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ÚVOD 
Toto je metodika táborové etapové hry, kterou jsme již 2x hráli na letním 

táboře, v rozmezí cca 6 let a vždy s úspěchem. Do této podoby je zpracována výhradně pro 
vnitřní potřebu skautských oddílů, zejména ·oddílÓ občanského sdružení Skaut - český 
skauting ABS a není určena k šíření či prodeji. 

Oba tábory, kde byla hra hrána byly střediskové, tzn. , že účastníci byli ve věku 
jak skautském, tak mladším. Roveři a rangers se v plné míře podíleli na vedení tábora a 
organizaci hry i programu. 

Legendaje zpracována podle knihy T. Prattcheta "Lehké fantastično" 
z cyklu Úžasná Zeměplocha. Příběh je upraven tak, aby mohl být motivací ke hře a zároveň 
byl vhodný a srozumitelný pro děti . Je tedy od originálu značně odlišný. 

Většinou se v herních metodikách rozebírají jednotlivé úkoly hry a legenda 
se pouze naznačuje . Zde je tomu naopak, protože jednotlivé texty legendy jsou natolik 
inspirující, že jistě nikdo nebude mít nouzi o nápady na úkoly do hry. Zmíněny jsoujen 
dlouhodobější úkoly, které byly zásadní pro průběh hry a dodávaly jí atmosféru. 

Hra měla vždy i poměrně úspěšnou část předtáborovou, ale lze ji uskutečnit i 
bez ní. Předtáborová část začínala v lednu a končila v červnu daného roku. 

PŘEDÁBOROV Á ČÁST HRY 

O hvězdných poutnících 
(legenda) 

Bylo nebylo kdysi jedno město. Nepříliš dávno pro lidi s dobrou pamětí a 
nepříli š daleko pro lidi s dlouhýma nohama. Město se jmenovalo Wootton a nebylo příliš 
veliké, i když v té době se mu dobře dařilo. Žilo v něm dost lidí dobrých, zlých a obojakých, 
jak už to bývá. 

Bylo to město svého druhu pozoruhodné, slynoucí v okolním kraji dovedností 
svého lidu v rozličných řemeslech, ale nejvíce ze všeho svým kuchařským uměním. Velká 
Kuchyně patřila přímo městské Radě a Vrchní kuchař byl osobou nesmírně důležitou. 
Kuchařův dům i kuchyně sousedily s Velkou síní, nejstarší, největší , a také nejkrásnější 
budovou v celém městě. Byla postavena z dobrého kamene, kvalitního dubového dřeva a 
byla řádně udržována. V síni se občané scházeli k poradám, rozpravám, veřejným slavnostem 
a rodinným shromážděním . Kuchař měl tedy pořád co dělat, protože při každé takové 
příležitosti musel zajistit vhodnou tabuli. A při slavnostech, kterých bylo během roku nemálo, 
se za vhodnou pokládala jen tabule velmi hojná a rozmanitá. 

Na jednu takovou slavnost se všichni obzvláště těšili. Konala se jednou za 
deset let v zimě a trvala celý týden. V její poslední den navečer se pořádala veselice nazvaná 
Svátek hodných dětí na kterou byli zváni jen nemnozÍ. Nepochybně byli někteří z těch, kdo si 
pozvání zasloužili opomenuti aj iní zase byli pozváni omylem - takový už je chod věcí , ač se 
ti , kdo mají takové záležitosti na starosti snaží sebevíc. Účast na Svátku hodných dětí byla 
velmi prestižní záležitostí, protože dávala pozvaným jedinečnou šanci. Tato šance však také 
zaručovala, že omyl při výběru účastníků bude napraven. Využít tu šanci mohl totiž jen ten, 
kdo se o to sám přičinil a v míře, se kterou se o to přičinil. O co vlastně šlo? 

Vybrané děti měli možnost stát se "hvězdnými poutníky". Hvězdný poutník 
musel mít dobrý charakter, převahu dobrých vlastností, ochotu pomáhat a vynikající chování. 
Nezanedbatelným měřítkem byly i jeho znalosti a dovednosti. Splnilo-li některé z dětí tyto 
požadavky, obdrželo hvězdu, která ho opravňovala k prázdninovým návštěvám Pohádkové 
říše tak dlouho, dokud bude dítětem. Hvězda měla různou sílu, a podle její síly se lišila i práva 



"hvězdného poutníka" v Pohádkové říši . Zde tedy záleželo na snaze každého jednotlivce, aby 
získal hvězdu s co největší silou. 

Za nějaký čas od Svátku hodných dětí byly stejné děti pozvány na "Slavnost 
velkých dortů". Při takové příležitosti se od mistra kuchaře očekávalo jen to nejlepší. Velký 
dort také vždy nejvíce přispěl ke slávě kuchařova jména. V dortu byly zapečeny různé drobné 
cetky pro potěšení , ale také hvězdy, které opravňovaly majitele ke vstupu do Pohádkové říše . 

Proto bylo nutné sníst dort beze zbytku a každé dítě muselo dostat svou porci. 
Hvězdní poutníci se vždy pohybovali po Pohádkové říši jako nezúčastnění 

pozorovatelé veškerého dění v ní. Ti, kteří se jimi však stali tentokrát měli zažít zcela 
ojedinělé a neobvyklé prázdninové dobrodružství. .. 

JAK zíSKÁŠ svou HVĚZDU? 

Docházka 
Procenta docházky Body/měsíc 

do 50% O 
nad 50% 2 
do 75% 4 
nad 75% 8 
100% 16 

Rozsah znalostí: 
Body za splnění některého ze stupňů liliových lístků - úplné či částečné bude hodnoceno od 
O do 20 bodů 

Praktická zkouška 
Proběhne v rámci víkendové výpravy a bude obsahovat: 

• praktickou prověrku tábornických dovedností 
• prověrku znalostí z oddílové tradice 

Zkouška bude hodnocena od O do lO bodů. 

Trefa 
Neznámí vyslanci Pohádkové říše budou celou dobu sledovat vaše chování a budou-li s ním 
spokojeni, pak i "Trefa" dá sílu vaší hvězdě. Trefa představuje 10 bodů. (Trefaje malý 
lísteček s obrázkem, který se dostává odměnou za chování hodné pochvaly, dodržení slova 
nebo dobrý skutek, a to veřejně i tajně. Po výpravě se např. najde obrázek ve věcech .. . ) 

Síla hvězd 
Hvězda Body Síla 
Bílá 50 5 
Zlutá 30 4 
Cervená 20 3 
Modrá 10 2 
Zelená 5 1 

Technická poznámka: 
Tohle je příklad, jak lze skauty a skautky motivovat k činnosti před táborem. 
"Svátek hodných dětí" byl dnem, kdy byly skauti a skautky seznámeny s první částí legendy a 
začaly se jim načítat body do hry. 
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Asi měsíc před odjezdem na tábor jsme skutečně uspořádali "Slavnost velkých dortů", tak, 
jak je to v legendě. Rangers a roveři upekli dort pro každou družinu, a skutečně v něm byla 
zapečena jména těch, kteří pojedou na tábor. Do těsta byly přimíchány malé lístečky se jmény 
dobře zabalené v alobalu. Družiny pak musely dort beze zbytku sníst a jednotlivci najít svá 
jména. 

T ÁBOROV Á ČÁST HRY 

Cíl hry 
Cílem hry je, aby družina získala v průběhu tábora 8 zaklínadel, ta se 

naučila zpaměti a v určený čas je vyslovila. Družina sbírá během svého působení na táboře 
body a za určitý počet bodů získává vždy 1 zaklínadlo. 

Body sbírají jednotlivci i družina za práci, hry, soutěže, turnaje, 
zkoušky ... Jednotlivci mohou získat družině body splněním osobních zkoušek. 

Každý jednotlivec obdrží na začátku tábora pěkně upravený notýsek 
formátu A5 s obrázky, v deskách ze čtvrtky a chráněný obalem na školní sešity. Notýsek je 
průvodcem táborovým řádem a zároveň záznamníkem plnění osobních úkolů. Plnění 
potvrzuje rádce či někdo z vedení tábora. Obsah a název notýsku byl pro tento náš tábor 
následuj ící: 

LEXIKON DOBRÉHO MÁGA 

Prolog 
Seznamme se s Pohádkovou říší. Jistě nikoho nepřekvapí, že je to samostatný svět 

sám pro sebe, a že se v něm děje spousta podivných, normálním smrtelníkům 
nepochopitelných věcí. Říše byla plná magie a kouzel. 

Ti šťastlivci , kteří získali časově omezené právo tuto říši navštívit se zde většinou 
pohybovali jen ze zvědavosti, toulali se bezcílně sem a tam. Tentokrát však hrozilo 
Pohádkové říši velké nebezpečí. Zatím ho však nikdo nedovedl přesně pojmenovat. Proto 
každý, kdo do ní vstoupil byl angažován do její záchrany a mohl tak prožít neobvyklé 
dobrodružství. 

Slunce v Pohádkové říši stoupalo pomalu. Když se totiž světlo dostane do silného 
magického pole, ztrácí smysl pro rychlost. Okamžitě zpomalí, protože v Pohádkové říši je 
magie neobvykle silná. Hebké, žluté světlo svítání plynulo nad spící krajinou jako nazlátlý 
sirup. Pomalu se vršilo na horských úbočích až nakonec dosáhlo Cori Cele sti, desetimílového 
sloupu z šedého kamene a zeleného ledu, který představuje střed Pohádkové říše. Je sídlem 
krále ajeho družiny. Takové svítání nebylo možné vidět nikde jinde. 

Tato říše putuje hvězdným nekonečnem na zádech čtyř obrovských slonů stojících na 
krunýři gigantické želvy, jejíž jméno je velká A'Tuin. Jsou tu města, vesnice, hrady, pole, 
louky, lesy, jako všude jinde. 

V jednom městě stála stará věž nazývaná Věž umění a pod ní, v podzemí, se nacházela 
proslavená Neviditelná universita. Zde se učili ti, kteří se chtěli stát mágy a čaroději. Nejlepší 
z nich pak měli možnost stát se členy královské družiny. Nyní však byla Neviditelná 
universita dost poničená a žáků bylo málo. Jak se to mohlo stát? 

Hluboko v podzemí Neviditelné univerzity se nacházela místnost, jejíž stěny byly 
pokryty okultními symboly a větší část podlahy pokrývala osmicípá pečeť. Jediným kusem 
nábytku zde byl knižní pultík vyřezaný do tvaru ptáka, - no, upřímně řečeno, byla to spíše 
nějaká věc s křídly, kterou raději nebudeme blíže zkoumat - a ke stojánku byla mnoha 
masivními zámky připoutána velká, nijak výjimečná kniha. Desky měla potaženy (na rozdíl 
od ostatních magických knih) lacinou napodobeninou kůže. Nejlépe by se dala popsat jako 
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"mírně opotřebovaná" . Zavřena byla několika těžkými kovovými sponami bez náročného 
zdobení. 

Mágové, kteří do místnosti nahlíželi zamřížovaným okénkem s údivem přihlíželi 
tomu, co se s knihou dělo. Byla zde, v místnosti, zavřena už spoustu let, a jediné, co se o ní 
vědělo bylo, že má v budoucnu sehrát důležitou roli při záchraně Pohádkové říše. To, že se 
teď začínalo něco dít, nevěstilo nic dobrého. 

Vzduch zhoustl a zavířil. Listy knihy se začaly strašidelným, pečlivě promyšleným 
způsobem vlnit a z knihy pomalu prýštilo modré světlo. Vzduch v místnosti se rozsvěcoval 
droboučkými blesky, které byly následkem vzplanutí menších prachových částeček v proudu 
syrové magie. Hřbet knihy zaplavila oktarína a purpurové hvězdičky. Z pultíku začal stoupat 
úzký proužek dýmu a kovové přezky spínající knihu začaly pomalu povolovat. Než se 
mágové vzpamatovali, vyřinul se z knihy silný proud oslepujícího světla, který v záplavě 
jisker narazil na strop a zmizel. Magický výboj způsobil, že ti, kteří byli v jeho bezprostřední 
blízkosti se proměnili v drobný hmyz podobný malým mouchám, a tím ztratili pro 
Pohádkovou říši význam. TentýŽ výboj pak ještě natropil neplechu v prostorách Neviditelné 
univerzity a v jejím okolí. Tak se stalo, že přežili jen mágové, kteří v tu dobu nebyli 
v bezprostřední blízkosti univerzity, a ti, kteří byli členy královské družiny. 

Kniha, o které je řeč , se jmenovala Oktávo, ajak z uvedeného vyplývá, nebyla to 
kniha obyčejná. Samozřejmě, existuje mnoho proslavených kouzelnických knih. Někdo by 
vám vyprávělo Necrotelekomiconu, jehož stránky jsou psány na prastaré ještěrčí kůži, jiný by 
upřednostňoval Knihu promyšleného kráčení v čase za pět minut dvanáct, kterou sepsala 
údajně velmi líná lámaistická sekta. Další by zdůrazňoval, že grimoár První nůše legrace, jak 
je vědecky dokázáno, obsahuje jediný originální vtip, který ve vesmíru vznikl. Ale to všechno 
jsou ve srovnání s Oktávem pouhé bulvární plátky. Najeho stránkách bylo uvězněno osm 
Velkých zaklínadel, a ta vedla vlastní tajný a složitý život. Ještě se vědělo , že v rozhodné 
chvíli, až bude Pohádkové říši hrozit zkáza, musí být všech osm zaklínadel proneseno 
postupně, najednou a bezchybně. Nyní však osm zaklínadel opustilo Oktávo a rozletělo se 
neznámo kam. A to zrovna v době, kdy bylo pravděpodobné, že bude jejich pomoci zapotřebí! 

Bylo třeba zaklínadla okamžitě najít a shromáždit, a to nebylo jen tak. K tomu bylo 
zapotřebí specielně připravených studentů magie. Těch však po pospané události mnoho 
nezbylo. Zde museli pomoci "hvězdní poutníci", jak se říkalo šťastným vlastníkům královské 
hvězdy. Samozřejmě, že si nikdo z nich nenechal ujít jedinečnou šanci prožít v Pohádkové říši 
takové dobrodružství jako jeho přímý účastník. A tak se každý z nich rád pokusilo přijetí do 
ZKM (Zkráceného Kursu Magie), který zorganizovali zbylí profesoři Neviditelné univerzity. 

A poslové se snažili doručit těmto putníkům co nejrychleji pozvánky na Neviditelnou 
universitu do Ankh-Morporku, hlavního města Pohádkové říše . Během této poštovní služby 
někteří získali značné jmění. Jak dlouho ho však budou moci užívat pokud bude Pohádková 
říše opravdu zničena? 

HVĚZDNÍ POUTNÍCI, SESTRY A BRATŘI! 
Již uplynulo mnoho sluncí od doby, kdy jsme společně trávili část letního 

volna na pohádkové louce u lesa jehož zvukům jsme mohli naslouchat, byli -li jsme pozorní. 
Náš rok byl plný nejrůznější činnosti, a tak nám čas rychle utekl a my opět přijíždíme na, 
aspoň pro většinu, známá místa. 

Letos vstoupíme společně do Pohádkové říše , které hrozí zkáza a potřebuje 
pomoc statečných, silných a dobrých lidí. Snažme se, abychom takovými opravdu byli. 
K tomu, abychom mohli na tento čas, který spolu strávíme opravdu rádi vzpomínat musí 
přispět každý z nás od toho nejmenšího k tomu největšímu a od nejstaršího k nejmladšímu. 
Dodržujme tedy všechna pravidla, hrajme fair-play, buďme k sobě vlídní, usmívejme se na 
sebe a dělejme si navzájem radost. Určitě se nám to povede! 



Tenhle pohádkový zápisník vám bude v průběhu tábora sloužit jako 
záznamník vašich úspěchů a po táboře jako upomínka na společně prožité chvíle. Proto jej 
pečlivě opatrujte! 

PRAVIDLA POBYTU V POHÁDKOVÉ ŘÍŠI 
Nejmilejší obyvatelé Pohádkové říše a naši milí hosté, hvězdní poutníci! 
Dodržujte všechna pravidla a dobré zvyky, chcete-li Pohádkovou říši zachránit a domů se 
vrátit zdraví, silní, o přátele bohatší a šťastní. 
• Ctěte moudrost nejvyšších mágů a vždy se jim podřiďte. 
• Nikdo z vás neopustí místo pobytu bez vědomí a svolení některého z nejvyšších mágů. 
• Po celou dobu pobytu mějte na paměti náš skautský zákon a dodržujte jej 
• Ctěme všechny jako sobě rovné, vždy jim přispějme radou a pomocí. Vyhýbejme se všem 

hádkám a půtkám a nezavdávejme k nim ani příčiny. 
• Ctěme vodu a chraňme její čistotu. Pijme jen tu, jež je k tomu určena. 
• Do vody vstupujte jen s druhy svými, s vědomím nejvyšších mágů, a to jen v čas a na 

místech k tomu určených. 
• Ctěte dobrotu ohně dávajícího teplo i světlo. Rozdělávejte jej jen na místech k tomu 

určených a dělejte vše proto, abyste se před jeho zlobou ochránili. 
• Ctěte svůj chléb, neplýtvejte jím a ve svých příbytcích nepřechovávejte žádné jídlo, pití 

ani sladkosti. 
• Ctěte čistotu ducha, těla i svého okolí. Odpadky dávejte jen na místa k tomu určená - do 

pytlů či do odpadové jámy. Používejte jen vykázanou latrinu. 
• Do cizích příbytků vstupujte vždy jen se svolením jejich obyvatel. 
• Ctěte zdraví své i ostatních a chraňte je. Se všemi problémy se ihned svěřte ranhojiči. 
• Ctěte majetek svůj , cizí i společný, vzešel z lidské práce a námahy. Nezapomínejte, že ke 

společnému majetku mají přístup jen ti specielně pověření. 
• Ctěte přírodu , chraňte ji a zvelebujte. 
• Po ulehnutí na lože zachovávejte naprostý klid až do ranního rozbřesku. 

BĚH POHÁDKOVÝCH DNÍ 

6,00 
6,45 

7,00 

7,45 
8,15 
8,30 
10.00 
12,30 
13,00 
14,30 
16,00 
19,30 
20,00 
20,15 
21,00 

Ti buzeni j sou, kteří krmi pro ostatní ten den chystaj í 
Buzení všech, kdož jsou ještě spící. Vzbuďte je směle na 
jejich řeči nedbejte. 
Nastal čas pro rozhýbání svalů, očistu těla i poklizení věcí 
všech, které leží tam, kde by býti neměly 
Nastal čas jídla prvního 
Nastal čas slavnostního ranního shromáždění 
Nastal čas zahájení denní činnosti 
Malý mlsek se všem podává a činnost pokračuje 
Ke krmi polední všichni zváni jsou 
Nastal čas odpočinku 
Čas, aby denní činnost opět pokračovala 
Po malém posilnění činnost opět pokračuje 
Čas večerního pokrmu nastal 
Nastal čas slavnostního večerního shromáždění 
Hygieně a přípravě na spánek každý je povinen se věnovat 
Nastal čas večerního posezení u Poradního ohně 



22,00 Od této hodiny klidný spánek ať každého provází 
23,00 Čas naprostého klidu nočního pro všechny živé jest 

MOJE MAGiCKÁ SÍLA 
Magie je mocná a slouží špatným i dobrým. Aby dobrý mág mohl přemoci ty špatné, černé 
magii propadlé, musí být dobrý srdcem, pevný charakterem a s hbitým tělem. Potom jeho 
magickou sílu žádná temná noc nepřemůže. 

A proto každý den zvyšuj svou magickou sílu plněním následujících zkoušek. Nikdo 
tě nenutí, avšak přemůžeš-li sám sebe, odměna tě nemine. 

ZKOUŠKY DOBRÉHO SRDCE 
• Každý den udělej aspoň jeden, byť malý dobrý skutek 
• Po celý den nesmíš nikomu říct jediné hrubé slovo či nadávku 

I i~ I SKUTEK I PodEis I MLUV A I EodEis I 

ZKOUŠKY PEVNÉ VULE 
• Každý den kdykoliv od budíčku do večerky si zapiš do tohoto záznamníku na oznamu 

visící zásadu z "Lexikonu dobrého mága". tedy heslo dne,. 
• Každý den nejpozději do 8,30 hod. se ponoř po krk do studené vody 

ZASADA Podpis VODA podpis 
29 
30 

ZKOUŠKY HBITÉHO TĚLA 
• Každý den, kdykoliv od budíčku do večerky oběhni určenou trasu okolo tábora 
• Každý den, kdykoliv od budíčku do večerky udělej celkem 25 dřepů a 10 sklapovaček, 

nemusí být najednou 

ZACHOVÁVEJ KRAJNÍ OPATRNOST 
• Při chůzi na silnici, kde není chodník jdi vždy po levé straně silnice. 
• Při pobytu v lomech a ve skalách si nehraj na horolezce. 
• Při průzkumu jeskyní nebuď nikdy sám 
• Při šplhání na stromy pozor na suché větve 
• Při koupání nelez do vody uhřátý, prozkoumej dno, nebuď sám. 
• Za bouřky vyhledej včas úkryt ve stavení, neschovávej se pod osaměle stojící stromy, 

zejména duby, neběhej 
• Při volbě tábořiště nestav svůj stan na místě, kam by za vichřice mohl padnout strom, 

za průtrže mračen dosáhnout velká voda, za bouřky uhodit blesk, ze skály spadnout 
balvan 

• Při rozdělávání a udržování ohně dodržuj všechna bezpečnostní opatření 
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• Při nabírání pitné vody v přírodě nikdy nepij vodu z potoka, rybníka, řeky, i kdyby se 
zdála průzračná a čistá. 

• Při sbírání hub nesbírej ty druhy, které dokonale neznáš 
• Při práci s nástroji pracuj pozorně, ničím se nerozptyluj 
• Při setkání s neznámými lidmi se nenech nikam zvát, nic si neber, mohl bys padnout 

do smrtelné pasti 

NIKDY SE NEDOTÝKEJ 
• Elektrických drátů spadlých na zem, stálo by tě to život 
• Uhynulých zvířat, hrozí nákaza nebezpečnými nemocemi 
• Divokých zvířat, která ztratila plachost, hrozí nákaza vzteklinou 
• Nalezených nábojů, granátů a rozbušek 

NIKDY NEVSTUPUJ 
• Na okraj skalní stěny 
• Na okraj strmého břehu v pískovně 
• Na železniční most 
• Do železničního tunelu 
• Do starých štol 

Dále zde byly prázdné stránky vyhrazené pro : 
• Zápis zásad dobrého mága (denních hesel) 
• Můj obrázek tábora 
• Podpisy tábořících 

Jedním z prvních úkolů táborové hry je Zkrácený kurs magie, kdy účastníci musí 
prokázat určité znalosti a dovednosti motivované jednotlivými body z liliových lístků. Pokud 
probíhala předtáborová část hry, je to jediná příležitost jak zúročit "sílu hvězdy" ve prospěch 
svůj i družiny. Pokud první část hry neprobíhala, není tím třeba následující zkoušku 
komplikovat. 

ZKRÁCENÝ KURS MAGIE 
probíhal podle následujícího scénáře a obsahoval následující podmínky: 

• Kurs a zkoušky mají odlišný obsah pro věk vlčat a světlušek a pro věk skautský. 
• V době, kdy probíhá kurs pro jednu z věkových kategorií věnuje se druhá jinému 

programu 
• Tématické celky se střídají po družinách a budou probíhat vždy všechny souběžně. 

Tématům "práce s mapou a buzolou" a "Bylinkářství" bude zasvěcen program 
prvního celodenního výletu 

TÉMATAZKM 
Téma 
Práce s mapou a buzolou, orientace (převážně na výletě) 
Práce s pilou a sekerou - údržba, praxe 
Bylinkářství - určování stromů, keřů, zvířat. . .. ) 
Dovednosti s provazem - uzly, vazby, lasování 
Ohňoviny - bezpečnost, zásady, druhy ohňů, údcta k ohni 
Stavba stanů - jehlan, podlážkáč, kopule, tee-pee (model) 



,. 

ZÁ VĚREČNÉ ZKOUŠKY ZKM - VLČAT A, SVĚTLUŠKY 
Stavba stanů, táboření 

• Znám zásady správného chování v přírodě 
• Znám užití kosočtverečného stanového dílce 
• Ve dvojici postavím aspoň 2 druhy stanů 

Práce s nářadím 
• Znám zásady bezpečnosti a slušnosti při zacházení s nástroji 
• Ve dvojici nařežu 20 polínek vhodných k topení v tee-pee 
• Zašpičatím kolík 

Bylinkářství 

• Určím v přírodě 8 stromů, z toho 3 jehličnaté a 15 květin 
• Určím v přírodě 8 hub, z toho 5 jedlých a 3 jedovaté 
• Určím základní druhy našeho ovoce a zeleniny 
• Určím 10 druhů u nás volně žijících zvířat, z toho 1'2 v přírodě 

Dovednost s provazem 
• Uvážu základní šestku uzlů + UIAA, znám jejich praktické použití 
• Upletu vzornou šňůrku k píšťalce 
• Umím křížovou vazbu 

Orientace 
• Znám světové strany a určím je podle buzoly 
• Umím jít podle turistických značek, znám jejich význam 
• Vím co je azimut a umím ho určit 

Ohně 

• Znám bezpečnostní zásady pro rozdělávání ohně a práci s ním 
• Umím rozdělat oheň je s pomocí přírodnin a s použitím jediné sirky 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRO SKAUTSKÝ VĚK 
Stavba stanu, táboření 

• Zná zásady pro výběr tábořiště pro přenocování a krátkodobé táboření 
• Zná užití stanového dílce, ve dvojici postaví tři typy stanů 
• Postaví model tee-pee s přesným dodržením pracovního postupu 

Práce s nářadím 
• Zná zásady bezpečnosti a slušného chování při zacházení s nástroji 
• Sám nařeže 10 polínek vhodných k topení v tee-pee 
• Připraví třísky na zátop 
• Udělá přesný zásek na kládě a ví, k čemu se záseků užívá 

Bylinkářství 

• Určím 30 druhů květin a 20 druhů stromů a keřů, 2/3 z toho v přírodě 
• Určím 10 druhů hub, z toho 3 jedovaté 
• Určím 10 druhů savců, 10 druhů ptáků, z toho Yz v přírodě 

Dovednosti s provazem 
• Uvážu základní šestku do 1 minuty, umím UIAA a uzel dobrého skutku 
• Prokáži v praxi, že ovládám tři druhy vazeb (křížovou, souběžnou, šikmou ... ) 
• Roztočím krinolínu 

Mapa a buzola 
• Znám 20 mapových značek 
• Umím zorientovat mapu podle buzoly a změřit na ní azimut 
• Umím určit azimut a jít podle něj 



Ohně 

• Znám druhy ohňů a správné chování u nich a k nim 
• Znám význam ohně 
• Znám zásady správného přikládání do ohně, včetně vhodných druhů dřeva 
• Rozdělám oheň na vodě a uvařím na něm 1 litr vody 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
• Zkoušky plní všichni 
• Každý musí splnit minimálně 75% zkoušky, tj . mladší 14 z 18, starší 15 z 20 
• Podmínky, které se jednotlivci nepodaří splnit může nahradit ze " síly své hvězdy", 

kterou získal před táborem (např. má-li hvězdu s silou " 2 " může doplnit 2 podmínky) 

Pořadí družin se stanoví následovně 
Sečte se počet splněných zkoušek jednotlivců (včetně nahrazených) a vydělí počtem členů 
družiny ; pokud bylo před táborem možné získat hvězdu s určitou magickou silou, přičte se 
zbylá " síla hvězd " (tzn. síla nepoužitá k nahrazení zkoušky) 

Sedm zaklínadel může získat družina za táborovou činnost, jak už bylo řečeno. 
Osmé zaklínadlo je v Magickém obchodě a který je nejen zkouškou odvahy, ale i prověrkou 
zdaje člen schopen zachovat se k družině nesobecky. 

V obchodě se totiž nabízí mnohá pokušení v podobě bonbonů, čokolády, 

dekorativních drobností a mezi tím vším leží malá obyčejná neoznačená obálka. Vezme-li 
"nakupující"obálku, má pro družinu zaklínadlo, vezme-li něco, co láká jeho osobně má co 
chtěl a družina zůstává bez zaklínadla. Magický obchod ohlásíme tak v jedné třetině tábora po 
té, kdy je o něm zmínka v legendě. Instrukce pro družiny byly tyto: 

MAGICKÝ OBCHOD 
V takovém obchodě koupil Dvoukvítek své Zavazadlo, a možná by tam bylo 

k mání i nějaké to Zaklínadlo. Magický obchod však putoval prostorem zdánlivě bez 
jakékoliv zákonitosti a objevoval se na různých místech a v dobu, kdy ho rozhodně nikdo 
nečekal. Jediné, co mohlo být trochu jisté je, že se objeví v noci. 

Uvidět magický obchod máte možnost i Vy, a proto od této noci až do konce tábora 
se může vždy v noci kdekoliv v okolí tábora objevit Magický obchod. 
• Hlídka bude velmi bedlivě hlídat a uvidí-li někde v okolí tábora červené světýlko 

vydá se k němu 
• Od té chvíle až do návratu do tábora nepoužije baterku! 
• Až dojde k obchodu, obchodník bude v ruce držet vějíř karet a dá jí z něho jednu 

vytáhnout. 
• Na kartě je napsán úkol, který musí dotyčný na místě před obchodníkem splnit 
• Pokud není nutno zodpovědět nahlas otázku z karty, odehrává se vše za naprostého 

mlčení! 

• Pokud nakupující úkol splní či otázku správně zodpoví, obchodník mu vlídně pokyne, 
aby přistoupil(a) k pultu a vybral(a) si z nabízených věcí, co se mu líbí nebo co 
považuje za užitečné . 

• Pokud nakupující nesplní úkol nebo nezodpoví dotaz, obchodník se rozzlobí a 
z krámku jej vyžene. Nakupujícího spasí jen rychlý běh do tábora. 

• Po té normálně dokončí a předá hlídku. 
• O tom, co v noci zažil nebude mluvit s nikým mimo členy své družiny. 



ZÁVĚR HRY 
• Tak jak družina postupně získávala Zaklínadla, každý člen družiny se musel naučit 

aspoň jedno a být kdykoliv připraven je vyslovit. 
• Zaklínadly jsou latinské citáty, jejichž překlad není v průběhu tábora znám. 
• Zaklínadla byla vyslovována u závěrečného táborového ohně, a pokud se je podařilo 

vyslovit správně a ve správném pořadí byl připraven malý barevný ohňostroj bez 
zvukových efektů, aby nebyla rušena slavnostní atmosféra závěrečného ohně . 

• Pokud se zaklínadla podařilo získat několika družinám, bylo stanoveno pořadí podle 
dosaženého umístění v celkovém táborovém hodnocení. Pokud se nepodařilo první 
družině zaklínadla vyslovit správně a ve správném pořadí, pak dostala možnost 
družina další v pořadí. 

• Pokud se žádné družině nepodaří zaklínadla vyslovit, pak se nepodaří Pohádkovou říši 
zachránit a závěrečný efekt se nekoná. Vyhlásí se jen normálně pořadí družin. 

Rozhodnete-li se hru či některé prvky z ní vyzkoušet, přeji vám i vašim 
svěřencům hodně přijemných zážitků, legrace a dobrých pocitů ze hry a 
jejích výsledků. 

Hanka Končická 
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Zkoušky na Neviditelné univerzitě byly, jak se hvězdní poutníci, kteří jimi 
prošli přesvědčili, neobvyklé. Ale co teprve Zkrácený kurs magie! Kromě skutečných, a pro 
jejich poslání asi opravdu zásadních, dovedností a znalostí, museli absolvovat i disciplíny, 
které jim, jako relativně normálním lidem, zpočátku připadaly doslova a do písmene praštěné. 
Také, že skutečně byly, ale mělo to své opodstatnění. Adepti magického umění museli 
prokázat vlohy pro přijímání nenormálních a nepřirozených jevů jako normální, obyčejné 
reality. 

Ne každý byl pro magii stejně talentovaný, a proto mágové podle svých sil a 
schopností získávali různou magickou sílu. Největší šanci na získání Velkých zaklínadel 
měla skupinka s největší magickou silou. Do událostí měl ale zasáhnout, kromě studentů a 
"stážistů" Neviditelné univerzity, také ještě zběhlý student této "aIma mater", jistý Mrakoplaš. 

Mrakoplašovi učitelé na univerzitě se svorně shodli na tom, že příroda dala 
Mrakoplašovi stejný dar stát se čarodějem, jako rybě schopnost stát se horolezcem. Byl to 
hubený muž tuctového zjevu, který chodil zásadně v silně ošumělém červeném oděvu mágů a 
na hlavě měl, kdysi zřejmě krásně zdobený klobouk na kterém měl velkými písmeny napsáno 
"Mák". Další o něm a jeho podivných společnících až později. Snad je třeba ještě 
poznamenat, že se, jako obvykle, dostal do víru událostí zcela náhodou, proti své vůli a 
pouhou hříčkou osudu. Sotva totiž vyváznul z jednoho dobrodružství, a to tak, že jen o vlásek, 
už spadl do druhého. 

Mrakoplaš se totiž zřítil z Okraje světa do Pohádkové říše bez přilby 
ochranného skafandru a během svého pádu se domníval že umírá. Jak tomu v takových 
případech bývá, defiloval mu před očima celý jeho život. Došel až k zajímavým historkám 
z doby, kdy mu bylo nějakých patnáct let když zjistil, že neumírá, ale visí hlavou dolů z jedné 
borovice. 

Zpět na zem se dostal velmi jednoduše. Nekontrolovatelně se zřítil z větve n 
větev, až nakonec přistál hlavou napřed v hromadě jehličí. Zůstal tam vyčerpaně ležet a lapal 
po dechu. A snad chvíli před tím se mu usadilo v hlavě jedno z uprchlých Velkých 
zaklínadel. 

Zaklínadlo nebylo nijak náročný nájemník. Prostě si sedělo v jeho mozku jako 
stará ropucha na dně studánky. Číhalo . Pokaždé když se Mrakoplaš cítil unavený nebo 
vyděšený pokoušelo se býti řečeno . Nikdo nevěděl, co by se stalo, kdyby někdo vyslovil 



jedno z Velkých zaklínadel osamoceně, bez ostatních, ale většina se shodovala v tom, že 
nejlepší místo pro pozorování toho, co by potom nastalo by byla sousední galaxie. 

Bezpochyby to bylo Zaklínadlo v jeho hlavě, které ho zachránilo před jistou 
smrtí. Přes to, že profesoři na Neviditelné univerzitě i jejich žáci byli přesvědčeni o absenci 

~
. ~ékoliv jeho ~chopnosti ~yslet" byl Mrakopla~ tako;é činnosti s~ho~en. Zřídka, ~e ~řece. 

"k zrovna ted vymyslel, ze )l1USl sehnat ostatru Zaklmadla, protoze Sl pamatoval, ze Je lze 
~loVit toliko všechna najedIlOu, tak se pokusit vrátit je do Oktáva. Toužil po tom nejen 

proto, že nejspíše díky Zaklínadlu ve své hlavě tušil, že tak může zachránit Pohádkovou říŠi, 
ale hlavně proto, aby se tak zbavil nevítaného nájemníka ve své hlavě. 

Tohle ale zatím nikdo na neviditelné univerzitě nevěděl, a tak se podívejme, co 
se dělo ve stejnou dobu tam. 
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Neviditelnou zuřila bouře. Déšť se po střechách a 
chrchlal v chrličích, i když jedna nebo dvě z rychlejších obludek se vytratily ze svého místa a 
schovaly se v suchu pod střechou. IDuboko dole ve Velké síni se mezitím sešlo v osmi cípech 
kouzelného oktagramu osm nejmocnějších mágů. Možná, že nebyli nejmocnější, ale 
v každém případě měli vyvinutý smysl pro přežití, když přežili ve zdraví únik Zaklínadel 
z Oktáva. Takový silný smysl pro přežití byl ve světě magie naprosto nezbytný. Na místo 
každého mága s magickou silou osmičky se tlačilo minimálně 10 mágů s nižší magickou 
silou. A protože počty mágů s určitou silou byly omezené, mohli další postoupit vždy jen na 
něčí místo. Starší a silnější mágové tak museli mít velmi vyvinutý smysl pro takové věci, jako 
je třeba škorpion v posteli. Ostatně tuto situaci charakterizovalo staré úsloví: "Mág, kterého 
nudí hledání skla ve vlastní snídani, je znuděn svým životem." 

Senior mágů Šedomil Spold, příslušník Nejstarších a zaručeně původních 
Vševědů Nepřerušeného Kruhu se těžce opřel o svou vyřezávanou hůl a děl : "Mrskni sebou, 
Počasvosku, nemůžu už vydržet na nohách." "Dobrá, já to tedy zkrátím." 

"Všichni hledáme vysvětlení posledních událostí. Může někdo prohlásit, že je 
našel?" Mágové se úkosem rozhlíželi jeden po druhém. Nikde, snad s výjimkou sjezdu 
Odborového svazu pracovníků nočních profesí, byste nenarazili na větší nedůvěru a 
podezíravost než ve sboru nejstarších mágů. Na první pohled však bylo jasné, že situace je 
velmi špatná. Démoni, vyvolaní z Podzemního rozměru, kteří většinou ochotně poskytovali 
informace, se tvářili přihlouple a na otázky odpovídali vyhýbavě. Magická zrcadla 
popraskala. Tarotové karty záhadným způsobem vybledly a zůstala jen jejich rubová strana. 
Křišťálové koule se zatáhly mlhou. Dokonce i čajové lístky, nad nimiž většina mágů 
ohrnovala nos jako nad pouťovým a neprůkazným prostředkem, se shlukly na dně hrnečků a 
odmítaly se rozejít. Krátce řečeno, shromáždění mágové byli v úzkých, a proto teď výjimečně 
svorně zavrtěli hlavami. "Z toho důvodu navrhuji, abychom provedli obřad AškEnte!" pronesl 
Počasvosk dramaticky. V duchu očekával silný odpor proti tak nebezpečnému pokusu, ale ke 
svému údivu se setkal jen s bouřlivým souhlasem. Počasvosk, mírně vyvedený z rovnováhy 
povolal procesí nižších mágů, kteří přinesli do síně rozličné kouzelné rekvizity. 

Mladí mágové sice chtěli magii zmodernizovat a oprostit od beraních rohů, 
lebek, zdobného železa, kostí a dalších okultních předmětů. Navíc zjistili, že strašlivý obřad 
AškEnte lze vykonat jen za pomoci čtyř malých kousků dřeva a čtyř kubíků myší krve. Jenže 
tentokrát měli v rukou obřad mágové starší, a proto bylo vše v duchu staré dobré tradice. 



Přípravy na obřad byly tentokrát hotovy neobvykle rychle. Počasvosk přeříkal magickou 
formuli. Její závěrečná slova chvíli zůstala viset ve vzduchu před jeho obličejem a pak se 
pomalu rozplynula. Vzduch uprostřed oktagramu zhoustl a najednou se tam zhmotnila vysoká 
temná postava. Skoro celou ji ukrýval široký černý plášť s kápí, a to bylo pravděpodobně 
dobře. V jedné ruce třímala velmi ostrou kosu a člověk si nemohl nevšimnout, že místo prstů 
ji svírají jen vybělené kosti. V druhé ruce drželo stvoření ozdobnou špejličku na které byla 
napíchnuta kostička sýra a kousek ananasu. "Co je?" řekl Smrt' hlasem, který měl vřelost a 
barvu ledovce. "Byl jsem právě ve společnosti" řekl o poznání vyčítavěji . "Ó stvoření Země a 
temnot ... " začal Počasvosk. "No, to už jsem všechno slyšel" přerušil ho Smrt', "Tak o co jde? 
Stručně a rychle" . Počasvosk vydechl a zapomněl slova, která patřila k obřadu a on je tak 
krásně uměl recitovat. Rychle ze sebe vypravil. "Co se to stalo s Oktávem?" "Jo tohle. To 
byla jen drobná oprava probíhající reality. Vím jenom to, že osm Zaklínadel uprchlých 
z Oktáva musí být vysloveno ve správném pořadí, najednou, a to v den Prasečí hlídky, jinak 
bude říše zničena. " "Můžeš nám něco poradit?" "Nezdržuj, čeká mě společnost!" odsekl 
nevrle Smrt'. "Co vám mohu říct? Vyšlete co nejvíce osob hledat Zaklínadla. Do dne Prasečí 
hlídky zbývá pouhých 18 dní, jak jistě víte. Ještě vám mohu říci, že svou podstatnou úlohu 
v celém příběhu sehraje jistý Mrakoplaš." Smrt' dořekl, využil toho, že se Počasvosk při 
Mrakoplašově jménu přestal soustředit a zmizel. "To nám ještě chybělo!" pomysleli si 
profesoři neviditelné univerzity, kteří měli s Mrakoplašein tu čest. 

Celého obřadu se také účastnil jeden z velmi nadaných a velmi stižádostivých 
mladých mágů jménem Trémon. Bohužel, byl ochoten plýtvat svým nadáním i na straně 
nedobré, černé magie, a také jeho myšlenky byly značně černé. Umínil si, že se proslaví za 
každou cenu. On bude ten, kdo získá všechna Zaklínadla, zachrání tak Pohádkovou říši a 
stane se slavným a nejmocnějším. A začne tím, že polapí a zničí Mrakoplaše. Ani na okamžik 
nepočítal s tím, že by skupinky narychlo vycvičených mágů mohly jeho záměr ohrozit. 
Netušil, že si tímto rozhodnutím zpečetil svůj osud, ale všeho do času . 



Mrakoplaš se tedy vydal na cestu za Zaklínadly sám, a to dost nerozvážně. 
Přesto měl víc štěstí než rozumu a získal společníky. Jak to bylo? 

Mrakoplaš se ocitl v lese. Jako městský mág věděl, že mezi stromy jsou určité 
rozdíly podle kterých je jejich nejbližší příbuzní a přátelé rozeznávají. On to nedokázal. Určitě 
věděl jen to, že ze země rostou tím koncem, na kterém nemají listí. Vybavíl si také matně, že 
člověk může poznat kde je podle toho. na které straně stromů roste mech. Okolní stromy však 
byly porostlé mechem ze všech stran, byly plné suků a ostrých ulámaných větví. Kdyby byly 
stromy lidmi, tihle by seděli v houpacích křeslech. Mrakoplaš do nejbližšího z nich vztekle 
kopl. Vzápětí mu na hlavu spadl velký žalud. "Au" vyjekl. Strom prohlásil hlasem 
skřípějících dřevěných dveří : "To máš za to!" Zavládlo dlouhé ticho. Pak se Mrakoplaš 
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bys asi nevěděl kudy vede cesta z lesa?" "Ne, já se moc nikam nedostanu" odpověděl strom. 
"To musí být nuda k ukousání, co?" zvedl k němu hlavu Mrakoplaš. "Ani nevím, jinde to 
neznám." Mrakoplaš si strom pečlivě prohlédl. Vypadal jako všechny, které viděl předtím. 
"Jsi kouzelnej?" pokračoval v rozhovoru. "Nikdo mi to ještě neřekl" zaskřípal strom, "ale asi 
ano". Mrakoplaš si pomyslel: "Nemohu tady přece stát a povídat si se stromem. Kdybych 
mluvil se stromem byl bych blázen, a to já nejsem, takže ten strom prostě nemluví!." 
Mrakoplaš odešel a strom ho při odchodu pozoroval. Pohodlněji se rozložil, aby cítil na 
listech co nejvíce slunce, v kořenech co nejvíce vody a v míze sílu živin. "Nuda k ukousání" 
pomyslel si, "zajímavé! Samozřejmě, brouci stromy neustále okusují, ale to asi není to, co 
myslel." 

Mrakoplaš zřejmě zapomněl, že žije v Pohádkové říši, kde je možné opravdu 
všechno. Jak se tak prodíral křovím a lesem, vyšel na mýtině, kde pod stromem uviděl 
sedět malého mužíka, který evidentně spal a vedle něho trůnila dřevěná bedna. Ačkoliv byla 
dřevěná, mohl by Mrakoplaš přísahat, že se na něj dívá. K jeho údivu vystrčila bedna 
neuvěřitelnou spoustu nožek a Mrakoplaše obešla, jakoby ho důkladně studovala. Tohle už 
bylo na Mrakoplaše moc. Napřed ten mluvící strom, teď vidící a chodící bedna! Potom si 
vzpomněl. Kdysi slyšel na univerzitě, že věci vyrobené ze dřeva myslícího hruškovníku 
mohou mít takové vlastnosti. Ttyto věci byly velmi vzácné a daly se získat jen výjimečně, 
v malých, záhadně se objevujících magických obchůdcích, a to s velkými obtížemi a jen 
někdy. Když někdo zasvěcený narazil na takový obchůdek mohl získat mnoho užitečných 



věcí. Mrakoplaš věděl, že by zde mohl dostat aspoň návod jak získat zaklínadla nebo možná, 
jen některé z nich. Jenže obchůdek zatím nikde! 

Mezitím, co Mrakoplaš takto v duchu uvažoval, probral se spící mužík, a když uviděl 
Mrakoplaše zajásal, že bude mít konečně společnost. "Dobrý den" pozdravil. "Já jsem zde 
v Pohádkové říši turistou a jmenuji se Dvoukvítek. ,,Dobrý" zabručel Mrakoplaš. "Já jsem 
mág Mrakoplaš." "Ó, mág" podivil se Dvoukvítek. "To jsem rád, že jsem potkal zrovna 
tebe!" "No, moc jsi to nechytl" opáčil Mrakoplaš. "Co to máš s sebou za divnou bednu?" "To 
je moje Zavazadlo a zároveň můj ochránce." "A kde jsi ho získal?" "Koupil jsem ho 
v takovém malém obchůdku. Byl velice zvláštní, a když jsem se do něj chtěl po několika 
týdnech vrátit koupit ještě něco stejně užitečného, už j sem ho nenašel." 

Začal padat výjimečně vlhký a studený déšť. Mrakoplaš s Dvoukvítkem a Zavazadlem 
se krčili pod stromem a pozorovali ho. Dvoukvítek necítil žádný strach. Byl turista, první 
z těch, kteří se měli začít vyskytovat v Pohádkové říši až později . Samotným základem 
existence turistů je neochvějné přesvědčení, že se jim nic zlého nemůže stát, protože oni se 
přece do ničeho nepletou. Další taková přesvědčení mu říkala, že když bude mluvit pomalu a 
nahlas, musí mu každý rozumět, že většina lidí je důvěryhodná, a že při troše rozumu se lidé 
dobré vůle pokaždé dohodnou. Za takových podmínek byla jeho šance na přežití velice malá. 
K Mrakoplašovu údivu to ale všechno fungovalo, protože Dvoukvítek byl ještě živa zdráv. 
Mužíkova nevšímavost k jakémukoliv druhu ohrožení byla taková, že každé nebezpečí zřejmě 
ztratilo odvahu a odešlo. Po chvíli muŽÍček prohodil: ,,Myslíš, že se tady najde něco k jídlu?" 
"Jasně" odpověděl mág, "my". 

"Měl bych tady pár žaludů, pokud byste na ně měli chuť," nabízel vstřícně strom pod 
kterým seděli . Chvilku panovalo vlhké ticho. "Hele, Mrakoplaši, ten strom řekl že .. " "Stromy 
neumí mluvit" osopil se na něj Mrakoplaš, "to by sis měl zapsat za uši!" "Ale vždyť jsi to 
musel slyšet taky, jak. .. " Mrakoplaš si těžce povzdychl: "Podívej," řekl, ,je to všechno jen 
otázka jednoduché biologie a botaniky, ne? Když chceš mluvit, potřebuješ k tomu výbavu 
jako plíce a rty a ... " "Hlasivky" napovídal strom. "Jo, ty taky," přikývl Mrakoplaš. Potom 
umlkl a upřel zachmuřený pohled do deště. "Já jsem si myslel, že každý čaroděj ví o 
stromech, potravě v divočině a takových věcech všechno," prohlásil Dvoukvítek opatrně. Jen 
velice zřídka se mu v hlase ozvalo něco jiného než bezmezná víra, že je Mrakoplaš úžasný 
mág. To Mrakoplaše vždycky povzbudilo k akci. "Ale no jo, to víš, že jo!" vyštěkl. "No tak 
mi řekni, jaký je to strom" ozval se vzápětí turista. Mrakoplaš zvedl hlavu. "Buk" prohlásil 
pevně. "No, abych řekl pravdu .. . " začal strom, ale když zachytil Mrakoplašův pohled rychle 
umlkl. "Ale ty věci nahoře vypadají jako žaludy" nedal se odbýt Dvoukvítek. "Tohle je 
zvláštní odrůda" odsekl Mrakoplaš. 

"No tohle ... " vydechl Dvoukvítek a stejným dechem pokračoval" a co je támhle za 
křovím? "Jmelí." "Ále má trny a červené bobule!" "No a?" prohlásil Mrakoplaš a upřel na 
Dvoukvítka nepřístupný pohled. Dvoukvítek uhnul očima první. 

" 



Déšť ne a ne přestat a pod ochranou mluvícího stromu bylo příjemně sucho. 
Mrakoplaš byl unavený, a tak místo dohadování s Dvoukvítkem usnul. A zdál se mu sen. 
Nevěděl, zda to bylo tím, že usnul zrovna pod tímhle stromem nebo zda mu nějaká magická 
síla seslala tento sen úmyslně. Každopádně za takový sen by kterýkoliv z mágů, kteří se 
rozhodli sehnat zaklínadla uprchlá z Oktáva, dal vše. A také by ten sen dovedli využít 
mnohem lépe než nepodařený mág Mrakoplaš. Co se mu to tedy zdálo? 

To se nikdo nikdy nedozví. Jisté ale je, že po probuzení přesně věděl, kde má 
Zaklínadla hledat. Pomyšlení na tato místa ho však lekalo. A není divu! Některá Zaklínadla se 
schovávala v domě Smrtě, jiná si žila spokojeně mezi Trolly v okolí hory Cori Celesti a 
poslední se dokonce skrývala na samotné Neviditelné univerzitě! 

Mrakoplaš se právem domníval, že je jediným z obyvatel Pohádkové říše, 
který přesně ví, co se stane pokud se někomu nepodaří včas získat všechna Zaklínadla a 
bezchybně je v pravý čas vyslovit. Pohádkovou říši čekala naprostá zkáza. Měla se srazit na 
své pouti Vesmírem s velkou rudou hvězdou, která byla mnohonásobně větší než velká 
A'Tuin. Není tedy divu, že se probudil ve špatné náladě. 

Jeho přirozené ,já" mu radilo, aby se do ničeho nepletl, protože to stejně 
nezvládne, a ať si užije života plnými doušky dokud je to ještě možné. To lepší ,já" mu ale 
našeptávalo, že je určitě nějaký důvod proto, že takový sen měl jen a pouze on, a že "ten, ta 
nebo to", co to zapříčinilo mělo sakra dobrý důvod proto, aby poznáni získal právě on. Také 
mu najednou přišlo líto toho kouzelného a záhadného světa s tolika podivuhodnými formami 
života a podivnými zvyky, který by měl zaniknout. A tak se rozhodl, že se společně 
s Dvoukvítkem pokusí ta Zaklínadla najít a pochytat. 

Tušil, že to nebude žádná legrace, ale netušil, že to bude nejhorší část jeho 
života. Ve stejnou dobu se totiž po jeho stopě vydával Trémon se svými společníky. Ten se 
totiž domníval, že klíč ke všem Zaklínadlům má sběhlý a neschopný student Neviditelné 
univerzity, jistý Mrakoplaš. Domníval se, že chytí-li ho, dozví se, kde zaklínadla hledat a 
bude to on, kdo získá slávu ze záchrany říše. Hledat Mrakoplaše nebylo z počátku snadné, 
protože nevěděl kam zamířit nejdříve, ale osud tomu chtěl, že se nakonec ocitl na správné 
cestě . 



Na Neviditelné univerzitě se zatím osm největších mágů dostalo do sporu o 
tom, co jim vlastně Smrt' chtěl říci. V duchu byli všichni šťastni, že si nikoho z nich neodvedl. 
Jediné na čem se dokázali dohodnout bylo, že je třeba urychlit Zkrácený kurs magie a vyslat 
skupinky pátrat po Zaklínadlech. Jediná novinka, kterou se od Smrtě dozvěděli byla, že 
osudným dnem se stane den "Prasečí hlídky", který bude za pouhých osmnáct dnů. Konečně 
se tedy místo dohadování začali věnovat intenzivnímu školení adeptů magie. 

Zatímco se největší z nejvyšších věnovali zmíněné činnosti byl Trémon 
v hlavním sále univerzitní knihovny. Bylo to místo nahánějící hrůzu . Většina knih byla 
magických, a proto nebylo vůbec jednoduché uložit je na regály tak, aby jim to vyhovovalo a 
v knihovně byl potřebný klid. Knihy propouštějící magii jsou totiž velmi nesnášenlivé a 
některá menší zaklínadla projevují svou nespokojenost například tím, že své knihy vrhají 
vzduchem do jiných prostor knihovny. Nejhorší je, když jsou dány vedle sebe dva grimoáry, 
tedy encyklopedie, které společně vytvoří neproniknutelnou černou masu a pak je prakticky 
nemožné dostat se k jejich obsahu. K tomu je tady stále polotušená přítomnost bytostí 
s Podzemních rozměrů, které se na místě pro syceném magií snaží proniknout do vnějšího 
světa. 

Profese knihovníka, který musí v takové atmosféře trávit většinu času, je 
skutečně výjimečně rizikovým povoláním. Vyžaduje tedy nejen osobu odolnou, ale také 
magie znalou, aby na minimum omezila samovolný pohyb knih, vytváření černých mas a 
existenci dalších negativních jevů . Hlavní knihovník seděl na svém stole, tiše loupal 
pomeranč a byl si nebezpečí vědom. Když uslyšel Trémonovy kroky, zvedl hlavu. "Hledám 
cokoliv, co má souvislost s posledními událostmi v Pohádkové říši. Vzpomínám si, že klíčem 
k tomuto tajemství je pyramida v Tsortu. Chtěl bych tedy vše o ní," ohlásil knihovníkovi 
Trémon. Byl dobře připraven, a proto svou žádost doplnil banánem, který vytáhl z kapsy. 
Knihovník upřel na ovoce toužebný pohled a těžce seskočil na zem. Trémon ucítil, jak mu do 
dlaně vklouzla měkká ruka a knihovník ho s melancholickým kolébáním provázel mezi regály 
s knihami. 

Všude kolem nich syčely a jiskřily knihy a tu a tam z polic vyletěl silnější 
výboj, který však vzápětí pohltila zemnící tyč příslušného regálu. Všude se rozlévala slabá 
namodralá záře, vůně ozonu a stěží na hranicích slyšitelnosti bylo možno zachytit štěbetání 
bytostí z Podzemních rozměrů. Naštěstí paměťový katalog malého knihovníka fungoval jako 
hodinky. Zastavil se u sloupce ohmataných knih, které se tiše vznášely nad podlahou a 



vyšvihl se vzhůru do tmy. Seshora se ozvalo šustění papíru a na Trémona se snesl oblak 
prachu. Pak se knihovník znovu objevil a v ruce měl útlý svazek. "Oook" prohlásil. Trémon si 
knihu vzal. 

Desky byly polámané a poškrábané, zlato z ražby a ořízky se dávno oloupalo, 
ale ještě teď se dala přečíst slova ve starém magickém jazyce tsortského údolí : "Te Velka 
Chrama Vajsoky Tsort, ai tei Hajstorie Majstycka." "Oook?" obrátil se k němu tázavě 
knihovník. Trémon knIhu opatrně prolistoval Nebyl v jazycích nijak silný, vždycky je 
považoval za věc zbytečně komplikovanou. Kdyby bylo po jeho, nahradily by se jednotlivé 
jazyky číselným systémem, jednoduchým a srozumitelným. Jak se zdálo, kniha byla právě to, 
co hledal. Celé strany byly pokryty nesrozumitelnými hieroglyfy. Poděkoval tedy 
knihovníkovi, dal mu banán a odešel. 

Zatímco se Trémon s obtížemi prokousával půjčenou knihou a ťrpce litoval, že 
se studiu jazyků nevěnoval tolik, kolik by bylo třeba, chýlil se Zkrácený kurs magie ke konci. 
Zakončen byl rozsáhlými závěrečnými zkouškami. 

Trémon s úšklebkem ve tváři sledoval snahy těch "magických rychlokvašek". 
V jednu chvíli si ale, ač nerad, musel připustit, že absolventi toho Zkráceného kursu magie 
musí být talentovaní, když si stačili za tak krátkou dobu osvojit tolik znalostí. Nicméně je za 
konkurenci nepovažoval stejně tak jako přitroublého Mrakoplaše. 

Po zkouškách byli absolventi kursu rozděleni do skupinek a ke každé byl 
přidán jeden z přeživších univerzitních studentů magie. Bylo na nich kam se vydají hledat 
Zaklínadla. Věděli jen, že v den ,,Prasečí hlídky" musí být zpět v Ankh-.Morporku ať už se 
Zaklínadly nebo bez nich. 

Krátce po té, co hledači opustili idi Neviditelné univerzity vydal se na cestu i 
Trémon, který se pro tu příležitost obklopil několika společníky zhruba stejné povahy a 
charakteru jaké měl sám. Jejich prvním cílem bylo lapit Mrakoplaše. 

I 



Skundský prales ve kterém se Mrakoplaš s Dvoukvítkem ocitli byl DO(~nOOm~me 
kouzelný, což nebylo v Pohádkové říši nic divného .. Byl to také jediný prales ve Vesmíru, 
který se v jazyce domorodců jmenoval" Tvůj prst ty pitomče", jak zněl přesný překlad názvu 
"Skund". 

Důvod této zvláštnosti je až k politování jednoduchý. Když první cestovatelé ze zemí 
kolem Kruhového moře dorazili do místních chladných oblastí, začali doplňovat bílá místa na 
svých mapách. Dělali to prostě tak, že chytili nejbližšího domorodce, ukázali mu nějaký 
vzdálený orientační bod, mluvili na něj hlasitě a pomalu a zapsali do mapy, co jim ten užaslý 
člověk řekl . Proto se do celých generací atlasů nesmrtelně zapsala taková jména jako "Hora, 
nevidíš", "Já nevím", "Cože" a samozřejmě i "Tvůj prst ty pitomče." 

Kolem holého vrcholu hory "Dolskunrahod" (Co je to za hlupáka když neví, že hora je 
hora) se začala kupit bouřková mračna a zavazadlo se pohodlněji usadilo pod stromem, který 
se marně pokoušel navázat konverzaci. Mrakoplaš a Dvoukvítek však neměli moc chuti trávit 
bouřku v lese pod stromy, a navíc měli ukrutný hlad a neviděli nikde nic k jídlu. 

"Sví ví vídl vít" ozvalo se vedle Mrakoplašovy boty slabým hláskem. Podíval se dolů . 
Trpaslík, který se představil jako Vaverka se podíval nahoru. Mrakoplaš měl skvělý talent na 
jazyky. Trpaslík právě řekl : "Zbylo mi doma od včerejška trochu šerbetu z čolka. " "To zní 
zajímavě." odpověděl mu Mrakoplaš. Vaverka ho znova šťouchl do kotníku. "Vím, kde je 
nějaký jídlo pro velký" pokračoval trpaslík v řeči. "A taky bydlení a není to daleko." 

Mrakoplaš se podíval na mračna, která klesala níž a níž. Světlo z okolí se rychle 
ztrácelo a mraky vypadaly jako když jim někdo vyprávělo sněhu a jim se tahle myšlenka 
zalíbila. Vydali se na cestu. Několik vteřin po nich se vyhrabalo zpod stromu i Zavazadlo a 
pustilo se za nimi. "Hej" Zavazadlo se pomalu obrátilo, přičemž se jeho nožičky pohybovaly 
podle složitého vzorce a zdálo se, že hledí vzhůru. "Jaké je to být truhlářským výrobkem?" 
zeptal se dychtivě strom. "Bolí to?" 

Zdálo se, že Zavazadlo přemýšlí . Každá mosazná součástka a každý otvor po 
vypadlém suku jakoby vykazovaly maximální soustředění. pak pokrčilo víkem a odkolébalo 
se pryč . Strom si povzdechl a setřásl z větví pár suchých listů . 

Domeček byl malý, sešlý a zdobený jako vyšívaná dečka. Mrakoplaš si pomyslel, že 
se k němu musel dostat nějaký šílený řezbář, a než ho stačili odtáhnout, dost si zařádil . Každé 
dveře, každá okenice byla zdobena girlandou vyřezaných hroznů, pod střechou a po zdech se 



"inuly pásy borových šišek. Mrakoplaš napůl čekal, že se z horního okénka vynoří obrovská 
kukačka a' ohlásí správný čas . 

"Tady je všude spousta magie" poznamenal Vaverka. "Kdysi tady žila stará 
čarodějnice. Už tady dávno nebydlí, ale magie udržuje domek v chodu." "Po slyšte" ozval se 
Dvoukvítek "ty dveře jsou nějaké divné. Ono to lepí!" "Je to nugát" přikývl Vaverka. 
"Proboha, to je doopravdická Perníková chaloupka, Mrakoplaši podívej, doopravdická ... " 

Polykající Mrakoplaš přikývl. "Jo, katedra architektury Vysoké školy cukrářské" 
prohlásil. "Tam jsem se ani nepokoušel dostat.! S podezřením se zadíval na velké klepadlo 
z lékořice. "Tak nějak to pořád dorůstá" řekl Vaverka. Je to fakt úžasné! Takový dům dneska 
neseženete, dávno se už nedělá ten správný perník." " Vážně?" podivil se zachmuřený 
Mrakoplaš. "Tak pojďte dovnitř" zval je pidimužík, "ale dejte pozor na rohožku." "Proč?" 
"Protože je z cukrové vaty," 

Nějakou chvíli už Mrakoplaš, Dvoukvítek a Vaverka pobývali v Perníkové chaloupce. 
"Dej si ještě kousek stolu," řekl Mrakoplaš. "Ne, já nemám marcipán rád" odpověděl 
Dvoukvítek. ,,Kromě toho bych řekl, že je dost nevychované jíst cizím lidem nábytek." "S tím 
si nedělejte starosti" uklidňoval je Vaverka. "Ta stará čarodějnice už tady dávno nebydlí. Říká 
se, že dostala, co jí patřilo. Prý se o to postaral párek nějakých malých uličníků . " "Ty dnešní 
děti" zavrtěl hlavou Mrakoplaš. "Vinu nesou jejich rodiče" pokýval smutně hlavou 
Dvoukvítek. 
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V okamžiku, kdy jste své smysly přesvědčili, že je vše normální byla chaloupka 

docela příjemné místo. Zbytková magie ji udržovala v chodu a ta okolní zvířata, která ještě 
nepochcípala na vleklé záněty zubů se jí vyhýbala. Oheň z lékořicových polen hořel v krbu 
velmi špatně. Mrakoplaš se pokusil nasbírat venku nějaké suché větve, ale nakonec to vzdal. 
Dřevem, které na vás mluví, se topí velice špatně . 

Mrakoplaš se zadíval na zavazadlo. Nikdy se tak docela nevyrovnal 
s myšlenkou, že uvnitř je úplně jiný svět než zvenčí. Samozřejmě, že to byl pouhý vedlejší jev 
jeho celkové tajemnosti, ale Mrakoplaše přesto stále znovu znepokojovalo, když viděl, jak cpe 
Dvoukvítek do zavazadla náruče špinavých košil a ponožek, a když pak znovu otevře víko, 
leží uvnitř úhledně srovnané hromádky čistého prádla vonícího levandulí. 

Dvoukvítek také cestou nasbíral řadu pozoruhodných upomínkových předmětů . 

Mrakoplaš by řekl krámů, ale Zavazadlo si s nimi bez potíží poradilo. Vešel se do něj i 
dvoumetrový kůl sloužící k obřadu Drbáni prasete a nikde z něj nevyčuhoval. Najednou sebou 
Dvoukvítek trhl. "Co to bylo za zvuk?" zeptal se Mrakoplaš. "Který?" zeptal se Dvoukvítek. 
Pak někdo zabušil holí na okenní rám. 

Vaverka se s výkřikem "elfové" vrhl napříč místností k myší díře a zmizel. "Co 
budeme dělat?" rozhlížel se Dvoukvítek po chaloupce. "Zpanikaříme" navrhl Mrakoplaš 
s nadějí. Vždycky si myslel, že nejlepší cesta k záchraně je zpanikařit. Jeho teorie vycházela 
z toho, že se lidé, kteří se v minulosti setkali se šavlozubým tygrem dali rozdělit zhruba na ty, 
kteří zpanikařili a utekli, a ty druhé, kteří zůstali stát na místě a říkali něco jako "Ó, jak 
vznešená šelma" nebo "kuk kočičko" . Ti ovšem většinou nepřežili . 

"Támhle je skříň" šeptal Dvoukvítek a ukázal na úzká dvířka vtěsnaná mezi 
perníkovou stěnu a bok krbu. Rychle se namačkali do sladce páchnoucí temnoty. Zvenčí 
k nim dolehlo praskání čokoládové podlahy a hlasy. "Trémone, tady nikdo není!" "Nesmysl! 
Slyšel jsem tu hlasy a vsadím se, že to byl ten nepodařený Mrakoplaš, kterého musíme 
chytit." Mrakoplašovi se zatajil dech a na své poměry obdivuhodně rychle pochopil, že se 
ctižádostivý Trémon snaží získat Zaklínadla a strhnout tak na sebe slávu ze záchrany 
Pohádkové říše . A to se mu vůbec nelíbilo. Po nějaké chvíli po šeptal Dvoukvítek 
Mrakoplašovi: "Po slyš, v té skříni je koště." "No a co je na tom divného?" "Má řídítka" 
odpověděl Dvoukvítek 

Dole kdosi pronikavě vykřikl . Jeden z Trémonovy výpravy se pokusil 
nazdvihnout víko Zavazadla. Byl to jeho poslední výkřik na tomto světě, protože Zavazadlo 



ho pohltilo. Chvíli bylo ticho, a tak Mrakoplaš opatrně pootevřel dveře. Místnost byla 
prázdná. Opatrně přešel k oknu a když vyhlédl ven, zíral přímo do tváří svých 
pronásledovatelů . "To je on!" Mrakoplaš rychle uskočil a vrhl se ke schodům. Scéna dole 
byla nepopsatelná. Všichni z trémonovy výpravy se snažili vyhnout Zavazadlu. Také se 
pokoušeli místnost osvětlit nejrůznějšími druhy blesků a magickým ohněm, a to vytvářelo 
atmosféru diskotéky v továrně na fotoblesky. Mrakoplaš se rychle ohlédl a uviděl Dvoukvítka 
sedícího na koštěti, které se volně vznášelo vzduchem. "Musela ho tady zapomenout ta 
čarodějnice," zářil Dvoukvítek, "opravdové létající koště!" Mrakoplaš zaváhal. Z proutěného 
konce koštěte vyletovaly oktarínové jiskřičky a výšky k smrti nenáviděl. Ještě miň se mu však 
líbil spolek, který měl v patách. 

"Dobrá, já řídím." Naskočil za Dvoukvítka na koště. To sletělo dolů po 
schodech a obrátilo se vzhůru nohama. Mrakoplaš vykřikl a křečovitě kroutil řídítky. Pak se 
stalo několik věcí najednou. Koště vyrazilo dopředu a prorazilo v dešti drobečků zeď. 
Zavazadlo vyrazilo také dopředu a jednoho z pronásledovatelů kouslo do nohy. 

O kus dál v pralese, v malé chýši přihodil starý šaman na oheň několik 
větviček a přes kouř cigarety pohlédl do tváře mladého učedníka. "Bedna s nožičkami?" 
zep.tal se znova. "Ano pane. Spadla z nebe a podívala se na mne." "Takže ta bedna měla 
oči?!" "Ne ... " začal učedník a zmateně se zarazil. Stařík se na něj nevěřícně díval a řekl : " 
Lidi už viděli ledacos, dokonce i některé z našich bohů či duchů zemřelých, ale bednu se 
stovkou nožiček, která by se na někoho dívala, to může tvrdit jen idio ... " Přerušil ho náhlý 
svištivý zvuk a závan sněhu a jisker, který rozfoukal oheň po celé chýši. Něco se zamíhalo, 
pak praskla protější zeď, rozletěla se na kusy a zjevení zmizelo. Rozhostilo se ticho. Nakonec 
starý šaman začal velmi opatrně: "Neviděl jsi teď náhodou dva muže, kteří letěli hlavou dolů 
na koštěti a křičeli jeden na druhého?" Mladý učedník se mu podíval přímo do očí a řekl: 
"Samozřejmě, že ne." Stařec si zhluboka a s úlevou oddychl: ,,Díky bohům, já taky ne." 
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Po té, co Mrakoplaš s Dvoukvítkem odletěli na koštětI, zavládl v 
chaloupce zmatek. Všichni chtěli koště pronásledovat. A protože ze zmatku může vždycky 
vzniknout jen neštěstí, došlo k řadě zranění . Nejvíce to odnesl mág, který se rozhodl bez 
přípravy a příslušných zaklínadel použít sedmimílové boty, které v chaloupce také našel. 
Sedmimílové boty jsou velmi komplikovaná kouzelná pomůcka a ubohý mág si vzpomněl 
příliš pozdě, že u dopravního prostředku, který vám má umožnit položit jednu nohu dvacet 
mil před druhou se může každá chybička krutě vymstít. 

Trémon si zjednal pořádek a rozhodl se přistoupit ke kouzelnému obřadu, který 
by koště i s jeho pasažéry přivolal zpět. Nakreslil tedy oktagram, rozpažil a pronesl "ke mně ó 
duchové ... . ". Než dořekl kouzelnou formuli ozvalo se zahřmění a nastala chvíle fyzické 
nestability. Trémon zaslechl ostré nadechnutí a pak tupý, hlasitý úder. V místnosti se 
rozhostilo ticho. 

Když uběhlo několik minut Trémon se odvážil otevřít oči . Zděšení, které se mu 
v nich objevilo lze stěží popsat. S přehnanou nenápadností se obrátil ke dveřím, oči přitom 
upíral ke stropu, jakoby něco takového v životě neviděl. Jeho průvodci byli pryč a on se 
pohyboval způsobem, který dával tušit, že chce překonat rychlostní rekord v nenápadné chůzi. 

Uprostřed magického oktagramu dřepělo Zavazadlo a výhrůžně klapalo víkem. 
Trémon se zastavil. V útrobách Zavazadla zahlédl sloupečky čistého prádla vonícího 
levandulí. Přišlo mu to tak nějak jako nejstrašnější věc, kterou kdy v životě viděl. "Ehm, no", 
odkašlal si, "neviděl jste tu náhodou někde ještě jednoho čaroděje?" Zavazadlu se podařilo 
vypadat ještě výhrůžněji . "Aha" řekl Trémon, "no na tom vlastně nezáleží." Trémon sklopil 
hlavu, jako kdyby ho zajímal vyšívaný lem jeho roucha. Když hlavu opět zvedl, truhlice tam 
stále byla. "Nashledanou" řekl a dal se na útěk. Ze dveří se mu podařilo vyběhnout právě 
včas . 

Zuřila první sněhová bouře nastávající zimy a většinu nebe nad Pohádkovou říší 
pokrývala těžká mračna. Najednou vrstvou mračen prorazilo něco malého a vzdáleného, co za 
sebou zanechávalo útržky vodních par. Chladným tichem stratosféry se jasně a hlasitě 
rozlehly zvuky hádky. "Říkal jsi, že s tou věcí umíš létat!" "Ne, to jsem neřekl. Řekl jsem jen, 
že ty to neumíš." "Ale já nikdy na ničem takovém neseděl." "To je náhoda!" "Jenže ty jsi řekl 
že, . . . Podívej se na nebe!" "Ne nechci!" "Co se to stalo s hvězdami? 

A tak se stalo, že Mrakoplaš s Dvoukvítkem byli první obyvatelé Pohádkové 
říše, kteří uviděli, co jim budoucnost chystá. Tisíc mil za jejich zády se z mračen tyčila hora 
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Cori Celesti a vrhala ostrý stín na zpěhM& thlačrta, takže 'bOhóvé na ní sídlící by si toho mohli 
všimnout také, ~le bdhdvé "Se normálně na oblohu nedívají, a právě v téhle chvíli se hádali 
S Ledovými obry, kteří odmítli ztlumit rádio. . 

Na obzoru, ve směru, kterým neúnavně postupovala velká A'Tuin, zmizely 
z oblohy všechny hvězdy. V celém tom sametově černém kruhu zbyla jen jediná hvězda, rudá 
a zlověstná, hvězda, která zářila jako oko vzteklinou nakaženého norka. Byla malá, strašlivá a 
nelítostná. Velká A'Tuin mířila přímo k ní. Mrakoplaš věděl přesně, co je za takové situace 
třeba udělat. Vykřikl a zamířil s koštětem svisle dolů . 
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Po fiasku v Perníkové chaloupce vsadil Trémon na sílu magie a rozhodl se 
vrátit se do Ankh-Morporku na Neviditelnou universitu. Své průvodce však pověřil nadále 
hledáním po celé říši a naučil je způsob jakým ho mají rychle informovat o průběhu událostí. 
Sám se chtěl pokusit donutit Zaklínadla k návratu do Oktáva a Mrakoplaše k návratu do 
Ankh-Morporku s pomocí magie. Nevedla ho k tomu jen lenost, ale také cítil příležitost, že by 
se mohl dostat do vyššího postavení teď, když po úniku Zaklínadel ubylo mnoho mágů . Jako 
důstojné postavení pro sebe viděl hlavu celé university. A v jeho nepřítomnosti by na něj 
žádný z vysokých postů nemusel zbýt. 

Nyní stál v observatoři Neviditelné univerzity spolu s astrologem a sledoval 
totéž, co Mrakoplaš s Dvoukvítkem někde na druhém konci Pohádkové říše. Na černém 
pozadí nebe zářila osamocená rudá tečka. "No?" "Je to myslím hvězda" řekl astrolog. "Háček 
je v tom, že je největší jakou jsem kdy viděL" "Větší než slunce?" zeptal se Ttrémon. 

V zásadě s hvězdami jako takovými nesouhlasil. V jejich uspořádání podle něj 
nebyl žádný řád a obloha s nimi vypadala jako neuklizená. Astrolog se ozval: "Ta hvězda je 
mnohem větší než Velká A'tuin." "Narazíme na ni?" ptal se Trémon. "obávám se, že ano 
pane." "Hm." Řekl Trémon. "Těmhle věcem moc nerozumím, ale mám dojem, že to nebude 
nic příjemného. Shoříme?" "Ano, ale až nakonec. Před tím nastane zemětřesení, do pevniny 
udeří přílivové vlny, dojde k poruchám přitažlivosti a zmízÍ dýchatelná atmosféra." "Aha, 
jedním slovem naprostý zmatek, žádný organizovaný chaos. Předpokládám, že lidé 
zpanikaří." "Obávám se, že velice rychle" souhlasil astrolog. 

Trémon uvažoval nahlas: ,,zatím nemůžeme najít Mrakoplaše a když ho 
nenajdeme, nenajdeme ani Zaklínadla, která možná už získal. Moji služebníci ho hledají 
všude a mě připadá nesmyslné, aby někdo vletěl do mraků a už se nevrátil. . . "Pokud tam 
ovšem na něco nenarazil" poznamenal astrolog. "Co když ty mraky byly plné kamenů?" 
"Jenže on se někde objevit musel." Řekl Trémon hlasem, který naznačoval, že astrologova 
žertovná poznámka se u něj nesetkala s pochopením. "Sestav mi okamžitě Mrakoplašův 
horoskop! Podle něj můžeme zjistit, kde se teď nachází." "Budu ovšem potřebovat přesný čas 
a místo jeho narození." "To jsem předpokládal a opsal jsem si je z univerzitních záznamů . " 

Astrolog nahlédl do poznámek a na čele se mu objevily vrásky. Přešel místnost 
a vytáhl velkou zásuvku plnou gram a hvězdných map. Znova si pročetl poznámky. Potom 
vyjmul pár složitě propojených kompasů a provedl na mapách několik měření a prohlásil: "A 
sakra." Trémon se na něj zvědavě podíval. "To je neuvěřitelné" dával astrolog nadále najevo 
svůj údiv. "Tak co je?" ptal se nedočkavě Trémon. 



"Narodil se ve znamení Malé skupiny slábnoucích hvězd, která leží mezi 
souhvězdími Létající myši a Zauzleného střeva. Tohle znamení je už tradičně spojeno 
s výrobci šachovnic, prodavači cibule, výrobou sádrových sošek a lidmi alergickými na cín. 
Vůbec to není znamení mágů ." "Nezajímají mě podrobnosti" přerušil ho Trémon. "No tak 
dobrá. Horoskop říká toto: 
Dnešní den je vhodný pro navázání nových přátelství . Dobré činy mohou mít nepředvídatelné 
souvislosti. Vyhýbejte se konfliktůin s druidy. Brzo se vydáte na velmi zvláštní cestu. Vaší 
šťastnou potravou jsou malé okurčičky . Lidé, kteří vás budou ohrožovat nožem to s vámi 
pravděpodobně nemyslí dobře." 

"Druidi?" zamyslel se Trémon. "No to mi teda moc nepomohlo. Nebude 
jednoduché zjistit, kde lze druidy hledat. Asi na to budu muset jít jinak. Nepochodil jsem u 
astrologa, zkusím to s bytostmi z Podzemních rozměrů." 
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"Mrakoplaši?" Mrakoplaš otevřel oči . Ne, že by mu to nějak pomohlo. Prostě 
namísto jen aby viděl samou čerň, viděl kolem sebe samou bělost, a kupodivu, bylo to ještě 
horší. "Jsi v pořádku?" "Ne" "Aha." Ležel na kameni poprášeném sněhem, ale ten kámen tak 
nějak nevypadal jako obyčejný kámen. Tak například se neměl pohybovat. Kolem vál sníh. 
Dvoukvítek seděl asi metr od něj a na tváři měl opravdovou starost. Mrakoplaš zasténal. 
Všechny kosti v těle mu vyčítaly jak s nimi v posledních dnech zacházel a stavěly se do fronty 
na stížnosti. 

"Co se stalo?" "Vzpomínáš když jsme letěli v mracích a já měl strach, 
abychom do něčeho nenarazili, řekl jsi, že jediná věc o které bychom v té výšcš mohli narazit 
je mrak nacpaný kamením." "No a?" "Jakjsi to věděl?" Mrakoplaš se rozhlédl kolem, ale co 
se týče malebnosti a členitosti okolí, mohli být klidně uvnitř pingpongového míČk.ll . 

Skála pod nimi byla prostě skála. Když přejel rukou po jejím povrchu ucítil 
jasné stopy kamenického dláta. Když přiložil ucho na chladný vlhký kámen, měl dojem, že 
slyší pomalé bušení, podobné tepu srdce. Opatrně se plazil kupředu až se dostal n okraj 
kamene a opatrně se přes něj podíval. 

V té chvíli musel kámen prolétat nad trhlinou v mracích, protože Mrakoplašovi 
se podařilo zahlédnout nezřetelné, vzdálené vrcholky rozeklaných hor. Byly strašlivě hluboko. 
Nesrozumitelně zabublal a pozpátku, centimetr za centimetrem ustupoval nazpět. "Je to 
zvláštní" oznámil nakonec Dvoukvítkovi. "Kameny přece nelétají. Jsou známé právě tím, že 
to nedělají, a to ani v pohádkové říši." ,jenže možná by lítaly kdyby mohly" zasnil se 
Dvoukvítek. "Možná, že tenhle právě přišel na to, jak se to dělá . " " No tak hlavně doufejme, 
že to nezapomene" ušklíbl se nejistě Mrakoplaš. Podkasal si navlhlé roucho a zachmuřeně se 
rozhlížel po okolních mracích. Zasnil se na d tím, že někde jistě existují lidé, kteří mají svůj 
život ve svých rukou. Ráno vstanou, večer si jdou v klidu lehnout a mají celkem slušnou 
jistotu, že na ně nezaútočí banda přihlouplých mágů, natož, aby se probudili na blavanu, který 
zřejmě propadl touze dostat se do vyššího postavení než bývá u kamenů zvykem. 

Mrakoplaš zavětřil. Balvan byl cítit něčím smaženým. Vůně jak se zdálo 
přicházela odněkud zpředu a promlouvala přímo k mágovu žaludku. "Necítíš nic?" "Já bych 
řekl, že je to slanina." "Já doufám, že je to slanina" pokýval Mrakoplaš hlavou, "protože teď ji 
najdu a sním. Ten perník a marcipán jsem už dávno strávil." Bez ohledu na pohyb kamene se 
postavil a kolébavou chůzí námořníka se vdal do mračen a očima pátral ve vlhkém šeru. 



V předu, nebo přesněji řečeno na přídi lqunene sed~l u čadivého ohníčku na 
zkřížených mohou malý druid. Na hlavě měl ovázan.ý lrus nepromokavého plátna a ozdobným 
srpem postrkoval po pánvi kusy slaniny. 

"Ehm" ozval se nezávazně Mrakoplaš. :Qrtff(i zvedl oči a pustil pánev do ohně. 
Vyskočil na nohy a výhrůžně napřáhl srp. Vypadal tak nebezpečně, jak jen může vypadat 
člověk v mokré noční košili a s promáčeným šátkem uvázaným na babku. 

"Varuju vás" řekl hlasitě a výhružně malý druid. "S každým únoscem strašlivě 
zatočím" zvolal ještě a kýchl. ,,My vám chceme spíš pomoci" řekl Mrakoplaš a upřel 
toužebně oči na slaninu, která se pálila v ohni. To druida, který byl k Mrakoplašovu 
překvapení docela mladý zaskočilo . Mrakoplaš sice předpokládal, že teoretipky musí 
existovat i něco takového jako jsou mladí druidové, ale tak nějak si je nedovedl představit. 

"Takže vy mi nechcete ten kámen ukrást?" zeptal se druid a spustil srp o 
několik milimetrů. "Vždyť já ani nevím jak se dá kámen ukrást." Odpověděl unaveně 
Mrakoplaš. "Promiňte" vmísil se do hovoru opatrně Dvoukvítek "obávám se, že vám hoří 
večeře. " Druid se podíval dolů a docela marně zamával nad ohněm rukama. Mrakoplaš se mu 
vrhl na pomoc, objevil se hustý oblak kouře a zavládl zmatek. Společně vybojované vítězství 
v podobě několika kousků připálené slaniny vykonalo mnohem víc než dlouhé diplomatické 
jednání. 

"A jak jste se sem vlastně dostali?" vyzvídal druid. "Jsme přinejmenším ve 
výši sto šedesáti metrů, tedy pokud jsem si nepopletl magické runy." Mrakoplaš se pokusil na 
výšku zapomenou. "My jsme letěli kolem a prostě jsme sem spadli." "Měli jsme namířeno 
k zemi" dodával Dvoukvítek na vysvětlenou . "Jenže tvůj kámen nás naštěstí zarazil" dodal 
Mrakoplaš. "A já si mysklelm, že jsem vletěl do větrného viru" poškrabal se za uchem druid 
jeiož jméno bylo Belafon. "Takže to jste museli být vy." Zimomřivě se zatřásl. "Teď už musí 
být ráno. Kašlu na předpisy. Vyletím nad mračna. Držte se!" "Čweho?" vyjekl Mrakoplaš. 
No, snažte se upřeně myslet na to, že nechcete spadnout," radil jim Belafon Potom vytáhl ze 
záhybů roucha velké kovové závaží a několikrát jím v podivných křivkách máchl nad ohněm. 

Mračna kolem nich s začala propadat. Najednou kámen prorazil poslední vrstvu mračen a 
ocitl se ve sluneční záři . Vyrovnal se několik metrů nad šedivou hladinou mračen a 
pokračoval v cestě chladnou, ale jasně modrou oblohou. Mračna se teď změnila v krásný 
šedobílý koberec, jkterý se táhl do nekonečna na všechny strany. 

Kámen byl asi deset metrů dlouhý, tři a půl metru široký a namodralý. "To je 
sklutečně nezapomenutelný pohled" pronesl Dvoukvítek a oči mu zářily. "Hm, ale co drží ten 
kámen nahoře?" zajímalo Mrakoplaše. "lllavně velká dávka přemlouvání" řekl Belafon a 
ždímal si roucho. "Aha" přikývl nechápavě Mrakoplaš. "Držet je nahoře, to je to nejmenší," 
pokračoval ve vysvětlování druid. "Nejtěžší ze všeho je přistání . " 

Konec konců, prosby a přemlouvání drží pohromadě celý vesmír a bylo by 
zbytečné předstírat, že to všechno je pouhopouhá magie." Mrakoplaš se náhodou podíval 
řídnoucím závojem mračen dolů a hodně hluboko pod nimi zahlédl kousek země pokryté 
sněhem. Byl si jistý, že se ocitl ve společnosti šílence, ale na to byl zvyklý. Pokud si mohl 
v jeho společnosti zajistit bezpečí tím, že mu bude naslouchat, byl jedno veliké ucho. Belafon 
si sedl a nohy pohodlně spustil přes okraj kamene. 

,,Podívejte, neděklejte si starosti. Kdybyste si začali opravdu vážně myslet, že 
kámen nemůže létat, mohl by to uslyšet, považovat to za přemlouvání a vám by se špatně 
vedlo. Jasný? Je vidět, že jste se ještě nestačili seznámit s novými formami moderního 
myšlení. "Jo, taky mám ten dojem" odpověděl mu slabým hlasem Mrakoplaš. Snažil se 
zapomenout na všechny kameny na zemi. Pokoušel se představit si balvany poletující oblohou 
jako vlaštovky, snášející se nízko k zemi jen proto, aby mohly v čirém opojení z letu 
vystřelovat vysoko k nypi ... " Byl si až trapně vědom, že mu to nejde. 
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Druidové z říše se pyšnili svým nadcházejícím sjezdem, na kterém, 
jak tvrdili, se dostanou na dosah k odhalení tajemství vesmíru. Samozřejmě, že i zdejší druidi 
věřili v harmonii života, léčivou moc rostlin, přirozený rytmus ročních období a v upálení 
každého, kdo k těmto pravdám nepřistupuje s tím pravým nadšením. To všechno se dozvěděli 
Dvoukvítek s Mrakoplašem z druidova povídání. Belafom byl specialistou na hardware. Když 
to Doukvítek uslyšel, ptal se zvědavě co to je. "No přece tohle" vysvětlilo druid a poklepal 
nohou na kámen. "Tohle je tedy jeden z komponentů, přesněji řečeno náhradní díl. Mají 
nějaké potíže s velkými kruhy na planině Vortex. Alespoň to tvrdí. Chtěl bych mít bronzový 
náramek za každého uživatele, který se vůbec neunavuje tím, aby alespoň nahlédl do 
manuálu." Pokrčil rameny. 

"A k čemu ti to přesně je? Zeptal se Mrakoplaš. Cokoliv mu bylo dobré, aby 
odpoutal mysl od vzdálenosti, která ho dělila od země. "No, můžeš to puŽít. . s pomocí těch 
kamenů můžeš přesně určit roční dobu a čas" odpověděl Belafon. "Aha, to jako myslíš, že 
když je na něm sníh, tak je zima?" "Ano. Vlastně ne. Víš, předpokládejme, že bys chtěl zjistit 
kdy vyjde ta nebo ona hvězda ... " "Proč?" zeptal se Dvoukvítek a z obličeje mu vyzařoval 
nelíčený zájem. "No třeba kdybyste chtěli vědět kdy máte zasadit tu nebo onu rostlinu" 
odpovídal mu Belafon a už se začínal trochu potit. 

"Půjčím ti svůj kalendář, jestli chceš" nabídl mu Dvoukvítek. "Kalendář?!" 
"To je taková kniha, která ti řekne, který je den" vysvětloval mu unaveně Mrakoplaš. "To by 
bylo podle tvého gusta." Belafon ztuhl. "Kniha?! Myslíš jako papírová?" "Jo." "No, to se mi 
nezdá zrovna nejspolehlivější" řekl druid pohrdavě. ,jak může kniha vědět jaký je právě den? 
Papír přece neumí počítat." Dupl na přední konec kamene a ten se povážlivě rozhoupal. 
Mrakoplaš vyděšeně polkl a přitáhl si Dvoukvítka k sobě. 

"Slyšel jsi někdy o kulturním šoku?" zasyčel mu do ucha. "Co to má být?" "To 
je přesně to, co utrpí lidé, kteří stráví pět set let marnými pokusy, jak přinutit kamenný kruh, 
aby ukazoval přesně, a pak potkají někoho s malou knížečkou, která má jednu stranu pro 
každý den a ještě k tomu obsahuje přehršli takových moudrostí, jako kdy je čas sázet zelené 
fazolky. A ty si musíš o kulturním šoku pamatovat především to, že nikdy nesmíš způsobit 
kulturní šok člověku, který pilotuje tisícitunový kámen ve velké výšce. 

Kámen svištěl nad náhorními plošinami. Belafon bručel něco o spěchu a tu 
namazal trochu masti z jmelí a tam přimaloval magickou runu, zatímco Mrakoplaš si v hrůze 
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zakrýval oči a Dvoukvítek se strachoval o Zavazadlo na které si vzpomněl. "Kupředu a 
vzhůru!" vykřikl druid do svistu proudícího vzduchu. "Pohleďte, .velký nebeský počítač!" 

Mrakoplaš vyhlédl mezi prsty a na obzoru uviděl obrovskou konstrukci 
z šedých a černých kamenných desek uspořádaných do soustředných kruhů a tajemných 
uliček, které vypadaly na pozadí bílého sněhu pochmurně a odmítavě. Něco takového tady 
přece nemohli vytvořit lidé. "Vypadá to jako pěkná hromada kamení" ozval se Dvoukvítek. 
Belafon strnul uprostřed gesta. "Cože?!" "No, že jsou moc hezké na pohled," spěšně mu 
vysvětloval turista. 

Bylo vidět, že druid tuhne. "Hezké?" obrátil se k Dvoukvítkovi s nepříliš 
přátelským výrazem. "Triumf otesávání křemičitanů, zázrak moderních stavebních metod - o 
tom ty prohlásíš jenom "hezké"? 

Kámen zpomalil, sklouzl v záplavě sněhového prachu stranou a zůstal viset ve 
vzduchu nad kruhem. Pod nimi na ploše stál jiný druid a větvičkamí jmelí v ruce dělal složitá 
gesta. Belafon zkušeně spustil kamennou plotnu na dva obrovské vztyčené balvany kam 
dosedla naprosto přesně. Mrakoplaš si oddechl, ale jak se později ukázalo, poněkud 
předčasně. 



------
"' . 

/V" 

Kdyby se Belafon s kamenem neopozdil nemuselo se nic z následujících věcí 
stát. Mrakoplaš s Dvoukvítkem by pěkně poděkovali za svezení a vydali by se na další cestu 
tam kam by Mrakoplaše vedl instinkt nebo Zaklínadlo v jeho hlavě. Na druhou stranu ale, 
třeba to byla vůle nějaké vyšší magické síly. 

Takhle bylo už vše připraveno na zahájení sjezdu druidů, který měl být zahájen 
obřadem obětování mladé dívky. Když Dvoukvítek, který chtěl se zájmem obřad sledovat, 
pochopil, že dívka bude skutečně zabita, že se nejedná o žádný symbolický obřad 
s obětováním květin či kamenů, všechno se v něm vzbouřilo. Než stačil Mrakoplaš zareagovat 
vrhl se Dvoukvítek k obětnímu kameni a začal ke shromážděným mluvit : "Tohle je naprosto 
nepřípustné, zavrženíhodné a zpátečnické . Živé oběti už všude patří minulosti. Uvědomte si, 
že druidové ... " Dále už neodřekl . Druidové zpočátku zkamenělí nad drzostí toho malého 
muŽÍčka se vzpamatovali a vypukla vřava. Druidi se jeden přes druhého tlačili k místu, kde 
stál Dvoukvítek. Mrakoplaš jen bezmocně přihlížel, jak Dvoukvítek ztrácí vědomí. "Kdyby tu 
tak bylo Zavazadlo" povzdechl si v duchu Mrakoplaš, "to bychom měli šanci." Jen to 
domyslel, něco bouchlo nedaleko od něj a když se podíval tím směrem, spatřil tu záhadnou 
bednu jak výhrůžně klape víkem. Jak rád ji teď uviděl si nikdo neumí představit. V krátkém 
okamžiku pohltila dva druidy a ze třetího ještě vykukovala zpod víka noha. Mezi druidy 
zavládlo zděšení . Toho zmatku využila dívka, která měla být obětována a utekla, a také 
Mrakoplaš se vzchopil a ve vhodném okamžiku popadl Dvoukvítka do náruče. Nevěděl jak se 
stalo, že se ocitl na víku Zavazadla a už opět letěl vzduchem. Naštěstí to netrvalo dlouho a než 
stačil Mrakoplaš cokoliv udělat ocitli se, kupodivu bez úrazu na zemi. Mrakoplaš vzal přítele 
a ucítil, že Dvoukvítek ztratil váhu. Ne, že by vážil málo, on nevážil nic. Měl pocit, že v 
ruce drŽÍ pouhý stín. 

Bázlivě rozhlédl kolem. Skoro si oddechl, když nedaleko uviděl staříka 
s dívkou. Popadl Dvoukvítka , a protože z neznámého důvodu v něm stařík hned na první 
pohled vzbudil důvěru, došel k němu a k dívce a zeptal se může-li se k nim přidat. Stařec 
souhlasil 

Mrakoplaš opřel Dvoukvítka v sedící poloze o nedaleký strom a v měsíčním 
svitu si starce prohlížel blíže. Stařec měl jen jedno oko, druhé mu překrýval klípec. Hubené 
tělo bylo pokryto pavučinou jizev a hnědými pigmentovými skvrnami. Jak se zdálo, zuby ho 
už opustily dávno. "Kdo jsi?" "Bethan" odpověděla dívka, která s péčí a píli vtírala muži do 
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zad jakousi zelenou mast. "Já myslím on" odpověděl jí Mrakoplaš. "Jmenuju še Cohen 
chlapče." 

"Cohen? Barbar Cohen?" "Jo, to jšem já." "Počkej, počkej" ozval se Mrakoplaš. "Cohen je 
obrovský chlap, má býčí šíji a prsní svaly jako dva fotbalové balóny. Je to největší pohádkový 
válečník a ve své době byl skutečně legendou. Pamatuju si, jak mi o něm dědeček vyprávěl 
když jsem byl docela malý." Pod upřeným pohledem jednoho oka sklopil zrak. Cohen si 
povzdychl. ,,Káp ši na to, já jsem vlastně taková přestárlá legenda." ,,Páni, a kolik ti už dneska 
vlastně je?" "Ošumdešát šedm". "Ale byl jsi opravdu největší" skočila jim Bethan do řeči. 
"Bardi a minstrelové o tobě zpívají dodnes." Cohen pokrčil rameny a bolestně zasténal. 
"Nikdy jšem ž toho neměl moč," prohlásil a zachmuřeně upíral oči na zem. "To je čelá 
hištorka mýho života. Skoro ošumdešát roků u "řemešla a čo ž toho mám? Bolavý žáda, žlatou 
žílu, špatný trávení, štovku růžnejch rečeptů a ji nenávidím, nenávidím." "Koho nenávidíš?" 
ptal se Mrakoplaš udiveně. "Polívku!" řekl Cohen znechuceně. "To ty moje žuby. Když 
nemáte žuby nikdo váš nebere vážně. Každej hned: :šedněte ši k vohni dědo a dejte ši trochu 

li ky " po v ... 
Mrakoplaš se odvrátil od Cohena a podíval se na Dvoukvítka, který byl stále 

ještě v bezvědomí a vypadal tak vyčítavě, jak to jen za těchto podmínek šlo. Jak se zdálo, 
vzpomněl si na něj i Cohen. Nejistě se postavil a při šoural se k turistovi. Opatrně mu palcem 
nahmatal puls, prohlédl šrám a otevřel oči . "Odešel" prohlásil nakonec. "Cože? Je mrtvý?" 
Mrakoplašovi se zadrhl hlas. "Ne" odpověděl mu Cohen zamyšleně, "tak jšem to nemyšlel, 
ne tak dočela, proště odešel, je pryč . " "Kam odešel?" "Nevím" zavrtěl hlavou Cohen, "ale 
myšlím že žnám někoho kdo k tomu má mapu." 

Cohen zavedl Mrakoplaše ke stařeně z rodu koňských lidí, kteří kočovali po 
rozsáhlých pláních Pohádkové říše a někteří z nich měli podivuhodné schopnosti. To ostatně 
v pohádce není nic divného. Přisedli k ohni. Stařena je vyslechla, pokrčila rameny a 
z neviditelné kapsy vytáhla paklík umaštěných karet. Rozložila je před sebou. 

"Já na karotkové karty nevěřím," zamumlal Mrakoplaš. "Myslím, že všechny 
řeči o jejich zázračnosti jsou jenom fámy." Stařena chvíli míchala kartami a potom je začala 
před sebou rozkládat. Nejzajímavější byly karty zobrazující rudou hvězdu a Smrtě. Mrakoplaš 
se podíval na Dvoukvítka, který stále nejevil známky života a dostal strach. Cohen 
přetlumočil jeho obavy stařeně. Ta zavrtěla hlavou a začala se hrabat ve své bedně. Vyndala 
odtud nějakou zelenou tekutinu a nalila ji Mrakoplašovi do piva. Pak se obrátila na Cohena: 
"Jestli chce zachránit svého přítele a získat zaklínadla, musí navštívit Smrtě, li k tomu mu 
pomůže tenhle nápoj ." Mrakoplaš se koukal značně nedůvěřivě. Cohen mu pošeptal: 
"Neváhej, oni jsou nedůtkliví pokud odmítneš jimi nabízenou pomoc." Mrakoplaš se tedy 
nadechl a nápoj vypil. Nechutnal vůbec špatně ... " 



Nějaká sila ho zvedla a vzduchu, jenže fyzicky seděl stále ještě na 
zemi u ohně. Viděl sám sebe, malou postavičku osvětlenou světlem plamenů, ostatní postavy 
kolem, podobné hračkám, zvědavě sledovaly jeho tělo s výjimkou stařeny. Ta měla zvednutou 
hlavu, dívala se přímo na něj a usmivala se. Mrakoplaš cítil, že by měl propadnout panice, ale 
to nebylo tak lehké, protože i když si to uvědomoval,pocity jako panika, hrůza nebo zlost mají 
něco společného s nervy a žlázami, a to všechno zůstalo v jeho těle. Bylo obtížné si uvědomit, 
co se vlastně děje. Když se podíval pod sebe, spatřil tenkou modrou linku, která ho spojovala 
s jeho tělem. Nechtěl ani pomyslet na to, co by se stalo, kdyby se přetrhla ... Pak by musel 
zbytek svého života strávit okolo stolků spiritistů a předstírat, že je dědeček toho, či tetička 
onoho nebo jiná mrtvá duše, aby si nějak ukrátil čas. Z toho na něj padla taková hrůza, že si 
ani neuvědomil, že se nohama dotkl nějaké země. Rozhlédl se kolem. 

Všude, kam dohlédl se tyčily vysoké rozeklané hory a vzpínaly se k mrazivé 
obloze poseté krutými hvězdami . Klopýtal dolů po svahu a uši si zacpával rukama, až 
nakonec uviděl něco, .co viděl málokdo z živých. Úbočí prudčeji pokleslo a změnilo se 
v obrovskou nálevku. Do ní směřoval šeptající vítr, který unášel hlasy a duše mrtvých a sténal 
a vzdychal jakoby oddychovala sama Velká A'Tuin. Na kamenném poloostrově se nacházela 
zeleninová zahrada s malým sadem a uprostřed stál nevelký černý domek. Vedla k němu 
zřetelná stezka. 

Mrakoplaš se ohlédl. V patách se mu táhla tenká modrá nitka. A zavazadlo. 
Dřepělo na stezce a upřeně ho pozorovalo. Mrakoplaš si se Zavazadlem nikterak zvlášť 
nerozuměl. Vždycky v něm budilo dojem, že je proti němu zaujaté. Ale tentokrát se na něj pro 
jednou neošklíbalo. "No jo" slitoval se nad ním nakonec Mrakoplaš, "tak pojd"'! Zvedlo se na 
nohy a vydalo se za ním po stezce. Mrakoplaš se Zavazadlem v patách se opatrně kradl po 
cestičce sypané drceným mramorem, až se dostal za domek, a tam stiskl kliku. Do nohy mu 
vrazilo Zavazadlo. Otočil se a zasyčel: "Dej pozor ty ... " Zavazadlo vypadalo zahanbeně. 
Mrakoplaš přistoupil po špičkách ke dveřím a opatrně je otevřel. Vedly do široké chodby 
vydlážděné plochými kameny, která zahýbala do široké vstupní haly. Pomalu, se zády pevně 
přitisknutými ke stěně postupoval dál. Zavazadlo nervózně vystoupilo na všechny špičky a 
pomalu se šinulo za ním. Ta hala . .. Mrakoplašovi nedělalo starosti jenom to, že hala byla 
mnohem větší než celý domek zvenku, ne. Po tom, co v poslední době zažil by se vysmál 
každému, kdo by nevěřil, že se do pivního půllitru vejde litrovka vína. Nebyla to ani výzdoba, 
která byla v raně kryptoidním slohu a používala k dokreslení atmosféry řadu černých závěsů . 
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Byly to ty hodiny! Obrovské hodiny vyplňující téměř celý prostor mezi dvěma schodišti. 
Dřevěné schody ubíhaly velkými oblouky vlevo i vpravo vzhůru a byly zdobené bohatou 
Figurální řezbou, představující scény a výjevy, se kterými by se mohl normální smrtelník 
setkat jen po požití velké dávky něčeho silně závadného. Hodiny měly velké kyvadlo, které se 
ve velkých obloucích s hlasitým tik. tak pomalu pohybovalo sem a tam. Přitom zvuku trnuly 
zuby, protože každé "tik" a každé "tak" dávalo najevo, že vám ukrajuje ze života další 
vteřinu . Vtom mu něco zaklepalo na záda. "Podívej, ty potomku špatně vyrobenýho kufiu, už 
jsem ti jednou ... " Ohlédl se. Nebylo to zavazadlo. Byla to mladá žena, spíš děvče. Měla 

stříbrné vlasy a stříbrné oči a vypadala dosti překvapeně. "Hm," prohlásil Mrakoplaš, "tedy 
ehm, dobrý den." "vy jste živý?" zeptala se dívka. "Doufám,že ano" odpověděl. ,,1 když si 
chvílemi nejsem příliš jistý. Co je to za místo?" "To je dům Smrtě" odpověděla dívka. 
"Aha .. . " přikývl mág a olíznul si suché rty "no, těší mě, že jsem se s vámi setkal, ale myslím, 
že bych už měl zase jít ... " Zatleskala rukama. "Ale to mi přece nemůžete udělat. Sem moc 
často živí nepřicházejí a s mrtvými je nuda. "No, asi ano," souhlasil s ní Mrakoplaš a očima 
visel na dveřích. "Jak se jmenujete? Mě říkají Isabel." "Já jsme Mrakoplaš. Nezlobte se, ale 
jestli je to dům Smrtě, co tady děláte vy? Vy mě nepřipad~te mrtvá:" "Oh, já tady bydlím." 
Upřeně se na něj podívala. ,,Přišel jste sem zachránit svou lásku?" "Ne," odpověděl mág, 
"přišel jsem sem zachránit svého přítele." "To je sice méně romantické, ale pro vás 
příznivější. Tatí nemá rád ty mladé romantiky, kterých tady někdy bývá celé procesí. Ale 
většinou se jim jejich úmysl nezdaří. " "Proč?" zeptal se zvědavě Mrakoplaš. "Ten, komu se 
podaří odtud dostat se při cestě do normálního světa nesmí ani jednou ohlédnout. Ohlédne-li 
se, stane se obyvatelem říše mrtvých." Už při její řeči měl pocit, že mu uniklo něco hrozně 
důležitého . Zavřel oči a zkoušel si zopakovat celý rozhovor. Myšlenka ho udeřila iak pytlík 
s pískem. "Tatí?" S pochopením se na něj podívala. "Já jsem adoptovaná" řekla. "Ríkal, že 
mě našel za pohnutých okolností jako malou holčičku . Prý to všechno bylo hrozně smutné ... " 
Tvář se jí najednou rozjasnila: "Ale pojďte, já vás představím . Jistě vás rád uvidí. My se tady 
s lidmi příliš nestýkáme." "Promiňte," znejistěl Mrakoplaš, "pochopil jsem to dobře? 
Mluvíme oba o Smrťovi jo? Vysokej, hubenej, prázdný oční důlky a šikovnej s kosou?" 
Povzdechla si. "Ano, to je pravda, nevypadá zrovna nejlíp. Obávám se, že mu jeho zjev dost 
škodí." 
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Byla pravda, jak jsme již řekli dříve, že Mrakoplaš se vyznal v magii asi jako 
čmelák v bicyklech, ale jedno bylo jisté. Tím, že se stal studentem magie nabyl jedno základní 
právo, které mu už nikdo vzít nemohl. V okamžiku smrti si pro něj musel přijít Smrt' osobně, 

místo, aby to svěřil některé z menších mytologických bytostí, jak to obvykle dělával . 
"Heleďte, můj přítel tady asi není a já bych měl jít ... " Dívka se však v té chvíli zastavila před 
dveřmi potaženými purpurovým sametem. Zevnitř sem slabě doléhalo několik tajuplných 
hlasů . Byly to hlasy, které se nadají nijak normálně popsat, pokud by někdo nevynalezl sázecí 
stroj s ozvěnou. Mrakoplaš pochopil, že se společnost učí nějaké, nejspíš karetní hře, a že 
hosty Smrtě jsou Mor, Válka a Hlad. A potom zaslechl známý hlas, který vysvětloval nějaká 
pravidla hry. Isabel otevřela dveře. 

Abychom řekli pravdu, byla to dost příjemná pracovna, možná trochu 
pochmurná. Pravděpodobně ji stvořil bytový architekt, který měl migrénu a nepřekonatelnou 
touhu postavit na každou rovnou plochu buď přesýpací hodiny nebo postavit žlutou, tlustou 
svíčku, kterých měl jistě přebytek a chtěl se jich zbavit. Pohádkový Smrt' byl staromilec, který 
se snažil odvádět své řemeslo co nejlépe, a velmi ho rmoutilo, že se nikdy nedočká slova 
ocenění, a že ho nikdo není ochoten vyslechnout. Kdyby někdo takový byl, jistě by ve své řeči 
zdůraznil, že on stále ještě používá kosu, zatímco jeho kolegové mimo pohádkovou říši si již 
dávno pořídili kombajny. 

U stolu se společností seděl Dvoukvítek a vysvětloval jim pravidla karetní hry. 
Když uviděl Mrakoplaše ani nemrkl a Zavazadlo se hned usadilo u jeho nohou. Pravidla hry 
byla pro společnost zřejmě dost obtížná, a tak Dvoukvítek nadzvedl víko Zavazadla a chvíli 
v něm lovil až vylovil malou knížečku s pravidly této karetní hry. Knížku věnoval Smrt'ovi. 
Všichni se do ní hned dívali a Dvoukvítek s Mrakoplašem a se Zavazadlem v patách opustili 
místnost a ocitli se opět v hale. Mrakoplaš chtěl rychle vypadnout, ale ne tak Dvoukvítek. 
Začal se přehrabovat v Zavazadle a vytáhl zvláštní skříňku . Byla velká, černá, na jedné straně 
měla rukojť, vpředu kulaté skleněné okénko a byl na ní připevněný kožený řemínek, aby si ji 
Dvoukvítek mohl pověsit na krk. Kdysi měl Mrakoplaš tuhle hračku rád. Domníval se totiž, 
že funguje na principu magických a fyzikálních zákonů, ale určitě se mýlil. Ikonoskop, jak mu 
Dvoukvítek říkal, nevytvářel totiž obrázky po dopadu světla na speciálně upravený papír. 
Uvnitř skříňky byl uvězněn malý démon, který měl cit pro barvu a rychlou ruku se štětcem . 

"Teď není čas na obrázky!" zasyčel Mrakoplaš. "To bude hned" odporoval mu Dvoukvítek a 
zaklepal na boční stěnu skříňky. Vzadu se otevřela dvířka a z nich vystrčil hlavu droboučký 
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skřet. "Nakresli ty hodiny" přikázal Dvoukvítek. "Je tady mizerný světlo" vztekal se 
démonek. Ale Dvoukvítel byl neústupný a na Mrakoplaše šly mrákoty. Chtěl být už co nejdál. 
V hale se objevila Isabel. ,,Doufám, že už neodcházíte?" Stála ve dveřích a mírně se usmívala. 
V jedné ruce držela kosu příslovečné ostrosti. 

Mrakoplaš se ze všech sil snažil nedívat se na tenké modré nitky, které je 
-spojovaly se životem. "Nesmíte ještě odejít, neměla bych si s kým povídat." "Dívka s kosou 
by se neměla usmívat vědoucím a maličko nepříčetným úsměvem" pomyslel si Mrakoplaš. 
Ale než stačil domyslet, smýkla sebou Isabel na stranu jako lasička a švihla kosou po 
modrých nitkách. Ostří zasyčelo vzduchem, ale v půlce cesty se zastavilo. Zaskřípělo dřevo . 

Zavazadlo sevřelo list kosy pod víko. Dvoukvítek upřel na Mrakoplaše udivený pohled. A v té 
chvíli ho mág s jasným úmyslem a velkou dávkou zadostiučinění udeřil do brady. Malý 
muŽÍček se začal kácet dozadu, ale Mrakoplaš ho zachytil, hodil si ho přes r~meno a dal se na 
útěk. 

Ve světlem zaplavené zahradě bylo všude slyšet šustění malých, 
pravděpodobně strašlivých tvorů, kteří se zachytávali o větve. Mrakoplaš pádil podle modrých 
nitek. Z domku za nimi se ozval ostrý výkřik zklamání a vzteku. Mrakoplaš jen přidal 
v tempu, ale nevěděl kudy klopýtá. Za sebou uslyšel zvuk kroků. Znělo to jako Zavazadlo. 
Mrakoplaš se s ním nechtěl sejít, nechtěl mu vysvětlovat proč udeřil jeho pána. Zavazadlo 
totiž ty lidi, kteří se mu nelíbili pokousalo nebo rovnou zhltlo. Obával se zbytečně. Zavazadlo 
ho snadno předběhlo a podle toho, jak úporně pádilo nabyl Mrakoplaš dojmu, že dobře ví, co 
ho pronásleduje, a ani trochu se mu to nezamlouvá. Nesmíš se ohlédnout, vzpomněl si 
najednou. Ta vyhlídka byla moc ošklivá. Zavazadlo se prodralo hustým křovím a zmizelo. 
Vzápětí Mrakoplaš zjistil proč. Přepadlo přes okraj skalního výběžku a řítilo se dolů, do 
nějakého otvoru. Tam se také táhly modré nitky života. Mrakoplaš by nikdy neskočil, ale 
pomyšlení na to, co je za ním, ho nakonec donutilo. 

O několik vteřin později dorazila na místo čtveřice jezdců. Vyjeli na skalisko, 
přitáhli koním uzdy a zůstali stát ve volném prostoru nad hlubinou. Smrť se zadíval dolů . 

"Tohle mě pokaždé otráví k smrti" prohlásil. "To už bych si v domě mohl dát instalovat 
otáčecí dveře nebo korálkový závěs." "Zajímalo by mě, co chtěli" řekl zamyšleně Mor. "Mě 
se neptej" odpověděla Válka. 

Mrakoplaš s Dvoukvítkem se probudili a nad nimi stáli Cohen s Bethan a 
vypadali udiveně. Mrakoplaš se vzpamatoval první, sebral z Dvoukvítkova kutru skříňku a šel 
stranou. Právě včas, když se ze skříňky vysunul poslední obrázek. Nebyly na něm hodiny, ale 
nějaké nápisy. Mrakoplaš v duchu zajásal. Intuice mu pověděla, že drŽÍ v ruce některá z osmi 
potřebných oktávových zaklínadel. Obrázek schoval do svého hávu. Když se vracel 
k ostatním, objevilo se na cestě Zavazadlo. "Tak jsi to dokázalo" řekl skoro láskyplně 
Mrakoplaš a byl opravdu rád, že ho vidí. 
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Přespali v jurtě svých hostitelů a ráno se vydali na další cestu. Cohen, Beth81l 
ani Dvoukvítek netušili, že Mrakoplaš má už několik zaklínadel, a že je získal v domě 
samotného Smrtě. 

Navečer přijeli k okraji náhorní roviny s temným, jehličnatým pralesem na 
kterém ležel slabý sněhový poprašek a začali sjíždět dolů. Byl to kraj obrovských balvanů a 
údolí tak hlubokých a úzkých, že tam den trval sotva dvacet minut. Divoký kraj neustále 
bičovaný větrem, přesně takový, v jakém byste čekali, že se objeví. .. 

"Trolové" prohlásil Cohen a zavětřil jako křepelák. Mrakoplaš se v rudém svitu 
zapadajícího slunce rychle rozhlédl. Kameny roztroušené po okolí mu najednou připadaly 
podezřele živé. "Já mám Troly docela rád" ozval se Dvoukvítek. "Ne, to tedy nemáš," 
oznámil mu Mrakoplaš pevně. "Jsou velcí, sukovití a žerou lidi ... " "Nežerou" vmísil se do 
řeči Cohen. "To je všeobecně rozšířený omyl. Trolové ještě nikdy nikoho nešežrali. Oni 
vždyčky ty kušy co ž váš ukoušnou vyplivnou. Průměrný trol nechce od života nic jiného, než 
pěkný kus žuly a možná ještě koušek vápenče jako zákušek." 

Mrakoplaš přisvědčil. V Ankh-Morporku si bohatí a vlivní lidé občas najímali 
troly jako osobní strážce. Ze začátku s nimi byly vždycky dost velké potíže, protože než se 
naučili používat dveře, vycházeli z domu vždy tou zdí, která byla nejblíže. "Mohli bychom ši 
uvařit nějakou polívku" ozval se Cohen . ..;, T o umí Mrakoplaš" ozval se Dvoukvítek. Cohen si 
změřil Mrakoplaše pohledem, který jasně vyjadřoval, že on, barbar Cohen, tomu nevěří. "No, 
konští lidé nám šebou dali zášobu šušeného maša a ještli še ti podaří najít divokou čibuli a pár 
nějakých bylin, mohlo by to chutnat ještě o něčo líp." "Ale já . .. " začal Mrakoplaš, ale pak se 
vzdal. V každém případě, přesvědčoval se, jak vypadá cibule vím. Je to taková kulatá bílá věc 
a nahoře z toho rostou zelené stopky. To bych neměl přehlídnout. 

Za nějakou chvíli vyšel v Pohádkové říši měsíc a mohl vidět Mrakoplaše . 
naléhavě promlouvajícího ke skupině kamenů. V zlověstné záři rudé hvězdy, která se chystala 
zničit celou říši to nebyl zrovna povzbudivý pohled. 

Jednotliví trolové žijí velmi dlouho. Pozdě na jaře se ukládají k letnímu 
spánku, a i když jindy než v létě nespí, v ostatních ročních obdobích spí ve dne a probouzejí 
se k životu v noci. Mrakoplaš strnul. V jednom okamžiku opřed ním ležel obyčejný kámen, a 
pak na sebe těch několik puklin, které tam byly už před tím na sebe vzalo podobu obrovských 
úst a špičatých uší. Tak to pokračovalo, takže, aniž se cokoliv změnilo, seděl před ním 
najednou opravdový živý tvor a šklebil se na něj ústy plnými diamantových zubů . "Nestrávili 



by mě" opakoval si Mrakoplaš pořád dokola. "Bylo by jim ze mě špatně" Ale moc ho to 
neuklidnilo. 

"Takže ty jsi ten mág Mrakoplaš" ozval se jeden z trolů a jeho hlas zněl jako 
když někdo utíká po štěrkové cestě. "To se mi nezdá. Myslel jsem si, že jsi většL" "Třeba nám 
trochu zvětral" ozval se druhý hlas. "Ta pověst je hrozně stará." 

Mrakoplaš si opatrně poposedl. Měl dojem, že se mění i kámen, který mu 
sloužil za sedátko. Na noze se mu společensky usadil maličký trol, sotva větší než obyčejný 
oblázek a s nelíčeným zájmem ho pozoroval. "Pověst? Jaká pověst?" "Předává se v celém 
našem rodě od hor až ke štěrku, už od soumraku trolstva. Až se na nebi objeví rudá hvězda, 
přijde Mrakoplaš, čaroděj, který bude na cestě za cibulí. Nikdo ho nesmí pokousat, je 
nesmírně důležité, aby zůstal naživu a získal zaklínadla." "A to je celé?" zeptal se Mrakoplaš. 
"Mnohokrát jsme o tom přemýšleli . Existují mnohem více vzrušující pověsti." "Vážně?" 
zeptal se slabě Mrakoplaš. "Samozřejmě. Nekonečná zábava a legrace. Všude kolem sopky. 
Tenkrát to ještě něco znamenalo být kamenem. Žádné nesmysly o usazeninách. Bud' byl jeden 
celý žhavý nebo nic. Jenže to už je všechno pryč . Ti, co si dneska říkají trolové jsou často 
sotva břidlice nebo dokonce jen křídy. Kdyby se se mnou dalo kreslit, nevystrčil bych ani 
nos." "Já taky ne" řekl honem Mrakoplaš. ,,Dnes už jsme na tom špatně," pokračoval křemen. 
"Jaspis" ukázal na trola, který se uvelebil Mrakoplašovi na noze. "Je to poslední oblázek
mládě v naší rodině. Ale k věci . Co máme udělat?" "Pro začátek by mi stačila ta cibule na 
polívku" řekl Mrakoplaš. Jaspis mu ukázal na zelené výhonky a Mrakoplaš je vytrhl. Vracel 
se zpět k přátelům, ale ke svému údivu je nenašel. Zbylo po nich jen dohasínající ohniště . 
Okolí neslo stopy zápasu, a tak si domyslel, že Cohena, Bethan a Dvoukvítka někdo zajal. A 
muselo jich být víc, protože jen tak někdo by si na Cohena nepřišel. Záhadou bylo, co je se 
zavazadlem. To zcela určitě nikdo nezajal. 

Trolové Mrakoplaše následovali. "Co uděláme?" radili se mezi sebou. "Mrakoplaš 
potřebuje zaklínadla a ty lze najít jedině u našeho praděda daleko v lesích." "Kterým 
směrem?" zeptal se Mrakoplaš. "Támhle" ukázal Křemen. Směr byl shodný se směrem stop 
opouštějících tábořiště. Dalo se tedy předpokládat, že se únosci se zajatci vydali stejným 
směrem. Mrakoplaš přemýšlel a posadil se přitom na Křemen. Než se rozkoukal, zjistil, že 
trol s ním jde dopředu a spolu s ním celá jejich rodina. 

V noci trolové ožívají, ve dne spL Zdánlivě neforemné kameny se ukázaly být 
nečekaně pohyblivé, a tak se brzo dostali přes pláň k lesu ve kterém se tyčily velké, tmavé 
balvany a jedna skála, která byla při troše fantazie podobná velkému obličeji. Byl to trol 
praděd a jeho příbuzní zůstali stát v uctivé vzdálenosti. Nebylo snadné praděda probudit a 
přimět ke komunikaci. Problém se však vyřešil sám. Něco se tam ve výklenku hýbalo a za 
chvíli se objevilo světýlko . 

Někdo rozdělal oheň. Mrakoplašovi průvodci se vyděsili . Někdo se utábořil ve 
zdánlivé jeskyni a rozdělal si tam oheň. Netušil, že si tím podepsal rozsudek smrti. Nebyla to 
totiž jeskyně, ale ústa trolího stařešiny. 



Ti, kteří byli nahoře v jeskyni byli skutečně únOSCI 
společníků . Ti tam byli S nimi. Byla to skupina lidí a mágů, která také hledala Zaklínadla, ale 
také bohatství, a na své pouti za Zaklínadly okradli mnoho lidí. Teď jim nedávalo spát 
Zavazadlo, které následovalo svého pána. To ovšem Mrakoplaš netušil. Jeden ze skupiny 
únosců se ometal blízko Zavazadla. To nadzvedlo víko a pod ním se místo čistého prádla 
objevila spousta zlatých mincí. Jak to únosce viděl, hned si chtěl do zavazadla hrábnout. To 
neměl dělat. Zavazadlo nadzvedlo víko a než se kdokoliv vzpamatoval, pohltilo odvážlivce. A 
koho Zavazadlo pohltilo, toho už nikdo víckrát neviděl. V nastalém zmatku získali Cohen, 
Bethan a Dvoukvítek šanci k útěku. Bylo to na poslední chvíli. 

Jeskyně se zatřásla, začaly létat velké kameny a likvidovaly jednoho člověka za 
druhým. To se trol-praděd probudil a zjistil, že mu někdo táboří v ústech, což se mu hrubě 
nelíbilo. No, komu by se to taky líbilo! Mrakoplašovi společníci se ocitli v křoví, naštěstí již 
mimo dosah kamenů. Dvoukvítek měl na krku opět svůj nepostradatelný Ikonoskop a skřet 
zavřený uvnitř rozzlobeně kreslil a kreslil všechno, co viděl. 

Když se Trol zbavil nevítaných hostů a řádně se probral, všiml si, že má 
návštěvu. Celý ožil. "Vítám vás moji milí," řekl, "co vás sem přivedlo?" "Mrakoplaš" 
odpověděl Křemen. "Naplňuje se stará pověst. Na obloze se objevila rudá hvězda a on přišel 
za cibulí." "To jste udělali dobře. Zaklínadla, která Mrakoplaš potřebuje na záchranu 
Pohádkové říše od zkázy, od srážky s mnohem větší rudou hvězdou, můžete najít v mém 
nejbližším okolí. Musíte mít ale oči otevřené a přesně si je opsat a obkreslit. Já sám je 
neznám, vím jen, že tady někde jsou, a že je mohu zviditelnit, ale pouze na krátký čas . 

,,Děkujeme" řekl Křemen. Mrakoplaš nechal Troly, aby si užili neobvyklé rodinné setkání a 
začal usilovně hledat něco, co by se podobalo zaklínadlům . Zdálo se,že jich skutečně pár 
našel. A když už nemohl žádné najít, narazil na své společníky, kteří se ještě nevzpamatovali 
z toho, co všechno se seběhlo . Mrakoplaš měl další Zaklínadla, a co víc! Dozvěděl se, že 
další jsou pravděpodobně ukryta na Neviditelné univerzitě v jeho rodném Ankh-Morporku. 
Pomyšlení na rodné město a univerzitu mu, kupodivu, bylo nyní docela milé. 
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Po dlouhém putování se a Mrakoplaš ocitli v 
Morporku. Až budou jednou pohádkoví kronikáři hodnotit tyto události, bude třeba 
značný podíl Zavazadlu s jehož pomocí naši přátelé zdolali dlouhou, předlouhou cestu 
v rekordním čase, takže mohli možná ještě včas zasáhnout. 

Ankh-Morpork - perla měst! Samozřejmě to není přesný popis, protože město 
nebylo ani kulaté ani lesklé. Bylo bohatší a větší než ostatní města. Jistě, existovala i krásnější ' 
města, ale ani jedno nemohlo Ankh-Morporku konkurovat co do zápachu. V nedávné historii 
zápach dokonce město zachránil, když ho přepadla horda divokých lidL Když překonali 
hradby města, silný zápach způsobil, že se jim rozpadly nosní ucpávky, a protože nebyli 
zvykli, zápach je omámil a obyvatelé hlavního města je snadno opět zatlačili za hradby. 
se vzpamatovali, dali se na ústup. Pro Mrakoplaše to však byla vítaná vůně domova. 

I v ulicích Ankh-Morporku se potulovaly tlupy hvězdonošů tak, jak to 
Mrakoplaš viděl i v jiných městech přes která museli projít. Tlupy byly nebezpečné, protože 
s vidinou brzkého konce říše ztratily všechny zábrany a chtěly si uŽÍt všeho dokud to ještě jde. 
Na čele měli hvězdonoši namalovanou rudou hvězdu a nikoho nešetřily. "Odkud proboha 
všichni vylezli?" zeptal se zděšeně Dvoukvítek, když úspěšně uprchli před jednou takovou 
tlupou. "V každém normálním člověku se ukrývá šílenec, který se občas pokouší dostat ven." 
Řekl Cohen, "alespoň tak si to představuju já. Nikdo se nezblázní rychleji než normálni 
člověk." "To nedává smysl" zamračila se na něj Bethan, "ajestli ano, pak se mi to nelíbL" 

Hvězda už byla větší než slunce. Dnes nebude žádná noc. Pohádkové slunce 
sice pracně zacházelo na vzdáleném obzoru, ale celkový dojem, kterým působilo i tak dost 
ošklivé město v rudém svitu byl strašlivý. Vypadalo jako obraz, který namaloval po 
proflámované noci šílený malíř krémem na boty. Ale byl to domov. Mrakoplaš se rozhlédl 
prázdnou ulicí a byl téměř šťastný. 

Za rohem se vynořila další početná tlupa hvězdonošů a smetla je s sebou. 
Lidský dav se valil přímo k Neviditelné univerzitě, kam se potřebovali dostat i naši přátelé. 

Dav univerzitu obléhal a snažil se ji dobýt. "Tudy to nepůjde" vydechl Mrakoplaš a snažil se 
dostat z davu. Když se to podařilo i ostatním, zamířil do prázdné ulice, která vedla podél zdi 
univerzity. Cestou narazili na dva hvězdonoše, kteří se intenzivně zabývali pleněnním 
obchodů a nevšímali si jich. Mrakoplaš zamířil do temné uličky. Pak začal velmi pečlivě 
prohlížet kameny ve zdi. Zeď byla sedm metru vysoká a její koruna byla pokryta ostrými 



kovovými hroty. "Je to marné, dovnitř se nedostanem" usoudila Bethan. "Potřebuji nůž" 
obrátil se na ni Mrakoplaš. Bethan a Dvoukvítek se začali bezradně rozhlížet v uličce . Pak 
Dvoukvítek otevřel víko Zavazadla, chvíli se v něm přehraboval a nakonec vyndal těžký nůž, 
který podal Mrakoplašovi. Mrakoplaš zastrčil čepel nože mezi kameny, zakroutil jí a rychle 
ustoupil stranou. Ze zdi vypadl těžký kámen. Mrakoplaš zvedl hlavu a počítal. Za chvíli 
vypadl další kámen. "Hej, pojďte mi pomoct, jo?" Netrvalo dlouho a byl v polovině výšky zdi 
a s nohama a rukama v otvorech po vypadlých kamenech uvolňoval dalŠÍ. "Je to tady už celé 
století," nesl se jeho hlas seshora. "Některé kameny totiž nemají maltu. To je tajnej vchod, 
víte? Udělali to studenti, ale už dávno" pokračoval v práci Mrakoplaš. "V noci je to celkem 
pohodlná cestička ven a zase nazpět." Mrakoplaš uvolnil ještě pár kovových hrotů a všichni se 
ocitli na nádvoří Neviditelné univerzity. Teď zbývalo už jen objevit zbývající zaklínadla. 
Mrakoplaš zavedl ostatní do podzemí univerzity, aby si tam v bezpečí odpočinuli. Vyčerpáni 
přemírou prožitých událostí usnuli spánkem spravedlivých. 
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;:-~~:-;:::--""'-=:::::."---- Zatímco Dvoukvítek, Bethan a Cohen spali hlu a 
jejich klid střežilo dřímající Zavazadlo. Kdosi či cosi seslalo Mrakoplašovi opět sen. Jakási .::-
vyšší moc mu ve snu sdělovala, co musí nyní udělat. 

Musí najít Oktávo, vyslovit bezchybně všech 8 zaklínadel ve správném pořadí . 

Zaklínadla se pak vrátí do Oktáva a Oktávo zmizí. Pak se stane něco, co nikdo nečeká a 
nebude to konec Pohádkové říše. Ve snu však Mrakoplaš nepoznal, jak těžkou zkouškou bude 
muset projít, a že ho čeká zápas se zrůdami z podzemních rozměrů . Kdyby to byl věděl, tak 
by sem byl býval vůbec nechodil. 

Velká A-Tuin zpomalila. Zapřela se ploutvemi velikosti světadílů, aby odolala 
tlaku mezihvězdných proudů a čekala. Věděla, že nebude čekat dlouho. 

Když se Mrakoplaš probudil začal hledat Oktávo. Zamířil ke dveřím za kterými 
mělo být Oktávo uloženo. Silou vědomí uvolnil zámek a byl velmi překvapen, když za dveřmi 
našel osm mágů, přeživších to profesorů magie. Jejich radost z osvobození rychle pohasla, 
když zjistili, že jejich jedinou nadějí je ten nepodařený adept magie, jistý Mrakoplaš, který 
nebyl schopen provést jediné kouzlo. 

Přesto mu ale pověděli, že je tam zamknul ctižádostivý Trémon, který se 
rozhodl, že ovládne celou říši a univerzitu tím, že otevře cestu příšerám z Podzemních 
rozměrů, když se mu nepodařilo získat zaklínadla. Také ukradl Oktávo. To byla velmi špatná 
zpráva. Než Mrakoplaš domyslel její důsledky, začaly se i podzemní zdi univerzity otřásat a 
prostor naplnily nedefinovatelné zvuky. "Tak se mu to podařilo" zděšeně konstatovali mistři 
magie. "Trémon otevřel cestu." Nějaká síla postrčila Mrakoplaše ven z podzemí, něco mu 
našeptávalo, že se musí za každou cenu dostat na věž umění . Dal se do běhu, jeho společníci 
za ním. Najednou se před ním objevila barevná vlna a začala tvořit písmena. Mrakoplaš se je 
rychle snažil zapamatovat, protože pochopil, že jsou to chybějící zaklínadla. Na Věž umění se 
musel doslova probít. To, co na něj doráželo se nedá slovy popsat a ani si to nepamatoval. To 
bylo jeho štěstí, protože by do smrti neusnul klidným spánkem. 

Ke cti Dvoukvítka, Cohena i Bethan dlužno poznamenat, že s ním drželi krok, 
a také zavazadlo jim výrazně pomáhalo odrážet útoky stvůr. Na vrcholu věže spatřil 
Mrakoplaš Trémona, který byl již proměněn v jednu ze stvůr. Mrakoplaš jej poznal jen podle 
očí. Místo sebevědomí a úsměšku v nich ale tentokrát byla hrůza. Trémon svůj úmysl 
nezvládl a nyní skončil pro mága tím nejhorším způsobem. Mrakoplaš ho litoval, třebaže mu 
Trémon nikdy nic dobrého neudělal, ale věděl, že pomoci mu už nemůže. Na ochozu Věže 
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umění leželo Oktávo,lehce se vlnilo a jeho stránky zely prázdnotou. Mrakoplaš se soustředil a 
začal vyslovovat Zaklínadla. Strany Oktáva se začaly plnit. Mrakoplašovi společníci, hlavně 

Cohen a Zavazadlo zatím zdatně odráželi útoky stvůr: 
Když Mrak<?plaš vyslovil posled~ zaklínadlo, začala se kniha vlnit jako pták, 

který se chystá k odletu do teplých krajin, vzneslo se, zmizelo za obzorem a ... nestalo se 
vůbec nic. Aspoň v Ankh-MorporkU. Jenže mnohem dál, vysoko na obloze se začalo něco 
dít ... Obrovská hmota hvězdy se vznášela nad Pohádkovou říší a kolem ní se naobloze 
otáčely nové měsíce. A-Tuin i hvězda našly své místo ve vesmírném prostoru a už nikdy se 
neměly srazit. 
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