
Všichni se zvedli od ohně a přišli k čarodějovi. Ten stál 

mezi dveřmi a v obličeji se lehce usmíval. 

„Jak to dopadlo?“ zeptal se Kelrok. 

„Dobře, je úplně zdravý. Ten jed co měl v sobě byl opravdu 

smrtelně nebezpečný. Ještě tři dny a nebylo by mu pomoci.“ 

Kelrok zaplaven nedočkavostí vešel do chýše a viděl, jak je 

Khelgar zdravý. Za ním šel Melorin v doprovodu svých přátel. 

Kelrok se před ním nejdříve hluboce poklonil a pak řekl: 

„Jsem rád, ţe je vám dobře můj králi,“ oslovil ho. 

Khelgar se postavil na nohy a během toho jak vstával, 

zamotala se mu mírně hlava. Poté chvíli hleděl do země, jako 

by všechno z něho opadlo a on se cítil tak plný síly, ţe ze sebe 

nedokázal vydat ani slovo. Nakonec zvednul hlavu, před očima 

viděl čtyři neznámé postavy a blíţe k němu stála další postava, 

jenţ mu byla nějak povědomá. 

„Kelroku, jsi to doopravdy ty?“ nemohl si vybavit jeho 

přesnou podobu. 

„Ano Khelgare, jsem to já,“ odpověděl mu. 

„Zdá se mi to jako bych proţil zlý sen. A vy jste?“ všiml si 

čtyř neznámých postav. 

„Jmenuji se Melorin, čaroděj z Damarunu, tohle je Merodin 

ze Silveronu, Deron z Tharonu a Greem z Alderonu. Přišli jsme 

sem, abychom vás poţádali o pomoc. Kelrok nám uţ všechno 

vylíčil,“ představil mu je čaroděj. 

„Můj pane, kdyţ dovolíte. Přišli sem nás ţádat o pomoc. 

Řekl jsem jim vše co chtěli vědět a chtějí ode mě, abych je 

zavedl k Šedým vodopádům. Řekl jsem, ţe jen pod 

podmínkou, pokud pomůţou vám. Tenhle čaroděj vás vyléčil,“ 

ukázal na Melorina. 

Khelgar byl ze všeho pořádně překvapený, neboť ten jed 

mu způsobil těţké chvíle. Trápil se doslova bolestmi, 

pronásledovaly ho zlé sny a on se nemohl proti tomu jak bránit. 

„V kaţdém případě vám děkuji za to, ţe jste mi pomohli a 

zbavili toho špatného. Jsem navţdy vaším dluţníkem. Řekněte, 

70



co budete chtít a já se vám pokusím vyhovět,“ nabídnul jim na 

oplátku svou pomoc. 

„Děkujeme, ale to co jsme chtěli vědět uţ víme. Kelrok 

nám všechno řekl a navíc nás zavede k Šedým vodopádům,“ 

opáčil Melorin. 

„Řekl jsem jim o tom drahokamu, který u nás zanechali 

Prastaří mágové, ale vlkodlaci nám ho před několika dlouhými 

nocemi ukradli. Chtěli vědět, na jakém místě leţí,“ řekl Kelrok. 

„Málem jsem zapomněl,“ vzpomněl si najednou Khelgar, 

„ano, vlkodlaci nás napadli a ten drahokam ukradli. Nedokázali 

jsme jim v tom zabránit. Jestli pro vás mohu něco udělat, tak to 

řekněte hned. Potom bude příliš pozdě,“ varoval je. 

Melorin se podíval na Kelroka, ten jen pomalu sklonil 

hlavu. Věděl, ţe přišel čas, aby Khelgarovi řekl, ţe půjde 

s nimi, aby je dovedl nejen k místu, ale také se k nim přidal. 

„Můj králi, chtějí ukázat cestu a neznají Temný les tak 

dobře jako já. Zavedu je na to místo a přidám se k jejich 

výpravě,“ oznámil mu Kelrok. 

„Je to tvoje rozhodnutí, Kelroku?“ zeptal se a podíval na 

něj. 

„Ano,“ opatrně přikývnul. 

„Tak tedy budiţ. Pamatuj, ţe minotauři jsou statečný národ 

a neslouţí nikomu neţ sami sobě, dělej jen dobré skutky. Jdi, 

vrať se kdykoliv jen budeš moct. Brána do Elesonu ti bude 

stále otevřená. Nechť nás v těchto zlých dnech ochraňuje 

královna světa Agzar Xentrina,“ promluvil k němu moudrými 

slovy Khelgar. 

I kdyţ se to Khelgarovi moc nelíbilo, rozuměl tomu. 

Rozhodl se sám a chtěl udělat na oplátku dobrý skutek. Věděl, 

ţe Země démonů ze sebe chrlí černý mrak a Temný les se stal 

prokletým místem. Ţádný obyčejný les to nebyl. Vycházel 

z něho strach a nebezpečí, kdyţ se k němu někdo jen na 

několik kroků přiblíţil. 
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„Vím o čem chcete mluvit,“ řekl Khelgar, jako by přečetl 

jejich myšlenky, „viděl jsem toho dost a povídal bych vám tady 

moc dlouho, ale čas nás tlačí,“ řekl a mezitím se posadil do 

velkého křesla, vystlané z medvědích kůţí, jenţ stálo vedle 

lůţka u zdi. 

„Jestli máte na mysli to, co se děje v Zemi démonů, tak uţ 

vše víme. Mluvili jsme s Kelrokem během toho jak vás 

Melorin léčil a dozvěděli jsme se od něj moc cenné zprávy. 

Také mu ze srdce děkujeme, ţe se k nám přidá,“ řekl Deron. 

„Málem jsem zapomněl, rádi bychom si tu odpočinuli a 

nabrali trochu ztracených sil, jestli vám to vadit nebude. Přeci 

jenom nás zítra čeká dlouhá cesta,“ poţádal Khelgara Melorin. 

„Nevadí čaroději, jen si odpočiňte. Kelrok vás zajisté 

odvede k ohni a dá vám najíst. Putujete dlouhou cestou a 

musíte být zajisté vyhládlí. A teď jestli mě omluvíte, budu 

muset vesnici zkontrolovat, co se během mé nepřítomnosti 

stalo,“ vyhověl jim a podíval se na Kelroka. Ten s klidným 

přesvědčením na Khelgarův příkaz kývnul. 

Odešli od Khelgora a venku zamířili k ohni. Počasí se za 

poslední chvíli vůbec nezměnilo. Bylo stále zataţeno a 

chladno. U ohně uţ neseděl kromě jednoho minotaura nikdo. 

Ten opékal dalšího jelena. 

Sedli si tedy s Kelrokem k ohni. Mlčky hleděli do plamínku 

a zároveň se ohřívali. Sledovali, jak se maso na ohni krásně 

opéká. Tekla z něho mastná šťáva, která při dopadu do ohně 

pokaţdé zasyčela. Díky tomu byl oheň ţivější. 

Kdyţ se Khazor dozvěděl, ţe je Khelgar opět zdravý, 

neváhal ani minutu a odběhnul za Kelrokem, který seděl 

s druţinou u ohně. 

„Takţe je to pravda?“ zeptal se ho. 

„Ano Khazore, král Khelgar je zdravý, zásluhou tohoto 

čaroděje,“ odpověděl mu Kelrok a ukázal na Melorina. 
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Čaroděj se postavil a Khazor k němu přišel blíţe. Pohlédl 

mu do očí a pak před ním sklonil hlavu, protoţe se zastyděl. 

Nechtěl je předtím pustit dovnitř a trápil se. 

„Hluboce se vám omlouvám čaroději, nechtěl jsem vás 

urazit, ale stalo se. Mé jednání bylo neslušné, odpusťte 

prosím.“ 

„Není nač se omlouvat Khazore, jednal si jen ve prospěch 

vašeho národa a bránil ho,“ odpustil mu Melorin a Khazor 

zvednul hlavu. 

Udělal před ním hluboký úklon a poté odběhnul za 

Khelgarem, aby ho mohl přivítat. 

Jakmile bylo maso upečené, vydali se s Kelrokem zpátky 

do chýše a tam pojedli. Kdyţ byli po jídle, venku byl večer. 

Kelrok rozdělal oheň a neţ šli spát, ještě si chvíli povídali. 

Nakonec ulehli brzy, protoţe věděli, ţe je zítra čeká náročný 

den. Lehli si do lůţek a občas cítili, jak je jehličí píchalo, kdyţ 

se pohnuli. 

„Spěte klidně a nerušeně. Já zůstanu vzhůru a budu 

přikládat do ohně, aby nevyhasnul. Nebojte se však, ţe bych 

nebyl zítra neodpočatý, usnu o něco déle,“ ujistil je a popřál 

jim dobrou noc. Poté všichni pomalu usínali. 

Merodin ještě chvíli sledoval oheň, neţ ho konečně přepadl 

spánek. Slyšel také, jak v něm krásně praskalo, ale během 

chvíle bylo praskání přerušeno náhlým hřměním na obloze. 

Několikrát se zablesklo, oblohou uhodil hrom a spustil se 

prudký liják. V ten moment Merodin usnul. 
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TEMNÝ LES 
 

 

 

 

      Celou druţinu probudil časně ráno Kelrok, který byl uţ 

dobrou hodinu vzhůru. Usnul dlouho v noci, ale probudil se za 

úsvitu. Měli půl hodiny na snídani. Kelrok navíc vzal nějaké 

zásoby jídla na cestu s sebou. Neţ konečně vyrazili, připravil si 

nejenom sekeru, jiţ pouţíval téměř často, ale také luk 

s toulcem plných šípů. Bylo to u minotaurů neobvyklé, protoţe 

většina uměla zacházet pouze se sekerami. Kelrok byl jiný, 

dokázal střílet z luku velmi dobře a jeho střely téměř pokaţdé 

neminuly cíl. Připevnil si sekeru s lukem i toulcem na záda a 

všichni byli připraveni vyrazit na cestu. 

Z vesnice vyšli severní bránou. První šel Melorin, vedle 

něho Deron, za nimi potom Greem s Merodinem a poslední byl 

Kelrok. Tomu se z Elesonu nechtělo, i kdyţ musel. Pořád se 

ohlíţel za sebe, dokud nezašli za kopec. Pak ztratil vesnici 

z dohledu. Otočil hlavu dopředu a před sebou spatřil v malé 

dálce velký hustý les. 

Slunce bylo skryto vysoko nad mraky. Ty byly naplněné 

velkým mnoţstvím vody a stále rostly a těţkly. Nad cestou, 

kudy procházeli, se proháněl osvěţující čerstvý vánek. Hýbal 

s trsy mokré zelené trávy a přinášel ze všech stran vlhký 

vzduch, neboť v noci prošla nad vesnicí menší bouřka. 

Zarostlá cesta hustou trávou byla poseta kapkami vodní 

rosy, které připomínaly bílé perly. Podél cesty se táhlo několik 

svěţích luk, kde rostly barevné květiny. Rozkvétaly se na 

svazích malých kopců, příjemně voněly a rozprostíraly tak 

svou nádhernou okouzlující vůni do okolí. 

Začali sestupovat z mírného kopečku a Merodin pozoroval, 

jak se vršky stromů v Temném lese lehce ohýbaly do stran. 
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