
Sbal džina a vypadni 

Když Innosův vyvolený porazil nemrtvého draka a očistil Irdorathské síně od prastarého zla, vrátil se i se 

svými přáteli zpět na ostrov Khorinis. Nevracel se však s prázdnou. V doupěti nemrtvého draka našel 

poslední dračí vejce a rozhodl se ho zachránit. 

Už je to zase tentokrát. Nikdy nekončící boje se zlem se nyní měl odehrát na samotné střeše světa při 

samotném vrcholu posvátné hory na Khorinisu.  

„Kde je Hagen?“ otázal se bezejmenný muž v rouchu představeného mágů ohně po boku stojícího přítele 

v rudé zbroji stínů. Oba shlíželi do bezedných hlubin pod sebou. Celý ostrov se odsud zdál být tak malý. 

„Přichází od východu. Dalo spoustu práce ho přesvědčit, ale nakonec dorazil s celou amádou,“ odpověděl 

Diego hladící nervózně svůj dračí luk pověšený na zádech a ukázal do dálky, kde se už začínaly rýsovat 

první oddíly mohutné armády domobrany a paladinů.  

Mág se pousmál. Armádu dosud neviděl, ale jeho přítel měl zrak, který by mu mohl i dnes závidět, 

kdejaký mladík.  

„Lester vzkazuje, že nemrtví už vyrazili proti němu.“ pokračoval Diego. 

„Kde se Lester zdržel?“ 

„Už jsem tu!“ odpověděl mu přicházející muž s potetovanou tváří. Na sobě měl zbroj z kožešin stínové 

šelmy, kterou mu kdysi vyrobil dnes již dávno zesnulý mistr Khorinisu Bosper. Na zádech mu viselo 

ozubené válečné kladivo. „Čekal jsem na Miltena a Gorna, ale není po nich ani vidu ani slechu. Bez nich 

nevíme nic o mázích ani žoldácích. Jestli Pyrokar ani Lee nedorazí, bude to hodně krátká bitva. Hagen 

nemá proti nemrtvým žádnou šanci.“ 

„Lee to zvládne,“ odpověděl mág nejistě, „Stále mi ještě neodpustil, že jsme z Irdorathu nepluli do 

Myrtany. Víš sám, že má s Rhobarem nevyřízené účty. Uvědomuje si ale, co je tu v sázce a já mu věřím. A 

co se týče mágů, s Pyrokarem už jsem to vyřídil. Vinu za Deatherovu existenci nesou mágové ohně.“ 

„Ty ne.“ opáčil Lester nervózně. 

„Obzvlášť já,“ ignoroval mág přítelovu snahu ho utěšit, „To já donesl z Irdorathu to prokleté dračí vejce, 

to já ho dal Karrasovi, aby na něm dělal pokusy a podílel se na snaze tu stvůru uvnitř přetvořit v něco 

lepšího.“ 

„Poslouchal jsi Pyrokarovy příkazy.“ oponoval Diego. 

„Což mě ale nějak nezbavuje mojí viny.“ opáčil mág tónem jasně dávajícím najevo, že v rozhovoru 

nehodlá pokračovat. 

„Takže co budeme dělat?“ zeptal se po chvíli nervózně Diego a ukázal dolů. Hagenovy armády už byly 

nyní jasně viditelné a začaly se šikovat. Z hory se totiž vynořila masa nemrtvých válečníků, která se hnala 

proti jeho jednotkám poháněna nekonečným hladem a temnou vůlí svého pána. Mezi oběma armádami 



leželo ještě mnoho mil, přesto se zdálo, že se armáda zla pohybuje až nepřirozeně rychle. 

„Půjdeme dál,“ odpověděl bez váhání bezejmenný mág, „Tohle není náš boj. Hagen, Lee a mágové 

odlákají pozornost nemrtvých. My jdeme za Deatherem.“ 

„A co Milten a Gorn?“ zastavil ho zmateně Lester a zadíval se na Diega hledajíc u něj podporu. 

„MIlten a Gorn vědí, kam míříme, a že na ně nemůžeme čekat,“ odpověděl Diego konečně spustivše 

nervózní pohled z blížící se armády a smutné představy, kolik mužů a žen dnes zemře. „Najdou nás. My 

musíme zabít draka, jen tak zničíme i jeho nemrtvou armádu.“ 

Lester chtěl oponovat, ale nakonec jen mlčky přikývl. Měli pravdu. Trojice se odvrátila od srázu a 

pohlédla na ohromnou jeskyni před sebou. Její okraje rámovaly škrábance od mohutných spárů. Mág bez 

nejmenšího zaváhání vyrazil vpřed s runovými kameny přichystanými mezi prsty. Za ním se rychle vydali i 

Lester s vytaseným válečným kladivem a Diego s připraveným lukem.  

U vstupu mág vylovil zpod svého roucha Innosovo oko a zašeptal magickou formuli. Z amuletu okamžitě 

začala vycházet pronikavá zlatá zář, jež se rozlila po celé jeskyni a odhalila, jak je ve skutečnosti jeskyně 

obrovská. Celé přístavní město by se do ní vešlo alespoň třikrát a stále by zůstalo dost místa. 

„Tam!“ ukázal mág před na vrchol jednoho obzvlášť vysokého stalagmitu. Na jeho vrcholu seděl bez 

hnutí ohromný rudý drak a mlčky je pozoroval. Trojice oněměla úžasem. Drak byl ohromný, nejméně 

dvakrát větší než ledový drak Finkregh. 

„Už tu na vás čekám, hrdinové!“ zvolal posměšně Deather a zasmál se smíchem mrazícím až v kostech, „I 

když musím přiznat, že jsem doufal v poněkud bohatší večeři. Vy tři ve mně pouze probudíte ještě větší 

hlad. Kde jsou ti poslední dva?“ 

„Neříkal jsi, že se vylíhnul teprve před rokem?“ pošeptal Diego směrem k mágovi, „Jak to, že je tak velký?“ 

„Musí to souviset s experimenty, které na něm Karras prováděl.“ 

„Vida, vida. Sám Innosův vyvolený promluvil a jako vždy z něj vypadlo velké odhalení!“ rozchechtal se 

Deather mocným smíchem, až se celá jeskyně zatřásla. „Už skořápce jste mě krmili Innosovou mocí ve 

snaze mě ovlivnit. My draci však patříme Beliarovi a já všechnu tu moc pozřel. Stala se mou součástí 

stejně jako Beliarova moc. Díky vší té moci jsem nabyl vědomí už ve skořápce. Díky ní jsem mohl růst 

rychleji než kdokoliv mého druhu. A ty vaše modlitby a doktrína. Jste naivní hlupáci. Účelem života je 

přece smrt a té se dočkáte všichni. Lidé, orkové. Nikdo z vás nemůže žít věčně, a proto zemřete pro mého 

pána Beliara.“ 

„MOŽNÁ JEDNOU, TY PŘEROSTLÁ JEŠTĚRKO, ALE TY PŮJDEŠ PRVNÍ!!“ 

Mág, Diego, Lester i Deather se překvapeně ohlédli ke vchodu do jeskyně, odkud se k nim rychle blížil 

rozzuřený žoldák v těžké modré zbroji a s obrovskou obouruční sekerou v ruce. Po jeho boku kráčel mág 

v méně impozantním ohnivém rouchu než bezejmenný mág, ovšem v očích se mu při pohledu na rudého 

draka zračil spravedlivý Innosův hněv. 



„NA CO ČUMÍŠ POTVORO,“ nenechal se ani teď vyvést z míry pohledem na rozzuřeného draka a došel až 

ke svým přátelům, „PŘIŠLI JSME SEM BOJOVAT, NE POSLOUCHAT TY TVOJE KECY? TAK UŽ POJĎ, AŤ TI 

MŮŽU USEKNOUT TU TVOJI PALICI A JÍT TO NĚKAM ZAPÍT.“ 

Jeskyní otřásl drakův zuřivý řev a vzápětí vyslal proti skupině hrdinů mohutnou ohnivou kouli. Ti na nic 

nečekali a vyrazili do všech směrů ve snaze draka obklíčit. Deather si z toho nic nedělal a začal kroužit po 

ohromné jeskyni a plivat oheň do všech směrů. Kusy prastarých krápníků se pod neuvěřitelným žárem 

plamenů lámaly na kusy a padaly ze stropů. 

„Miltene, ke mně!“ zvolal bezejmenný mág.  

Milten se k němu rozběhl, jak nejrychleji to dokázal, drak ale svými křídly udeřil do stropu, odkud začaly 

padat mohutné kusy skály přímo mezi oba mágy. 

„Rychle!“ zvolal znovu mág. 

Milten vytáhl z rukávu svitek, rozvinul ho a přečetl nahlas slova. V mžiku se teleportoval přes část jeskyně 

a zjevil se vedle svého přítele. Ten pozvedl nad hlavu Innosovo oko a soustředil do něj svou energii. 

Amulet zaplál zlatavým světlem. Deather si všiml jejich snažení a plivl po nich magma, to se však jakoby 

nic přelilo přes zlatý štít vytvořený okem. Drak zuřil a chystal se štít roztříštit vlastními drápy, v tu chvíli 

ho však do levého oka zasáhl Diegův přesně mířený šíp. 

Drak zařval bolestí a snažil se vyrovnat svůj let. 

„Rychle, použij Větrnou pěst a dej do toho všechno!“ zařval z plných sil mág na Miltena a sám začal vysílat 

prudké vichry proti drakovým křídlům. Jejich spojené síly nakonec překonaly drakovu snahu udržet se ve 

vzduchu a ten narazil do stěny, kde si ošklivě pohmoždil levé křídlo a zřítil se k zemi. 

Náhle však drak zařval a proti oběma mágům vyrazila silná vlna energie. Jeskyní zazněl zvuk tříštícího se 

skla a štít vytvořený Okem se roztříštil stejně snadno, jako když do něj foukne vítr. Přesto se zdálo, že 

většinu energie štít pohltil, i tak však zbytek energie mágy odhodil o mnoho metrů dál, kde narazily do 

skály. Vzápětí drak mohutným ohnivým dechem zalil prostor před sebou ohnivým žárem tak silným, že 

sama zem začala pukat. V ten moment se za ním ale jakoby odnikud objevil Lester a vší silou udeřil svým 

kladivem do drakova ocasu.  

Drak se k němu jen posměšně otočil. „TY ČERVE! TEĎ TĚ...“ příliš pozdě si uvědomil, že se ta nicka jen 

usmívá a čeká na svou smrt. O vteřinu později drakovi projela krkem ostrá bolest.  

„ŘÍKAL JSEM TI, ŽE TI USEKNU PALICI, JEŠTĚRKO!“ zařval Gorn a držel se vší silou sekery zaseklé v drakové 

krku. 

Lester na nic nečekal a začal šplhat na drakův hřbet pomáhajíc si svým ozubeným válečným kladivem, 

které rytmicky zasekával do drakova hřbetu. Deather se pokoušel chňapnout zuby po Gornovi a uvolnit 

sekeru ze svého krku, ale v tom mu překáželi šípy, kterými se Diego pokoušel zasáhnout jeho druhé oko. 

V tu chvíli se na scéně znovu objevili oba mágové a začali po rudém drakovi metat ohnivé koule, které s 

odporným syčivým zvukem zmizeli v hlubinách teď již drakových prázdných očních důlků. 



Drakovi se vyčerpáním a bolestí podlomily nohy a znovu upadl na zem. Pokoušel se ještě bojovat, ale 

Lester už byl u jeho hlavy a prudce ho udeřil do spánku. V tu chvíli pozvedl Gorn svou sekeru a zasekl ji 

ještě hlouběji do drakova krku. Drakovo tělo ztuhlo a zůstalo ležet bez hnutí.  

Všichni hrdinové bez hnutí stáli a sledovali draka. 

„Diego, Lestere, jděte podívat ke srázu,“ ozval se náhle bezejmenný mág, „Pokud šlo všechno podle plánu. 

Nemrtví by už neměli mít svého loutkaře a měli by padnout tentokrát už nadobro mrtví.“  

Diego i Lester přikývli a vyrazily ven z jeskyně. 

„Miltene, my musíme Deatherovo tělo spálit na popel. Nedovolím, aby si s ním Pyrokar nebo ostatní 

mágové hráli. Ty Gorne projdi jeskyni, jestli tu už nic nečíhá. Možná tu někde bude vejce, pokud ho najdeš, 

okamžitě ho znič. Nemůžeme už nic riskovat." 

„S radostí.“ 

Po důkladné prohlídce Gorn došel k závěru, že v jeskyni přebýval jen Deather. Žádné dračí vejce nenašel. 

Lester s Diegem potvrdili, že Lee nakonec dorazil a podle plánu sevřeli s Hagenem nemrtvé do kleští, ale 

vypadá to, že boje už ustaly. Jeskyní se už rozléhal jen pach hořícího Deatherova těla. Všichni přátelé se 

tedy pustili so prohlížení drakova pokladu. Zlato a drahokamy byly podle jejich názoru jen malou 

odměnou za to, jakému nebezpečí se vystavili, ale i tak se cítili spokojeni. Bylo tu toho dost, aby si mohli 

konečně do konce života žít jako pán. Gornovu pozornost však náhle upoutala malá lesklá lahev s čirou 

tekutinou uvnitř. 

„Hrome, ten dračí neřád měl mezi svými poklady i pálenku,“ zasmál se při představě, na co ji asi mohl obří 

plaz potřebovat, „Možná to byla odporná přerostlá ještěrka, ale pochybuju, že by si sem uschoval nějakou 

močůvku. Nu což, doufám, že se smažíš u toho svýho Beliara, ještěrko." pozvedl Gorn lahev k přípitku a 

než stihl některý z jeho přátel zareagovat, otevřel ji. 

........................ 

„Tak už sis vybral?“ 

„Ne,“ odpověděl Gorn otráveně. Tuhle otázku slýchával den co den už několik týdnů od chvíle, kdy 

otevřel tu pitomou lahev. Představa, že si do svého pokladu ukryl drak i lahev pálenky mu v tuhle chvíli už 

opravdu připadala stupidní, ale v daný moment byla lákavá. V okamžiku, kdy lahev otevřel, se však 

kapalina proměnila v páru, která se s ohromnou silou vyřítila ven a zformovala se do podoby jakési 

komické postavy s čapkou a rolničkou.  

Překvapivě se ukázalo, že se skutečně nejedná o pálenku, ale o džina, jehož drak využíval ve spojení se 

svou mocí ke stvoření nemrtvé armády. Milten vzápětí vysvětlil, že už chápe úspěch jejich sebevražedné 

mise.  

„Džinové jsou ve své podstatě zákeřní a jestliže dotyčný nevysloví své přání bezchybně, naleznou kličku, 

jenž jim umožní svému pánovi škodit. Považují to za ohromně zábavné. Taková událost ale většinou končí 



smrtí jejich pána. Drak musel při vyřčení svého přání udělat chybu, vinou které ho stvoření a následné 

ovládání armády nemrtvých muselo stát víc sil, než předpokládal. Proto jsme z toho boje vyšli jako 

vítězové, navíc relativně celí.“ 

Tahle informace by ho nějak zvlášť nezajímala, kdyby ovšem džin vzápětí neprohlásil, že mu za své 

vysvobození dluží jedno přání. Představa, že si z něj pravděpodobně všemocná bytost hodlá udělat dobrý 

den, mu však nepřišla ani trochu zábavná, zvlášť když by tenhle scénář měl podle všeho skončit jeho 

smrtí, neodvážil se tedy vyslovit ani přání, ať prostě odejde a po poradě s přáteli mu prostě jen řekl, že si 

to musí rozmyslet. 

Od té doby ho džin navštěvoval den co den a ptal se na přání. Jak čas plynul, začal být stále otravnější a 

mnohdy i nebezpečný, neboť ho oslovoval v těch nejnevhodnějších situacích. Jednou když bojoval 

s bandity, kteří využily války a začali přepadat farmy, zjevil se vedle něj a začal mu nabízet, že ho udělá 

nepřemožitelným. Tato nabídka měla za následek pouze šíp v rameni a doprovodný komentář, že kdyby 

ho poslechl, tohle by se nestalo.  

Jindy na něj bafnul, když si šel uprostřed noci odskočit za Theklinu hospodu. Vinou toho sletěl do 

záchodu dole pod příkopem. Ten sajrajt dostával ze své zbroje celé týdny, přesto měl i teď pocit, že jeho 

zbroj je pořád divně cítit.  

Džin neměl soudnost a nedal mu pokoj ani při návštěvě Červené lucerničky. Zrovna si užíval s Marií, když 

se vedle něj objevil a začal mu slibovat ty nejkrásnější ženy na světě, vedle kterých bude tahle vypadat 

jako hnůj, načež se Maria oblékla se slovy, že tohle si nemusí nechat líbit.  

A teď ho bude otravovat i při večeři…to už byl vážně vrchol! Thekla si dnes dala obzvlášť záležet a 

vystrojila pro něj hotovou hostinu. 

„Zítra,“ vypadlo z něj dřív, než mohl nad svým výrokem zapřemýšlet, „Zítra ti řeknu, co si přeju. A teď už 

zmiz.“  

Džin se na něj zlověstně usmál, „To doufám, Gorne, protože mi už dochází trpělivost.“  

Zacinkal svými kouřovými rolničkami a zmizel. 

„No, tak to jsem v pěkný rejži…“ zakousnul se Gorn otráveně do obřího stehna z mrchožrouta a zapil 

sousto pivem. Teď když ho jeho labilní kouřový společník konečně opustil, rozhodli se k němu jeho 

přátelé z řad žoldáků konečně připojit. Mistr meče Cord, který se držel opodál očividně nervózní 

z podivné kouřové bytosti i kovář Bennet vracející se náhle od výhně snad čekající na Cordovo znamení. 

Dostavil se i Cipher s čerstvě ubaleným jointem té nejlepší trávy z bažin. Wolf sedící dosud v koutě využil 

okamžiku, odložil svůj luk a přisedl. Pár minut na to dorazili i Lee s Torlofem, kteří se zdrželi na důležité 

poradě. 

„O čem se bavíte?“ spustil hned Torlof a nalil víno sobě i Leemu. 

„Gorn tu měl na návštěvě toho svýho džina.“ odpověděl posměšně Cipher a vyfoukl dým z plic způsobem 

připomínajícím džinův odchod. 



„Pořád ses nerozhodl?“ tvářil se zmateně Lee, „Můžeš mít, cokoliv budeš chtít, tak na co čekáš?“  

„Problém je, že nevím, co bych chtěl. Navíc je ten džin úplnej magor. Podle Miltena mě moje přání 

s největší pravděpodobností zabije…“ 

„Jenže jsi mu už slíbil, že mu zítra to přání řekneš,“ namítl Cord, „Jestli je to takovej magor, jak říkáš, 

neprovokoval bych ho. Něco vymysli a užij si to, dokud to půjde.“ 

„To se snadno řekne. Co byste si přáli vy?“ 

„Joint, který nikdy nevyhasne.“ přihlásil se bez čekání Cipher. 

„Nejspíš bys uhořel až bys s ním někde uhořel na slamníku.“ rozchechtal se Gorn. 

„No tak bych nespal na slamníku.“ poklepal si Cipher vševědoucně na čelo a znechuceně odhodil 

dohořívající trávu na podlahu a začal balit další. 

„Já bych si přál mít Rhobara přímo tady před sebou, abych mu mohl hezky z očí do očí zakroutit tím jeho 

královským krkem,“ zasmál se při té představě Lee, ale oči mu plály vztekem, „Ale to bychom museli 

s Esmeraldou plout z Irdorathu přímo do Myrtany a ne se vracet, aby nám ji Hagen zabavil a pak ji nechal 

skřety potopit. Teď tu zůstanu trčet navždycky.“ 

Všichni zachovali chvíli ticho, aby dopřáli Leemu možnost se uklidnit. Dobře věděli, jak Lee zuřil, když se 

to Innosův vyvolený rozhodl obrátit zpět na Khorinis. Málem ani nešel do války bojovat proti nemrtvým. 

Po chvíli se diskuze znovu rozběhla. V průběhu večera si všichni předhazovali svoje nápady a čím víc toho 

vypili, tím šílenější nápady se objevovali. Wolf projevil zájem o to stát se starostou přístavního města, 

Torlof se chtěl vydat zpět na moře a stát se pirátem, takže by požadoval nepotopitelný koráb. Cord 

zatoužil po magické čepeli a Cipher by chtěl být velkostatkářem a založit monopol na trávu z bažin. Gorn 

to nakonec nevydržel a šel spát. Věděl, že ho nic nenapadne. 

........................ 

„Upřímně doufám, že už ses rozhodl,“ oslovil ho znenadání džin. 

„U Beliara, to už jsi zase ty?“ zamumlal ospale Gorn aniž by otevřel oči, „Mám kocovinu.“ 

„No a?“ zasmál se džin a vznášejíce se nad Gornem mu začal foukat do ucha.  

„Pokud to nevíš, včera jsem dlouho do noci vymýšlel svoje přání. Mohl jsi teda počkat aspoň do oběda.“ 

obrátil se nevrle Gorn na druhý bok. 

„Ale Gorne, takhle se přece nesmíš chovat k džinovi? Já jsem tu, abych ti splnil přání, dám ti, cokoliv budeš 

chtít a ty bys radši chrápal dalších pět minut. Jestli chceš spát, rád ti to splním. Můžeš spát navždy. Jen to 

řekni a já to rád zařídím.“ usmál se výhružně džin a rozpustile zacinkal Gornovi u hlavy svými kouřovými 

rolničkami. 

„Víš co?“ pootevřel Gorn jedno oko, „Jdi radši někam obskočit kobylu a dej mi pokoj.“ zavrčel, zavřel oči. 



„Toho budeš litovat, Gorne!“  

Za pár vteřin už se znovu celou farmou rozléhalo jeho chrápání. 

……………………. 

Když se Gorn konečně probral, cítil jen tři věci. Hlad, žízeň a hlad. Zamířil rovnou k Thekle, která mu 

přichystala svůj vývar. Ten mu vrátil sílu do rozbolavělých končetin, tak si rovnou objednal i pivo. 

„Theklo, nezbylo od včera ještě nějaký mrchožroutí stehno nebo steak z krysokrta?“ 

„Tu svoji hostinu jste měli před dvěma dny, Gorne,“ odpověděla nevrle Thekla, „Všechno jídlo už je dávno 

pryč.“ 

„Před dvěma dny?“ zasmál se Gorn, náhle mu však zmrzl úsměv na tváři. Svoje přání měl vyslovit už před 

dvěma dny, ale místo toho džina odehnal.  

„Theklo, nestalo se tu něco zvláštního?“ zeptal se nervózně. 

„Co jako?“ 

„Cokoliv.“ odpověděl nervózně Gorn. 

„Ne, nic,“ odpověděla s nezájmem Thekla, „Snad jen, že ze stáje se už dva dny ozývá šílený ryk, jako by se 

tam čerti ženili. Fester se tam šel podívat, ale po chvíli vyběhl ven s pláčem a rovnou vstoupil do kláštera. 

Od té doby se tam nikdo neodvážil.“ 

Gorn se chvíli zaraženě díval na Theklu napůl doufajíc, že špatně slyšel. Pak ale jen pokrčil rameny, 

jediným hltem dopil pivo a začal se smát. Nevěděl, jak si džin hodlá tohle přání vyložit proti němu, ale 

bylo mu to už jedno, protože ať mu udělá cokoliv, nemůže to být horší než to co nevědomky přichystal on 

jemu. A tak si objednal další pivo. 


