov, Bushido zázraèný predmet, ktorý ho èiastoène ochráni
pred ohòom a ¾adom a Marduk dostal náramok, ktorý mu zvýšil obranu a ktorý mu zabezpeèí èiastoènú ochranu pred ohòom.
„K tomu vám pridám ešte jednu vec, ktorá vám pomôže uvolni• sa pred touto •ažkou úlohou. Túto vec vám odovzdá
Samuel.“

„Ïakujeme a dúfame, že nesklameme vašu dôveru.“ Poïakuje za celú skupinu Bushido. Pri východe zo šiatru im Samuel
podáva jednu flaštièku: „Toto je prvotriedny tovar – najväèšia pecka, ktorá vám ukáže nepoznané a pri ktorej si naozaj
oddýchnete a zabavíte sa ako sa patrí.“ Bushido mu za odmenu podá ruku, ktorú odtrhol pri súboji za èo sa Samuel
zatvári kyslo, ale poïakuje sa. Skupina vychádza z drogového doupìte a keïže sa stmieva poveria Bushida nájs• nejakú
èistinku, na ktorej by si postavili domèek. Teda na ktorej by Krakonoš vykúzlil domèek. Po chví¾ke takúto lúèku naozaj
nájdu a po kúzelných slovíèkach sa naozaj postaví domèek do ktorého sa všetci hrnú unavení po namáhavom dni.
Podveèer sa ale všetci ešte dohodnú, že vyskúšajú ten najkvalitnejší tovar aký majú. Zároveò si všetci všimli, že im HO nabalil
ešte každému 250 g. Fistechu a nejaké lieèiace a obnovovacie lahvinky. A tak po dobrej veèeri nadíde èas vyskúša•, èo je
to za tovar èo dostali od majstra HO. Všetci si postupne posúvajú flaštièku a poriadne si z nej èuchnú. Po èase zaène fet
prvý pôsobi• na Barona. Jeho telo má iné prednosti ako nepod¾ahnutie osobnosti a tak sa na òom zaèal fet prejavova• najskôr.
Zrazu sa zaèal pred všetkými so široko roztiahnutými oèami vyzlieka• a mrmlal si popod nos: „Samuel, ja •a dostanem, Samuel,
ja •a chcem!“ A oèami chodil po všetkých naokolo. Keï už bol úplne nahý a pozeral sa okolo, všetci naokolo zborovo
odpovedali: „Ja nie som Samuel, nechaj ma, ja nie som ten koho h¾adáš.“ A vtom všetci spozorneli, pretože podporná látka
zaèala pôsobi• aj na Janette. Aj ona sa zaèala vyzlieka• a keï odhodila poslednú èas• odevu, zaèala sa sama dráždi• na
klitorise. Teplo sa jej zaèalo rozlieva• po celom tele a druhou rukou si masírovala prsia. Chlapi zostali v nemom úžase stá•
a že neboli jediní èo stáli odzrkadlovala každému boule v gatiach. Ïalší pod¾ahol omamnej látke Marduk.“Ja •a chcem moja
milovana Janette, budeš túto noc moja!“ vyšlo z jeho úst a už stál úplne nahý v miestnosti zo stoporeným údom. Aké bolo
však prekvapenie Bushida a Krakonoša, ktorí ako jediní zatia¾ zostali neomámení keï sa Marduk vybral k Bushidovi, chytil ho
za „vrkoèe“ a snažil sa mu jeho stoporený úd strèi• do úst. Bushido sa zatia¾ bránil èo to šlo ale zachví¾u už aj na neho zaèal
pôsobi• fet a jediné, èo pred sebou videl bola krásna nahá žena èo sa mu snaží vopcha• do ús• jej prsia. A tak nelenil a
snažil sa cmú¾a• èo to šlo. Medzitým Barón h¾adajúci Samuela narazil na Janette. „Aaaaach tu si môj Samuel, zaèal ju h¾adi•
tele až celá vlhla. Aaa ty si už pripravený. Urob mi nieèo pekné.“ a s týmito slovami vystrèil svoj tlstý úd pred Janettine ústa.
Sala a cucala èo vládala a Baronovi sa to poriadne páèilo. Jediné èo vtedy Janette cítila bola slas•.

V tom ale zaèal pôsobi• fet aj na Krakonoša, ktorý v Mardukovi tiež zbadal svojho „nevidite¾ného pomocníka“, ktorého chcel
strašne vytresta• údom. A tak sa blížil k Mardukovi od zadu. Medzitým sa už Barón v tých pekne úzkych tepluèkých a vlhkých
ústach spravil a dávku semena vystriekal do Janettiných úst tak, že sa dožadovala ïalšieho vzrušenia. Barón si však pomýlil
nevidite¾ného pomocníka, ktorého zaèal ošaháva• so slovami: „Tu si môj Samuel, teraz •a krásne spravím.“ a s týmito slovami
zaèal masírova• úd nevidite¾nému pomocníkovi najskôr rukou a keï už celý stál vopchal si ho do úst a zaèal cuca• èo to šlo. V
tej chvíli mal asi š•astie, že nevidite¾ný pomocník nemohol prehovori• a ráno sa rozplynul. Janette celá nadržaná z
predchádzajúceho èísla sa vrhla po najbližšom objekte a tak sa zrazu Krakonošov úd objavil v jej dierke. Tancovala na òom
s neuverite¾nou obratnos•ou a rozkošne vzdychala: „Ano, ano hlbšie, to je ono, ešte..“ Toto všetko sa odohralo behom nieko¾k
hodín, Marduk sa však vïaka obratnosti a jeho vrtkým pohybom nenechal spracováva• Krakonošom a ten nikdy neokúsil
jeho anál, Baron sal úd nevidite¾nému pomocníkovi a Janette si nechávala v mušlièke Krakonošov úd. Ako prvý zrazu
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zaèal precita• Bushido. „Preboha, èo to robím, kde som to a èo tu predvádza zvyšok našej skupiny!“ pýtal sa sám pre seba.
Odpoveï ale nedostal a tak èiastoène pod vplyvom omamných látok chcel vytresta• Janette naozaj svojským spôsobom.
Odtrhol sa od Marduka a strèil svoj rýchly a vrtký úd do análneho otvoru Janette. „Ja •a vytrestám ty mrcha!“ Jej telom len
tak trhlo a pri Bushidových pohyboch s òou trhalo ïalej a jej hlasné vzdychanie sa ešte viac zhlasnilo. Tu sa pomaly prebral
na samotné poèudovanie aj Baron a keï videl èo sa deje a èo robil od hamby sa posunul do kúta a sledoval èo sa deje.
Pomaly sa zaèal prebera• aj Marduk a poslal Krakonoša aby jej stèil svoj magický or priamo do úst. Keïže bol pod vplyvom
vôbec mu táto ponuka neprekážala a po tom ako zrýchlil svoje magické pohyby a ostriekal druhou várkou teplého
semena Janettinu mušlièku, vybral sa strèi• jej úd do úst. Vôbec si nevšimol, že zo Janette nevyteká len semeno ale aj
èervená známka panenstva o ktoré práve prišla vïaka Krakonošovi. Jeho miesto tak chcel zabra• Marduk ale bol tak
nešikovný, že sa ani po pár pokusoch nevedel trafit do Janettinej mušlièky. A tak nevinná Janette slastne vzdychala a
telesné otvory jej spracovávali èlenovia družiny. Krakonošov magický úd ešte mokrý od semena sala a cmú¾ala tak, že
Krakonoš mal oèi v ståp. V anále mala rýchly Bushidov úd, ktorý jej dráždil prostatu a bod G, že sa už nieko¾kokrát zvýjala v
mohutnom orgazme.

Po nieko¾ko desiatok minútovom obcovaní s nadržanou Janette (omamné látky im totiž poriadne predlžovali výkonnos•) sa
ako prvý spravil Bushido. Marduk medzitým precitol a radšej si tiež išiel sadnú• do kúta. Následne vyvrcholil aj Bushido s tak
rýchlymi pohybmi, že ich ani Baron a ani Marduk nestíhali pozorova•. Jeho semeno sa valilo zo Janettinho análu a jej
rozmrdaná dierka bola vlhká, èervená a biela od semena. Bushido precitol tak ako ostatok, ale ešte sa mu nechcel
vytiahnú• svoj úd a tak v Janettke ešte trošku ostal. Tu už zaèala Janette precita• a taktiež precital aj Krakonoš. Ten ale stihol
vyvrcholi• skôr ako si Janette uvedomila èo sa deje a jej ústa zaplavila horká chu• semena. Pokia¾ sa nechcela zadusi•
musela hlta• a tak sa možno takýmto spôsobom prvý krát zoznámila s chu•ou Krakonošovho semena. Hneï potom si
uvedomila èo sa vlastne stalo a bohužia¾ pre Bushida bola nato¾ko znièená a nato¾ko nahnevaná, že jej túžba po vykonaní
ve¾kej potreby zostala naozaj túžbou a prudkým stlaèením jej análnych svalov z nej vyšiel prúd hnedobielej farby rovno na
Bushidov úd. Po tomto úkone sa Bushido okamžite vybral do najbližšieho potoka a všetci sedeli mlèky v kútoch resp. na
svojich posteliach. Všetci mysleli na to, že takýchto dní by sa asi aj vzdali ale ten fet bol naozaj top trieda o èom sa práve
presvedèili. „Kam sa na toto hrabú lysohlávky.“ Prehovoril prvý Krakonoš, ktorý mal z celého predstavenia asi najpozitívnejšie
zážitky. Janette vôbec nehovorila a len sa išla umy• do potoka a za¾ahla do postele, prikryla sa dekou a obrátila svoju tvár
k stene. V jej myšlienkach ale rezonovalo jedno. Nebolo to také zlé ale takto som si to naozaj nepredstavovala. S týmito
pocitmi zaspávala ona. Marduk si myslel ako na neho bude pozera• jeho boh Pelor ale dúfal, že boh videl, že všetko bolo
pod vplyvom. Baron a Bushido sa až na ten osraný úd tiež nes•ažovali a jediný, kto sa tešil bol Krakonoš. Jeho panický úd
koneène vyskúšal poriadnu zábavu èi už s dierkou alebo orálnym sexom. Ani vo sne si nepredstavoval, že to bude také
dobré. A tak po poriadne pretiahnutej noci všetci unavení zaspali.

(pozn. takto to dopadne, ked sa opitá skupina hrajúca D&D v krème rozhodne zhuli• v hre)
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