
Rudý svitek 

 

Karras otevřel dveře kláštera a vyšel ven. Usmíval se a díval se na svitek, který držel v ruce. 

„Tohle bude úspěch. Velká pomoc v boji proti drakům. Co je lepší, než použít proti nim jejich 

vlastní sílu?“ 

Přešel most a zastavil se před kaplí. 

„Tady je snad dost místa.“ 

zvedl svitek k očím a začal ho číst. Vypadal spokojeně. Skončil se svitkem, ten se rozplynul a 

kolem Karrase se rozlilo zářivé modré světlo. 

Jeho tělo se začalo zvětšovat. Poklekl na všechny čtyři. Ze zad mu rostly velké výběžky. Ze dvou na 

lopatkách se stala velká blanitá křídla. Dole z páteře mu vyrostl velký silný ocas. Než se nadál, stál 

tam ve své nové podobě. Velká rohatá hlava s děsivou tlamou schopnou chrlit oheň. Velké silné 

nohy podepírající jeho mohutné tělo. Dlouhý tlustý ocas a rozměrná blanitá křídla na zvednutí celé 

jeho váhy ze země. Proměnil se na velkého rudého draka. 

Ze dveří kláštera vyšlo několik mágů. Všichni na Karrase koukali. 

„Tak se mu to povedlo. Snad to bude velký úspěch.“ 

pronesl Milten. Sám se tvářil trochu napjatě a nejistě. Ostatní ale sledovali draka s velkým 

potěšením. 

Karras se snažil prohlédnout si svoji novou podobu. Natahoval křídla v omezeném prostoru u kaple. 

Otáčel hlavu k ocasu. Byl s výsledkem svého snažení spokojený. 
 

** 

 
„Draci. Určitě by se s nimi dalo bojovat nějak jednodušeji. Představují velkou moc. Chce to proti 

nim něco stejně silného. Něco, co se jim vyrovná.“ 

Karras přecházel po své pracovně. Od doby, co se dozvěděl, že v Hornickém údolí se usadili draci, 

přemýšlel o nich. Uvědomoval si jejich velkou sílu a bál se toho, že se rozhodnou napochodovat na 

zbytek Khorinisu. 

„Jak se jich ale zbavit co nejrychleji? Co když ten jeden šílenec selže? Co potom?“ 

obával se příchodu draků. Obával se, že zničí celé město, celý Khorinis. Snažil se přijít na nějaké 

řešení. 

 „Jejich síla. Mít tak jejich sílu.“ 

neklidně přecházel po místnosti. Pořád si pro sebe něco mumlal. 

„To je ono!“ 

vykřikl najednou 

„Použijeme jejich sílu proti nim. Drak proti drakovi, co lepšího by mohlo být? Proměna v draka.“ 

 

* 
 

Začal natahovat svoje nová křídla. Byl čas vyzkoušet, co jeho děsivá podoba dokáže. Nemotorně 

začal mávat křídly. V tom malém prostoru to nebylo zrovna jednoduché. Udělal pár kroků a 

těžkopádně se začal zvedat ze země. 

Radostí zakřičel. Jeho dračí hlas byl silný a děsivý, až se sám málem lekl. 

Vystoupal nad klášter. Cítil po celém těle proudění vzduchu. Cítil, jak se křídly o vzduch opírá a jak 

se jimi odráží dál a dál. Chvilku kroužil nad klášterem. Chtěl se ostatním pochlubit. Cítil se 

spokojeně. Ještě jednou zařval a vydal se pryč od kláštera. Čekali na něj na Onarově farmě. Tam byl 

dostatek místa na přistání, proto se rozhodli, že demonstraci nového kouzla uskuteční právě tam. 

Zamířil tedy na farmu za čekajícími mágy. 
 

** 

 
„Na svitek budu potřebovat vhodné přísady. Z toho, co jsem zjistil, by měla stačit síra a nějaká část 



draka. O to jsem se již postaral. V Hornickém údolí byl zabit první drak. Do města se dostaly jeho 

šupiny. Ty jsou pro můj pokus ideální.“ 

Se svým nápadem se vydal za dalšími mágy. Když jim pověděl, co plánuje, byli ze začátku hodně 

překvapení. Milten vyjádřil svoje obavy, ale ostatní ho nakonec v jeho snaze podpořili. Dokonce za 

ním pak i chodili zeptat se, jak s výrobou svitku pokročil. 
 

* 

 

Přelétal nad hospodou Mrtvá harpie. Někdo zrovna vešel dovnitř. 

„Možná bych se mohl trochu předvést.“ 

pomyslel si a klesl trochu níže. Udělal ve vzduchu kolečko kolem hospody. Pak zařval a koukl 

okolo budovy. Zahlédl skupinku tří mrchožroutů. 

„Ideální.“ 

nasměroval přední tlapy před sebe a vrhl se přímo k nim. Snesl se až na ně. Těsně u země zabral 

křídly. Popadl drápy jednoho z mrchožroutů a začal zase stoupat. Smál se. Viděl, že z hospody 

vylezlo pár lidí. Koukali na něj. 

„Tohle se povedlo. Celá tahle proměna byl skvělý nápad.“ 

Karras si to vyloženě užíval. Předváděl se. Cítil se silný a mocný. 

„A co řeknete na tohle? Hmm?“ 

otočil se ke vchodu hospody a přiblížil se k lidem. Prolétl těsně kolem nich. Cestou praštil s 

mrchožroutem o zem. Smál se a zase stoupal výš. Pokračoval dál. 

 

** 

 

„Proč to nefunguje? Vždyť dělám všechno správně. Postupuji stejně jako u jakéhokoliv jiného 

svitku přeměny.“ 

Seděl a koukal na svůj stůl. Zíral na prázdné svitky. 

„Co je špatně? Co tam chybí?“ 

přemýšlel, co by se dalo udělat jinak. Co tam nesedí. 

„Dračí esenci získám z šupiny. To musí být dobře. Má to být ohnivý drak, takže síra taky sedí. Text 

je vesměs na všech svitcích přeměny stejný, takže to je taky dobře. Co mi tedy uniká? 

Zamračeně koukal na hromadu přísad a svitků na stole. 

„Není ten text třeba špatně formulovaný? Nebo chybí přísada?“ 

Marně se snažil na něco přijít. 
 

* 

 
Blížil se k farmě. Užíval si vítr ve svých křídlech. Líbila se mu síla, kterou jeho nová podoba 

poskytovala. Cítil se mocný, mocnější než všichni ostatní. Ta představa se mu zamlouvala. 

„Tohle je skvělé. A nikdo mi to již nevezme. Teď jsem tak silný.“ 

Před sebou již viděl Onarova pole. Nemohl se dočkat, až svoji sílu předvede ostatním mágům a 

všem lidem na farmě. 

„Pochybovat nad mým plánem bylo hloupé. Všichni uvidí, jak skvělý nápad to byl.“ 

Již doletěl až k budovám na farmě. Rozhodl se klesnout těsně nad jejich střechy a proletět dokola 

kolem všech stavení. Koukal na shromažďující se lidi. 

„Takoví malí červi, slabí a bezmocní. Pohleďte na mě!“ 

pomyslel si, když je všechny viděl. Moc a síla mu začaly stoupat do hlavy. 

„Kde jsou vaše pochyby teď? Že je to nebezpečné? Že mě to ovládne? V žádném případě. Mám 

dokonalou kontrolu. Tahle úchvatná moc je absolutně skvělá. Jen závidíte, že to nenapadlo vás, ale 

mě. Teď je to moje síla, můj úspěch. Žádný člověk se mi již nevyrovná.“ 

 

** 



 
„Co zkusit tohle? To dává smysl.“ 

Karrase napadlo přidat mezi přísady křídlo krvavé mouchy. 

„Drak je létající tvor, tak proč ne?“ 

zkusil tedy svitek znovu napsat. Docházely mu dračí šupiny, takže již neměl moc prostoru na 

selhání. Na napsaní svitku se soustředil jak jen mohl. Tentokrát to vypadalo lépe. 

„Konečně!“ 

vykřikl když dopsal poslední slova zaříkávání a svitek zůstal celý na stole. 

„Fungovalo to! Dokázal jsem to.“ 
 

* 

 
Dokončil kolečko kolem budov a zastavil se nad krajem pole. Visel ve vzduchu a prohlížel si zástup 

lidí, co na něj tam čekal. Zasmál se a dosedl na zem. Jeden z mágů promlouval k lidem. Všichni si 

ho potom obdivně prohlíželi. Koukal na ně shora jako na nějakou havěť. 

„Všichni jsou takoví malí a slabí.“ 

Marduk přistoupil blíž. Milten a Hyglas zůstali stát opodál. 

„Myslím, že jsme viděli dost. Tímto bych prezentaci tvého kouzla ukončil. Můžeš se proměnit 

zpátky.“ 

Karras si Marduka vyslech, ale měl na to svůj vlastní názor. 

„Ne!“ 

odpověděl mu. Nikdo mu ale nerozumněl. Všichni jen zděšeně ustoupili víc dozadu, dál od něj. 

Karrase to rozesmálo. Všichni strnuli, když slyšeli jeho burácení. 

„Prezentace mé síly ještě neskončila.“ 

Roztáhl křídla a zařval. Pár lidí uteklo, zbytek ještě o kousek couvnul. Někteří začali sahat po 

zbraních. 

„To stačí, Karrasi.“ 

zavolal na něj Milten. 

„Nestačí. Ještě jste neviděli všechno. Teď přijde to hlavní.“ 

zasmál se, hluboce se nadechl, sklonil hlavu dolů a s výdechem začal před sebe chrlit oheň. Nahnul 

hlavu doleva a udělal oblouk až úplně na druhou stranu, jak daleko se jen mohl otočit. Celou dobu 

chrlil oheň. Spálil tak velkou plochu pole. Zvedl hlavu a podíval se na přihlížející. Všichni, co tam 

ještě stáli byli buď vyděšení nebo naštvaní a tasili svoje zbraně. 

„Slaboši. Malí lidští červi.“  

„To stačí. Už toho nech. Proměn se zpátky.“ 

zakřičel na něj Milten. 

„Ne!“ 

zařval Karras a přiskočil k Miltenovi. 

„Já jsem ti říkal, že si máš dávat pozor. Drak je silné Beliarovo stvoření. Nedokážeš tu sílu ovládat. 

Pohltí tě!“ 

„Blbost. Já ji mám kompletně pod kontrolou.“ 

jemně máchl přední tlapou a odstrčil Miltena pryč. 
 

 

** 

 
Plný radosti vzal Karras svitek ze stolu a spěchal za ostatními pochlubit se se svojí prací. 

„Povedlo se, svitek je hotový.“ 

pronesl hned, jak narazil na první skupinku mágů. Všichni vypadali překvapeně. Nečekali, že se mu 

to opravdu povede. Někteří tiše záviděli, jiní mu to upřímně přáli. Několik z nich se tvářilo nejistě. 

Plný radosti z obdivu šel Karras za představenými kláštera. Potřeboval souhlas s vyzkoušením jeho 

nové magie. 



 

* 

 
„Budeme tě muset zastavit!“ 

zakřičel na něj Milten. 

„Ještě máš čas tomu zabránit. Skonči to!“ 

„Nikdy!“ 

odpověděl Karras nesrozumitelným řevem a znovu se ohnal po Miltenovi. Blížilo se několik 

žoldáků se zbraněmi v ruce. Karras se zapřel předními tlapami a prskl jejich směrem trochu ohně. 

Lekli se a uskočili. Karras ale na nic nečekal a přiskočil k nim. Máchl tlapou a odhodil je pryč. Z 

druhé strany na něj dotírali mágové. Občas ho trefila ohnivá koule, občas ledový oštěp. 

Způsobovalo mu to nepříjemnosti a malá zranění. Lidé ho obklopili ze všech stran. Začínal si 

připadat znevýhodněn jejich počtem. Z dostatečné vzdálenosti na něj ještě několik žoldáků střílelo z 

luků a kuší. Zahlédl tam Wolfa a Jarvise. Ostatní si moc neprohlížel. Šípy a šipky dál přilétaly. 

Začínal mít pocit, že jeho síla proti všem nebude stačit. Zařval. Většina strnula. Mávl ocasem a pár 

útočníků tak odhodil. Před sebou si udělal trochu místa další záplavou ohně. Poskočil, udělal pár 

kroků a roztáhl křídla. Pořád na něj dopadaly šípy. Šipka se mu zapíchal do krku. Mávl křídly a 

všechny ostatní sfoukl k zemi. Mávl znovu a vznesl se těsně nad zem. Přelétal zbývajícím 

bojovníkům nad hlavami. Prskal na ně oheň a křičel. 

„Všechny vás rozmáčknu jak červy, slaboši. Závidíte mi moji sílu. Nechápete můj úspěch.“ 

zničeho nic ho do pravého křídla zasáhl ledový blok. Křídlo mu ztuhlo a přestalo ho poslouchat. 

Naklonil se ve vzduchu. Hned na to se svalil na zem. 

„Ne! Takhle ne. Vy slaboši.“ 

otočil se k útočníkovi. Marduk si chystal další kouzlo. Karras stihl zaútočit svým ohněm. 

„Vzdej to konečně. Copak to nechápeš? Beliarova síla tě ovládla. Neměl sis zahrávat s mocí draků, 

je to nebezpečné. Neměl jsi šanci ji zcela ovládnout. Selhal jsi.“ 

volal na něj Milten, ale Karras ho neposlouchal. Nepřipouštěl si svoje selhání. Nepřipouštěl si, že 

tušil, jak nebezpečné to může být. Nechtěl nic z toho slyšet. 

„Vzdáváš se? Ještě to můžeš ukončit.“ 

Ozval se znovu Milten. 

„Nikdy, téhle síly se již nevzdám.“ 

zaburácel Karras. 

„Vidím, že jsi se rozhodl.“ 

Milten kývl na ostatní mágy. Z jeho rukou vyletěl blesk, který Karrase zasáhl do hlavy. Hned na to 

dostal dvěma ledovými oštěpy. Zatmělo se mu před očima. Zamotala se mu hlava a bylo po všem. 

Jeho tělo se svalilo k zemi. 

 

** 

 
Pokus mu byl povolen. Sám se přihlásil, že svitek vyzkouší na sobě. Nikdo neměl nic proti. Několik 

mágů a noviců bylo posláno na Onarovu farmu. Chtěli od Onara povolení pro použití jeho pozemků 

k předvedení nového kouzla. Jeden novic byl poslán zpět do kláštera s Onarovým souhlasem. 

Požadoval ale pro sebe několik těchto svitků jako kompenzaci. Karras souhlasil, že mu je vyrobí, 

ale teď se již nemohl dočkat samotné zkoušky. Mágové čekali na farmě, lidé byli varování, mohlo 

se začít. 

Karras tedy vzal svitek a radostně si ho znovu prohlédl. 

„Proměna v ohnivého draka.“ 

stálo na něm. S širokým úsměvem vykročil ke dveřím kláštera. Chytil za kliku, otevřel je a vyšel 

ven. 


