
Děti si rozdělali oheň, aby si opekli trochu 

masa a uvařili čaj z jehličí. Vrcholil podzim a 

vypadalo to na poslední kozí pastvu. Zvířata, 

která jim byla svěřena jenom líně okusovala 

zbytky trav. 

Několik trpasličích chlapců a děvčat se 

ohřívalo v blízkosti plamenů a uždibovalo 

masíčko. Výhled na krajinu poblíž jejich 

domova – spojených pevností Hromy Hněvu 

byl úžasný. Vrcholky velehor zahalovala sice 

mlha, ale pod nimi bylo jasno. Lesy vytvářely 

mnoho odstínů z listí, které již notně 

zasypávalo půdu. Ještě níže pod nimi, až na 

obzor, táhne se Pláň Bez Počátku i Konce. 

Děti si vyprávějí příběhy svých statečných 

otců i záhadné a strašidelné pohádky, které 

se odehrávají v podzemí, nebo 

v nebezpečných horách. Menší děti se co 

chvíli zachvějí zimou a zachumlají do kožíšků, 

ale přítomnost psů jejich obavy rozptýlí. 

Někde z lesa nad nimi vylétne sokol a hlasitě 

zaskřípe svým typickým projevem. Něco ho 

rozrušilo. Děti tím směrem na chvíli 

vzhlédnou, ale nevěnují mu příliš pozornosti. 

Jenom ti vnímavější měli možná pocit, že se 

pod nimi hory trochu otřásly. Najednou se psi 

rozštěkali. Stádo koz se plaší. Několik 

přihrbených postav s meči se blíží k dětem. 

Jsou to malí, ale nebezpeční skřeti! 

Ječící děti prchají k pevnostem Hromy Hněvu, 

kdosi rozkopne ve spěchu oheň a křičí bolestí. 

Psi se zuřivě ohánějí po rozrůstající se tlupě 

skřetích záškodníků. Kozy klopýtají do všech 

stran, když v tom se zřítí na okraji lesa strom 

s praskotem větví. Všichni, včteně rozlícených 

skřetů se ohlédnou zpět a tupě zírají na 

vystupujícího obra se zakrváceným kyjem! 

„Yalapon! Yalapon!“  

Hulákají děti a snaží se prchat k bráně 

nejbližší pevnosti. Stráž na hradbách je už 

spatřila a pomocí luků zasahuje několik 

skřetů. Za hradbami je slyšet rozkazy. Ale to 

už lidožravý obr Yalapon – samozvaný král 

Zvětšujících se hor trhá kozy na kusy, některé 

z nich rovnou žere za dunivého běhu. Kravál, 

který vydává jeho morda, ze které crčí krev 

zvířat je příšerný. Děti se přibližují k bráně, 

která se těžkopádně otevírá za pomocí 

rumpálů. Pronásledující skřeti jsou 

masakrováni trpasličími sekerami. Většina ze 

skupiny se zachrání, ale obr do každé pěsti 

popadne nejpomalejší dítě a začne couvat 

před jezdci na ponících, kteří se formují do 

šiku vyzbrojeného dlouhými kopími. Horští 

trpaslíci už vědí, jak s obrem zatočit, ale je 

pozdě. Na jeho řádění tentokrát nebyli 

připraveni. Obr couvá do lesa, obklopen již 

takovým množstvím malých skřetů, že by je 

muselo pobýt snad celé jezdectvo z trpasličích 

pevností. 

Na hradbách pláčou rodiče dětí, které byli 

uneseni, jiní vítají zachráněné děti. První oddíl 

jezdců pronásleduje obra, ale vše komplikují 

skřeti. Rychle se formuje záchranná výprava. 

Muži opouštějí svoje perlíky a kladiva, ale 

mnohým může trvat i více než hodinu, než se 

o věci dozví a dostanou se z rudných dolů na 

povrch.  

Pořádné oddíly tedy vzniknou až navečer. 

Zhoršuje se počasí, trpaslíci musí použít 

pochodně, čímž na sebe v lese i horách 

mohou přitáhnout nechtěnou pozornost. 

Zvědové vepředu však často dobře vidí i ve 

tmě. Vedou svoje bratrance a příslušníky 

mnoha rodů polomem, který vytvořil prchající 

Yalapon. Jeho velké stopy mezi stovkami 

malých – skřetích jsou již zřejmé. 



Ještě v noci se jezdci mnohokrát utkají se 

skřety, které obr zanechal vzadu, aby 

pronásledovatele zdržovali. Několik trpaslíků 

padne, než se rozední, ale rod je rod a 

trpaslíci jsou ochotni pro dvě děti obětovat i 

spoustu válečníků. Až k ránu, další den, když 

vystoupí poníci z lesa, před trpaslíky se 

zvednou masivní horské štíty. Zvířata musí 

být svěřena do rukou několika hraničářů a 

postupuje se horečnatě vpřed. Na hlad, 

únavu, ani hloupé řeči nikdo ani nepomyslí. Je 

slyšet jenom rozhovor mezi kapitány oddílů a 

zvědy. Spouští se déšť smazávající stopy a 

způsobující těžký pochod po kluzkých skalách 

a balvanech. 

Trpaslíci dorazí k místu, kde mnohé jejich 

očarované zbraně svým chvěním v rukou 

poukazují na přítomnost skřetů. Muži se 

semknou do nacvičených formací. Po přilbách 

jim stékají provazy deště. Situace se stává 

napjatou. Zpoza balvanů začínají vykukovat 

hlavy skřetů. Někteří mají zbroj, jiní jsou nazí. 

Ale jejich množství je zarážející. Trpaslíky 

mnohokrát předčí. Vypadá to, že jsou v 

kotlině, kterou přechodně obr využívá jako 

úkryt. Když velitel prvního oddílu pozoruje 

skalní stěnu před sebou, všimne si jeskyně.  

S hnusným chrapotem, který má zřejmě být 

smích se odsud souká Yalapon, děti sevřené 

v pěstích, ale tak, aby je nerozdrtil. Jedno 

z nich je zřejmě v bezvědomí. Trpaslíci se 

rozestupují, vpřed postupuje jejich vojvoda a 

vůdce Vidar. Stačí jediný posunek obra a 

nepochybně ho zavalí smršť kamenů a šípů. 

„Yalapone! Máš něco, co ti nepatří! Tentokrát 

jsi šlápl vedle! Spojené rody z Hromů Hněvu 

tě žádají, abys děti vrátil!“ 

Obr si Vidara pamatuje. Hned ho zabolí jizvy 

ze starých ran po kopích a sekerách z minulé 

zimy, když škemral o pár koz před hradbami. 

Zuřivě rozkopne nejbližší haldu kamenů, které 

se valí na trpaslíky. Ti musí rychle uskakovat. 

Obr ovládá trpasličí mluvu, ale je mu špatně 

rozumět: 

„Šlápl ve-dle?“ 

Vidar si uvědomí, že musí krotit svůj jazyk. 

„Vím, že jsi králem svojí části hor, ale děti ti 

nemůžeme nechat, vezmi si kozy, nebo něco 

jiného!“ 

„Svo. Svojí čá-sti? Šlápl ve-dle?“  

Zahučí lidožravec a mávne pěstí tak, že to 

hrozí rozmačkáním bezvědomého děcka o 

skálu. V řadách trpaslíků to vztekle a hluboce 

zahučí. 

„Moje hory! Mo-je! Mo-je!“ 

Obr vztekle dupe kolem sebe, skřeti začínají 

pozvedat zbraně a divoce ječet. Letí několik 

kamenů. Ale trpaslíci se snaží nenechat se 

vyprovokovat. Přesila je veliká a v sázce je 

mnoho. Větší rozruch panuje jenom v oddílu 

uprostřed, jehož příslušníci mají na krunýřích 

zvláštní znaky. 

Vidar se snaží ještě předejít krveprolití: 

„Vykujeme ti tu nejlepší zbroj, Yalapone. 

Nikdo tě nesrazí ani prakem! Přísahám! 

Přihodíme spoustu čarovných zbraní, kterými 

uplatíš i Okované skřety!“ 

„Chrla! Chrla! Chrla!“ 

Obr zase chrčí a směje se zároveň. 



„Yal- Yalapon mít jenom hlad!“ 

Omráčené dítě v mžiku mizí v jeho mordě! 

Trpaslíci se dávají okamžitě do pohybu. 

Oddíly se rozdělují a srážejí s ječícími skřety. 

Po každém úderu obrova kyje, který teď 

popadl místo sežraného dítěte zůstává na 

kamenech několik zmrzačených válečníků. 

Zuří hrozná horská bitva. Řinčí zbraně, někteří 

účastníci padají ze skal. Dolů se valí svržené 

balvany, Yalapon drtí patami zbrojnoše, jiní 

doslova létají vzduchem, nebo jsou rozerváni. 

Odněkud přibíhají další a další malí skřeti. 

Potoky z vydatného deště se barví do ruda. 

Kotlinou zní bolestivé výkřiky i válečný zpěv 

trpaslíků. 

Z oddílu se zvláštními erby na prsou ale kdosi 

vystupuje. Je chráněn těmi nejramenatějšími 

a nejzakutějšími trpaslíky v železných 

maskách. V doprovodu tělesných strážců, 

kteří ničí všechny útočníky očarovanými 

dvousečnými sekyrami vystupuje na vrchol 

osamoceného balvanu. Tak, aby dobře viděl 

na obra. 

Trpaslík v kápi na skále vztáhne ruce k 

horizontu na východě a cosi vyřkne 

v pradávném jazyce. Nikdo ho neslyší, ani 

nevnímá. Ze strany, kam ukazuje se ale něco 

ozývá! 

Bitevní vřava pokračuje, obr je zraněn, ale 

mnoho statečných vousáčů i skřetů padlo, 

nebo je těžce zraněno. Křik je stále více 

přehlušován. Najednou bitva utichne a 

všichni ztuhnou. Od východu zní ta 

nejstrašidelnější a nejhlasitější trpasličí 

válečná píseň, jakou ani Vidar nikdy neslyšel! 

Píseň se mění v chorál. Už je slyšet i dupání 

pochodu tisíce okovaných škorní. Řinčí zbroj i 

zbraně, horami duní rozkazy kapitánů. Chorál 

je čím dál tím víc hlasitější. Někteří skřeti si 

zacpávají uši, jiní prchají a další dokonce 

dobrovolně nalehnou na svůj meč. I trpaslíci 

klesají na kolena a spínají pěsti v úctě před 

přicházejícími neznámými bratry. Déšť ustává 

a následuje ticho.  

Skřeti se klidí ze scény plné polámaných těl a 

poházených zbraní. Mizí ve vzdálených 

skalách. Jenom Yalapon zůstává a pozoruje 

východ. Když ale zazní společný rozkaz 

k útoku několika kapitánů najednou, odloží 

děcko na zem a i on se dává na útěk. 

Zase začíná pršet. Yalapon je dostatečně 

daleko. Mág na skále, obklopený svou gardou 

mávne rukou a nastává ticho, jenom 

vyplašený sokol skřípe vysoko nad jejich 

přilbicemi… 

Muži s úctou kynou svému zachránci. 

Přibíhají k přidušenému a polámanému dítěti. 

Sám Vidar ho nese v náručí. Času není nazbyt.  

 

 


