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Ako sa družina utáborila pri ceste tak aby mohol Krakonoš vyhotovi• domèek všetci sa s rados•ou pustili do oddychovania.
Bushido šiel nazbiera• do lesa hríby. Za pol hodinku sa vrátil a v jeho náruèí boli v šatke zaviazané nieko¾ké druhy húb.
On aj Marduk sa obrátili na Barona, ktorý si chcel na dobre vyzerajúcich hubách pochutna•. Obaja mu však ich
konzumáciu neodporuèili, keï tu zrazu na neho uprela oèi Janette. Zaèala ho prehovára• takým sladkým hlasom a hovorila
mu o to¾kých výhodách konzumácie práve týchto surových húb, že sa Baron asi po hodinke nechal presvedèi• na ich
zjedenie. Predtým sa ale nezabudol trošku povyhráža• Janettke: „Nepraj si ma, ak náhodou tie huby nebudú jedlé, alebo
mi nejakým iným spôsobom ublížia.“ „Neboj sa, samozrejme, že sú èisté a jedlé, veï som sa nejaký èas pohybovala medzi
hubármi a viem èo je dobré.“ pochválila sa Janette. Na základe týchto slov, ale za to na Bushidove a Mardukove ve¾ké
poèudovanie, Baron naèrel do šatky a hlad prekonal jeho ochranné mechanizmi v tele. Vrhol sa na tieto huby a jedol ich
pokia¾ vládal. Za hodinku však pocítil v jeho tele rôzne pochody. Bolo mu zle a mal š•astie, že mu bolo len zle. Zároveò videl
veverièku, ktorá na neho mávala a keïže sa mu zdalo, že ide o starú známu tak jej odkýval tiež. Po tom ako jeho trápenie
a fantázie skonèili prišlo mu strašne zle.

Na základe toho sa tak strašne nahneval na Janette, že sa rozhodol jej ublíži• tak isto ako to s¾úbil. Zaèal si s•ahova• gate a
so zaslepenými oèami od hnevu sa vrhol na Janette. Jej slabé telo nemohlo odola• silným pažiam Barona a tak sa snažila
vola• o pomoc aspoò zvyšok skupiny. Marduk však vzýval svojho boha a nejako ho momentálne netrápila vzniknutá
situácia. Krakonoš s Bushidom však zakroèili a treba poveda•, že zakroèili v poslednej chví¾ke. „Neblbni Baron, je to aj tvoja
chyba, že si sa nechal nachyta•. Ona •a len presvedèila a tým, že jej teraz ublížiš niè nevyriešiš.“ Snažil sa ho presvedèi• Bushid
Bol rozhodnutý zasiahnu• aj silou a Krakonoš sa k nemu pridal.“Ak ju nenecháš budem musie• zakroèi• pomocou mojich
kúziel“ „Ja ale nechcem aby si tu zo mòa niekto robil srandu a aby ma niekto vodil za nos a klamal. Máme si predsa
dôverova• ak chceme by• v jednej skupine!“ ziapal Baron a nevyzeralo, že sa uk¾udní. Ako tam tak obaja stáli, Bushido bol
pripravený použi• silu a Krakonoš kúzla Baron si uvedomil, že mu to predsa za toto nestojí. Že to takto nechcel aj keï bol stále
na Janette poriadne nahnevaný. „Ïakujem vám obom.“ obrátila sa na Bushida a Krakonoša Janette. „Neni zaè a nabudúce
nevymýš¾aj také sprostosti.“ odkázal jej Krakonoš. Všetci sa teda pobrali spa•. Barona však v noci prebudil zvláštny zvuk a keïž
bola tma z¾akol sa, èi náhodou nejde o prepadnutie. Aké však bolo jeho prekvapenie, keï sa chcel zdvihnú• z postele a na
svojom krku pocítil studené železo. ¼ahol si spä• do postele a pri svojom uchu poèul Janettin hlas: „Ešte raz sa o nieèo také
pokúsiš tak •a zakolem ako prasa v tej chvíli kedy to budeš najmenej èaka•. Ako vidíš nerobí mi problém •a zabi• aj v spánku
tak si dobre rozmysli, èi také nieèo èo si spravil dnes budeš ešte niekedy opakova•!“ Jej slová zapôsobili na Barona dos•
ve¾kou váhou a treba poveda•, že v jeho hlave sa asi už nikdy nezrodí taký hlúpi nápad ako bol ten so znásilnením Janette.
Do rána sa niè neudialo a všetci sa prespali celkom do pohody.

Baron síce poránu ešte h¾adel divným poh¾adom na Janette ale tá si ho nevšímala a h¾adala útoèisko u Bushida resp.
Krakonoša. Vidite¾ne sa vz•ahy medzi Janette a Baronom pokazili a Baron si v duchu hovoril, že už ju asi nebude tak stráži• a
ochraòova• ako tomu bolo predtým. Ale urèite ju nenechá zomrie• pretože je platnou èlenkou skupiny a pri akomko¾vek
dobrodružstve jej pomôže. A tak sa ráno po raòajkách a po úpenlivých modlidbách Marduka a hodinovom písaní a èítaní z
knihy Krakonoša vydali na cestu. Predierali sa hustým lesom, ktorý bol poriadne nepreh¾adný. Nevideli moc ïaleko od seba a
preto sa snažili by• v èo najväèšom pokoji a strehu. Postupne sa húštie vytratilo a skupinka prechádzala cez priemerne ve¾ký
a priemerne hustý lesík.

V tom sa zpoza jedného z kopcov vyrútilo nieèo zo zeme. Nieèo èo ešte ani jeden èlen skupiny nevidel. Išlo o
obrovského èerva s dvomi ostrými zubami, ktorými naháòal strach. A nielen tým. Jeho ve¾kos• bola naozaj obrovská a
nachví¾u všetci zaváhali èi sa do neho pustia. Bohužia¾ èerv ich prekvapil keï sa vynoril zo zeme a tak boli všetci príliš zaskoèe
na to aby stihli nejako zareagova•. Èerv napadlo Barona a spôsobil mu silné zranenia. Potom zaútoèili aj èlenovia
skupinky. Ako prvý Baron, ktorý sa priblížil k èervovi na dosah aby mohol zasadi• nieko¾ko úderov obrovským meèom do jeho
hrubého tela. Bushido vo svojej mrštnosti pribehol k èervovi, buchol mu jeden silný úder a odbehol na dostatoène ve¾kú
vzdialenos•. Janette chcela trošku podkúri• èervovi svojou magickou palièkou ale na jej ve¾ké prekvapenie sa z nej iba
zadymilo a žiadne kúzlo nevystrelilo. Marduk podporoval skupinu podpornými kúzlami a Krakonoš sa chystal uvedenú
beštiu uhranú• kúzlom tak, že by ju uvedené kúzlo úplne paralyzovalo. Bohužia¾ bol èerv •ažký oriešok na túto úlohu a tak
sa jeho kúzlu ubránil. V zápätí sa èerv vrhol na Barona a na jeho ve¾ké prekvapenie ho obtoèil v zápase svojím mocným
telom. Hneï potom sa k nemu zohol a zhltol celé jeho telo na jeden hlt. To zvyšok skupiny poriadne rozhodilo ale nechceli
necha• v tejto situácii Barona samého a pustili sa do likvidovania èerva. Baron sa zatia¾ snažil rozreza• svojou
vlastnoruène vyrobenou sekerkou mohutné steny žalúdka tohoto èerva. Na tretí pokus sa mu to podarilo. Zároveò však
Marduk po vzývaní Pelora zoslal silné kúzlo na èerva èo spôsobilo, že èerv padol na zem, zatriasol sa a už sa viac
nezdvihol. V tom istom momente teda vyliezol Baron z jeho útrob èo potešilo celú skupinku.
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