
P�saďt� s� � v�slechnět� příbě�, kter� vá� můž� bý� neje�
zábavo�, al� � ponaučení� n� vaš� cest�. Z� úsvit� čas�, � dob�, kd�
svě� plodi� hrdin� ta�, jak� v� nyn� plodít� dět�, žil� dv� mocn� rekov�
� válečníc�. Ob� nikd� neporažen�, ob� mistř� svéh� uměn�. Ahnrot�
Ohniv� me�, kter� sv� přízvisk� získa� dík� tom�, ž� svo� planouc�
čepel� dokáza� poráže� nepřátel� p� desítkác� � Kayde� Kladiv�,
pevn� jak� skál� v� svýc� názorec�, r�zhodnutíc� � p�stoj� � boj�.
Stal� s�, c� s� z� dob� hrdin� pr�st� čase� stá� musel�. Tit� dv�
mocn� rekov� s� r�zhodl� zkříži� sv� zbran�, ab� jedno� pro�žd�
r�zetnul� př� � to�, č� názo� � schopn�st� �so� le�ším�.

Vidě� �se� mnoh� boj�, b� sá� s� mnoh� � nic� účastni�, al�
tent� zážite� s� vry� d� m� star� pamět�. Kdy� rekov� stanul� tvář�
� tvá�, zbran� míříc� jede� n� druhéh�, by� t� Anhrot�, kter�
neváha� � zaútoči� jak� bles� � neb� � naděj�, ž� soubo� ukonč� prvním�
úder� sv� čepel�. Doufa� �ša� marn�, nebo� Kayde�, zvykl� n�
podobn� divok� výpad�, je� r�zvážn� stá� � odrazi� svý� štíte� č�
kladive� každ� výpa�, který� s� h� soupe� pokusi� zasáhnou�. Zn�
t� jak� nudn� soubo� dvo� nam�šlenýc� muž�, ž�? N�, nebyl� tom�
ta�. Síl� těcht� dvo� válečník� byl� ta� obro�sk�, ž� � každý�
údere�, kter� kole� seb� r�zdal�, s� chvěl� � pukal� sam� zem�, n�
kter� bojoval�. Každ� úde� Ahnroth� vyry� kole� rek� hluboko�
brázd�. Každ� rán� Kaydenový� kladive� otřásl� zem�, je� s� t�
propadl�, t� naopa� vyr�stl� d� v�š�. Vypadal� t�, ž� soubo� nikd�
neskonč�, ž� s� válečníc� �so� rovn�.



Ahnrothů� �zte� narůsta� � jeh� úder� kole� seb� působil� ví�
� ví� zkáz�. Natoli�, ž� � přihlížejíc� jejic� souboj� mohl� bý� zraněn� �
zabit�. Všechn� svo� naděj� vl�ži� d� jednoh� mocnéh� výpad�. Me�
s� p�zved� d� v�š� � Ahnrot� v�sla� sm�tíc� vln� žár� směre� k�
svém� nepřítel�. Zkušen� p�zorovate� b� �ša� p�zna�, ž� zaslepe�
svý� �zteke� n� neustupujícíh� � neudolatelnéh� soupeř� min� � úde�
s� proklest� cest� a� � diváků�. Kayde� �ša� zareagova� a� �
přehnano� rychl�st�, kter� � ně� nebyl� znám�. Nezůsta� stá� jak�
skál�, al� naopa� s� p�stavi� d� úder�, ab� ochráni� sv� společník�
pře� ničivý� žáre�. Povedl� s�, � Kayde� by� poprv� � souboj�
skutečn� zraně�, �škliv�.

Kdy� s� p�zved� � klek�, d� kteréh� by� zatlače� divok�st�
soupeřov� úder�, � jeh� oč� zmize� kli� � r�zvážn�s�. Nyn� � nic� by�
je� hně� spravedlivéh� n� Ahnroth�, kter� témě� zrani�, b� � moh�
zabí� nezúčastněn� p�zorovatel�. Pukl� ští� dopad� � řinčení� n�
ze� � Kayde� r�ztoči� obouru� sv� kladiv� na� hlavo�. Jedenkrá�
udeři� d� zem�, mocn� jak� nikd� předtí�. Ze� s� zachvěl�,
popraskal� � mez� ní� � Ahnrothe� vyr�stl� hor� ta� r�zeklan� �
divok�, ž� oddělil� dv� válčíc� muž� o� seb� � ukončil� ta� soubo� be�
vítěz�, be� poraženéh�. A ta� skonči� spo� těcht� dvo� rek� � válečn�
prvenstv�. O� t� dob� s� Ahnrot� � Kayde� ji� nikd� nesetkal� tvář�
� tvá�.

Tí� konč� � mů� dnešn� příbě�, m� p�sluchač�. A� j� pr� vá� �
ně� � troch� poučen� � přem�šlít�, ne� něc� skutečn� učinít�.


