
Fetch quest 
 
„Mude, jdeš právě v čas.“ Radostně zvolal Thorus na Muda, který právě míjel jeho stanoviště. 
„J-Já? Co se děje Thorusi? C-Co potřebuješ?“ Mud popošel k Thorusovi. 
„Jak jistě víš,“ pokračoval Thorus: „náš Bezejmenný Hrdina dělá nějakou práci pro mágy vody.“ 
„Ano, ano, pomáhá, s jejich plánem pomáhá. Oni musejí být rádi, že mají po ruce někoho tak 
šikovného.“ 
„To musejí, jenže ani někdo takový není zcela neomylný. Dnes se Hrdina vrátil bez svého meče. A 
určitě ti nemusím říkat, jak je pro něj meč důležitý.“ 
„Hrdina s mečem umí, ale co bude dělat bez něj? Jak splní svůj úkol?“ 
jejich konverzaci zaslechl Fingers a přidal se k nim: „Přesně tak, bez meče je úplně ztracený. Jak se 
teď bude bránit všem nástrahám, které cestou potká?“ 
„To je pravda, co teď bude dělat?“ Souhlasně pronesl Thorus. 
„Naštěstí my ale víme, kde Hrdina svůj meč ztratil, že Fingersi?“ 
„Přesně tak.“ Rozzářil se Fingers. 
„Pro mágy vody hledá jakási ohniska. Něco s jejich plánem nebo co. To není důležité. Co ale 
důležité je, že beze zbraně bude splnění tohoto úkolu nesmírně těžké.“ 
„Kde ho ztratil? Kde ho nechal? Takhle to nemůžeme nechat. Hrdina meč potřebuje.“ upřeně 
koukal Mud na Fingerse. 
„Neboj, já a Thorus máme plán. Doneslo se ke mně, že poslední ohnisko Hrdina našel v Horské 
pevnosti. Po návratu již nikde jinde nebyl, takže meč musí ležet právě někde tam.“ 
„A jelikož já svoje stanoviště opustit nemůžu,“ pokračoval tentokrát Thorus: „pro meč se do 
pevnosti vydá Fingers. Nesmíme přece našeho Hrdinu nechat neozbrojeného. Kdo ví, jak špatně by 
to mohlo skončit, že?“ 
„Ty ten meč půjdeš hledat? Hrdina bude mít radost. Potřeboval by někoho s sebou, aby nic 
neztrácel.“ 
„Půjdu, jedině, že by se našel někdo vhodnější. Co myslíš Mude, je tady někdo vhodnější pro tenhle 
důležitý úkol? Třeba nějaký Hrdinův kamarád?“ 
„Já jsem jeho kamarád. My jsme nejlepší kamarádi. Já chci pomoct.“ 
Pokračoval Thorus: „Bezejmenný bude velice rád, když mu někdo meč donese zpátky. Možná 
dokonce nadosmrti vděčný? Co myslíš, Fingersi?“ 
„Ó, rozhodně. Takový důležitý čin, ten nebude zapomenut. Myslíš ale Mude, že ty se na takový 
úkol hodíš? Určitě chceš dokázat svoje přátelství zrovna takhle?“ 
„Je to dobrodružství. Hrdina chodí na dobrodružství. Já mu ukážu, že jsem jako on. Bude si mě 
vážit ještě víc. Třeba budu jeho doprovod na jeho dalších cestách. Budu hlídat, aby nic neztrácel. 
Jsme nejlepší kamarádi. Z mého doprovodu bude mít nakonec i radost.“ 
„Mude, tohle nepřekonám.“ tvářil se Fingers smutně. „Taková motivace a zápal. Vyhrál jsi. Jako 
Hrdinův nejlepší kamarád, čest navrátit mu jeho meč, je tvoje.“ 
„Slyšel jsem, že Hrdina chce brzy pokračovat ve svém hledání. Raději si pospěš a vyraz co nejdříve. 
Mágové vody na Hrdinu spoléhají. Co by dělali, kdyby se už nevrátil?“ 
„Dobře, máš pravdu, Thorusi. Musíme něco udělat. Nesmíme ztrácet čas.“ 
Fingers zpoza pásku vytáhl starý meč: „Vezmi si s sebou tohle,“ podal ho Mudovi. „každý 
dobrodruh potřebuje zbraň. Proto se tam taky vydáváš. Ale ty sám jsi teď taky dobrodruh. Když 
nemůžu jít já, vezmi si alespoň můj meč. Hrdina již jistě všechna monstra vybil, ale nikdy nevíš, co 
tě potká.“ 
„Díky, to je rozumné. A budu ho hlídat, abych ho taky neztratil. Hrdina bude mít radost.“ Mud si 
vzal meč a ve spěchu vyrazil na cestu. 
„Hodně stěstí,“ zvolal na něj Thorus. 
„Nechceme, aby se ti něco stalo,“ dodal polohlasem Fingers a oba se zlověstně usmívali, když 
sledovali Muda zmizet za budovami Starého tábora. 
 



*** 
Mud se zastavil na mýtině pod vodopádem na půli cesty k Sektářum. Díval se nahoru na kopec: 
„Tudy, tudy musím jít. Nahoru. Tam nahoře je most, a potom rovnou do pevnosti. Hrdina na mě 
spoléhá.“ 
Vyšel nám jistě dobře známou cestou kolem skály až nahoru. Před vrcholem uslyšel zavrčení. 
Přitiskl se zády ke skále: „Monstra.“ 
Tiše vykoukl ze svého úkrytu. 
„Lovecký pes!“ zděsil se. „B-Bezejmenný je nezabil všechny.“ 
Pes kousek poodešel. Mud toho okamžiku využil a hned se rozběhl k mostu pod pevností. 
„Áááá,“ lekl se zbytků golema válejících se na mostě. 
„Uf, tohle je mrtvé.“ ulevilo se mu. Opatrně pokračoval nahoru k samotné pevnosti. Občas zaslechl 
nějaký podezřelý zvuk a zastavil se. Když se nic nedělo, opatrně pokračoval. 
Došel až nahoru a na nádvoří: „Kde ten meč může být?“ rozhlížel se po okolí. Na zemi ležela mrtvá 
harpyje. 
„Nejspíš někde u-uvnitř pevnosti,“ říkal si, když ji tam viděl. Zkontroloval, že stále má meč, který 
dostal od Fingerse a pomalu vkročil dovnitř. Na zdi svítila pochodeň. V jejím mihotavém světle 
vypadala pevnost ještě strašidelnější. 
„Špatný nápad. Byl to špatný nápad sem chodit. Něco mě tady sežere.“ 
Napřed koukl do místnosti s klecemi ze stropu. Tam nic nenašel. Nic ho nezabilo, ale ani tam nebyl 
žádný ztracený meč. Zkusil tedy další místnost. 
„Prázdná truhla. To mi nepomůže.“  
V dalším rohu našel stojan na knihy. Otevřel knihu, která na něm byla: „To jsou písmena nebo 
čísla? Knihy bez obrázků jsou k ničemu.“ knihu naštvaně zavřel a pokračoval ve svém hledání.  
Prošel do další místnosti a...: „Kostlivec!“ Mud začal couvat. Rukou šátral po meči aniž by spustil 
oči z kostlivce. „Ha“ zaradoval se a konečně meč vytáhl. Vypadal odhodlaně. Bodl mečem kostlivci 
mezi žebra a..nic, nic se nestalo. Kostlivce to nezastavilo. 
„Co to?“ začal Mud šílet. Snažil se meč vytáhnout. Ten se ale zasekl mezi kostmi jeho protivníka. 
Mud couval a nervozně mával mečem. Snažil se ho uvolnit, ale nedařilo se mu. Nakonec meč 
povolil. Mud se svalil na zem a v ruce držel zbytky jeho meče. Ten byl zlomený v půlce. Část pořád 
zaseklá v kostlivcově páteři. Pořád couval, nyní se ale málem plazil po zemi. Zvedal se na nohy, 
klopýtal, ale nakonec vyběhl ven, s fragmentem meče pořád v ruce. Otočil se a vyhlížel jestli se 
kostlivec objeví. Ten opravdu vylezl, ale nebyl sám. Hned za ním vylétla i harpyje. Ta si to namířila 
přímo k Mudovi. Nestihl utéct. S velkým úsilím se ji snažil odehnat zbytkem meče, který stále 
pevně držel. Harpyji to moc nezajímalo. Ohnala se svými drápy. Muda to rozhodilo, ale stihl 
uskočit. Harpyje zaječela a ohnala se po něm znovu. Mud zase uskočil, ale tentokrát mu to 
nepomohlo. Harpyji se vyhnul, ale došlápl na okraj srázu. Ztratil stabilitu a vyvrátil se dozadu. 
„Áááá,“ ječel když se kutálel dolů. Harpyje pro změnu ječela nahoře u vchodu do pevnosti. 
 Bylo jisté, že ani jedna z příšer po něm již nepůjde, podařilo se mu totiž zahučet až do potoka pod 
pevností. 
 
Když se probral, již se stmívalo. Ležel na břehu potoka celý zmáčený. Okamžitě začal vykašlávat 
vodu. Když se vzpamatoval, hned se rozhlížel, kde vlastně je. Z jedné strany hučel vodopád. 
Naproti vodopádu mezi stromy problikávaly modré pochodně. 
„Tábor bratrstva.“ Uvědomil si Mud, kde je. 
„Musím zpátky k Thorusovi. Nenašel jsem meč. Musím, Hrdina to musí vědět. Snad ještě 
neodešel.“ 
Okamžitě vyrazil zpátky do Starého tábora. Spěchal. Z části kvůli svému úkolu, z části kvůli strachu 
ze tmy. 
 
„Thorusi.“ volal už z dálky, když se blížil k bráně do hradu. „Thorusi, meč jsem nenašel.“ 
„On... to přežil, jak...“ koukal na něj Thorus nechápavě. 



„Nemám ten meč, Hrdina nebude mít radost. J-já jsem ten meč nenašel. Byl tam kostlivec a harpyje 
a já spadl do vody. Já jsem říkal, že Hrdina potřebuje s sebou někoho, kdo mu bude krýt záda. Já 
jsem šel sám a.. a dobrodružství nejsou pro mě. Jít do pevnosti byl hloupý nápad. Nikam už nikdy 
nejdu. Takhle bude akorát hrdina naštvaný. Dobrodružství nejsou pro mě.“ 
Thorus nenacházel slov. Jen na Muda zděšeně koukal. Fingers se zpoza rohu celé situaci dokázal 
jen hystericky smát. 
 


