
Kterak se ve 
světě neztratit

 
   



Milý čtenáři, věz, 
Že pokud čteš tyto svitky, máš 
v rukou nespočet dobrých rad, 
které ti pomohou přežít v neustále 
se měnícím a nebezpečném světě, 
kterým Salinan jistojistě je. Dlouho 
jsem naslouchal babským radám, 
třídil pověry, pročítal staré legendy 
a tříbil své poznatky. Výsledkem je 
tento svazek moudrostí, zkušeností 
a rad. Užívej je dobře a nechť tě 
provází bezpečí na tvých cestách. 

 
- Antonal Hnědobruch, poutník, 

vypravěč a bard na cestě 
života   



Vidíš-li rozzuřenou Kreepu, máš 5 
vteřin. Nesmíš přemýšlet na co, 
protože jinak to nestihneš. 
 
Pohlavní styk s Alimařankou si 
vždycky zapamatuješ. Velmi dobře 
si zapamatuješ, jak ses zbavoval 
nějaké nemoci. 
 
Svět je mnohem spletitější a 
rozlehlejší místo, než si vůbec 
dovedeš představit. Nikdy ho 
nepodceňuj. 
 
Nikdy nejezdi do Erburgu 
s měšcem plným peněz. Zpravidla 



tě okradou dřív, než projdeš 
druhou městskou branou. 
 
Neberte Lumení trávu, nikdy 
nikomu neberte jeho Lumení trávu. 
A když už mu ji berete, ověřte si 
předem, že se nejedná o mága. 
 
Kněz hlásající víru ve Stvořitele 
vůbec nemusí být takový ten dobrý 
hodný dědeček, jak na první 
pohled vypadá. 

 
Nikdy! Opravdu nikdy se nesnaž 
okrást nebo zabít starce, co tě u 
rozcestí požádá o trochu jídla. 
 



Nikdy nepij čaj od bylinkářky, 
kterou jsi předtím urazil. 
 
Časová distance mezi příchodem 
libovolného individua a termínem k 
této události vhodným implikuje 
sebeújmu. 
 
Nikdy si nestav dům vedle 
alchymistické dílny. 
 
Věty typu „Ty že jsi mág, nevěřím!“ 
si dvakrát rozmysli vypustit z úst. 
 
Nikdy neurážej císařské špehy. 
Pravděpodobně tě slyší a budeš 
toho litovat. 



Nikdy nesmíš označit Převtěleného 
jako nemrtvého. Převtělený 
opravdu není nemrtvý. Jsou na to 
trošku hákliví. 

 
Pokud to smrdí, má vtipnou barvu, 
bublá to nebo podezřele kouří, 
zaručeně se nejedná o nové dlouhé 
pití. Ani za nic to nepij. 
Musíš si vždy chránit svoje křeččí 
kuličky. 

 
Věřit botanikům, že Krrepu už zas 
vyhynuly, nejsou či neexistují může 
být poslední nerozum, který 
uděláš. 
 



Jestliže to vypadá jako příšera, 
chová se to jako příšera, páchne to 
jako příšera a dokonce to o sobě 
tvrdí, že je to příšera, tak to tak 
opravdu bude. 
 
Kdo odolává pokušení podlehnout 
touze nechat dřímat vlastní energii, 
bývá obklopen chlorofylem. 

 
Vždy vzdejte čest králi, ať už se 
jedná o krále čehokoli. Někdo, kdo 
si říká král má vždy velké mínění o 
své osobě a očekává jistou úroveň 
jednání. 
 
Nikdy neobcuj s Drakem! 



Potkáš-li starého dědečka s mečem, 
který vypadá, že už něco zažil, 
nenavážej se do něj. Je důvod, proč 
se dožil i s mečem ctihodného stáří. 
 
Nikdy neplav sám, zvláště pak 
v moři. 
 
Meč, ať už je to jakýkoli meč, se 
drží vždy za tupou stranu. 

 
Náhodná bylina natrhaná na 
okraji cesty, či kdekoli, není 
jistojistě zdravé koření.  
 
Čtěte. Knihy, svitky, básně,... 
hlavně čtěte. 



Dostanete-li od někoho jídlo, je 
třeba ho sníst všechno. Jsou místa, 
kde je nedojezení jídla považováno 
za urážku a neúctu kuchaři. 

 
Pokud je to jen trochu možné, 
nepropadejte panice. Pokud ji 
propadnout musíte, nedávejte to na 
sobě rozhodně znát. 
 
Nejez u trpaslíků jejich smaženici, 
fakt že ne. Jedině, že jsi sám 
trpaslíkem. 
 
Nelez do krčmy bez patřičného 
obnosu. 



Aveni nemají kloaku. Věty typu 
“Hej krasavice, ukaž mi svoje 
vejce.” pak nemusí dopadnout tak, 
jak jste mysleli, že dopadnou.  
 
Nikdy neudržujte oční kontakt 
pokud jíte banán. Zvlášť, jste li muž 
a zrovna přebýváte v Alimaru. 
 
 
 


