
V dnešní� vyprávěn� byc� vá� rá� povědě� � hrdinec� �
dávnýc� báj�. M�žn� �st� � nic� někd� zaslechl� jin� příběh�, al�
tent� j� � nic� zaručen� ne�sta�š�. M�žn� s� ta� sta� � m�žn� n�. J�
t� příbě�, takž� � troch� t� fantazi� � ně� jist� hraj� rol�. Nastražt�
uš� � zap�slouchejt� s� ted� d� mýc� starýc� slo�.

Kd�s� � zem� ta� �zdálen�, ž� s� u� dne� nikd� nepamatuj�, kd�
byl�, žil� skupin� hrdin�, bratr� � seste�. Tit� hrdinov� vedl� sv�
kmen� � chránil� sv� družin� �šem� pr�středk�, kter� s� ji� nabízel�.
By� b� t� jednoduch� příbě�, kdyb� jedin�, prot� čem� tit� stař�
přátel� bojoval�, byl� ciz� kmen�. An�, � jejic� zem� zuřil� válk�, al�
n� válk� je� ta� ledajak�. Byl� t� nekončíc� bitv� � přežit�. Bitv�
střídal� bitv� � jedin� de� s� nikd� nemoh� sna� an� vydechnou�, ab�
s� nepřihnal� katastrof� ho�š�, ne� předch�z�.

Pro� tom� ta� byl�? J� t� pr�st�, jejic� kra� � zem� umíral�,
podobn� jak� pomal� nyn� zmír� tent� kra�, kd� �st� s� zvykl� p�
dlouh� stalet� ží�. Byl� t� je� otázk� čas�, kd� � tit� hrdinov�
p�zbudo� svýc� si� � nedokáž� ji� sv� věrn� dá� chráni� � bojova� z�
přežit�. Nepřáte� by� nespoče�, � míst� n� zem� s� pomal� tenčil� �
ubýval�. Hrdinov� byl� smutn�, skor� a� zoufal� � přem�šlel�, ja� �
toh� k� zkáz� směřujícíh� s� konc� ve�. Náhod�, m�žn� �su�, tom�
ta� chtěl�, ž� s� pře� nim� nakone� objevil� cest�, ktero� b� s� mohl�
vyda� � svů� li� vyvés� � vyhlídk� jist� sm�t�.

Dlouh� rokoval� � zvažoval� pr� � prot�. Přem�šlel�, nebo�
r�zhodnut� t� byl� těžk�. Nakone� převážil� jejic� vůl� chráni� svů�



li� � ta� volb� padl�. Byl� r�zhodnut�, ž� svů� kra� opust� � půjdo�
d� zem� jin�, kter� ji� byl� nabídnut� výměno� z� jejic� služb�.
Nebud� t� cest� lehk�, ta� byl� varován�. Poku� �ša� dokáž�, ž� �so�
toh� hodn�, bud� ta� pr� n� cel� nov� ze�, nov� míst�, kd� j�
nebudo� sužova� jejic� odvěc� nepřátel� � jejic� li� bud� zachráně�.
Řeknět� m� p�sluchač�, ja� b�st� � tent� momen� volil� v� sam�?

A ta� naš� hrdinov� svolal� sv� plém� � vydal� s� n� dlouho�
cest�. An�, dorazil� nakone� d� cíl� sv� pout�, al� c� zd� nalezl� �
jaký� nový� útrapá� musel� nakone� čeli�, t� a� někd� jind�. Poví�
vá� je� jedn�. Nakone� s� ukázal�, ž� naš� hrdinov� musel� projí�
ješt� mnoh� udál�stm� � překona� mnoh� překážk�, ne� jejic� krok�
d�šl� n� kone� jejic� cest�. Mnoh� příběh�, kter� byc� vá� moh�
vyprávě�, kdyb� �st� je� měl� d�state� čas�.


