
tento hovorový výraz, ale
lépe to vskutku vyjádřit
nejde). Ve světle ohně bylo
možno mimo vší pochybnost
rozeznat postavu šamana,
který se chvástal tím, že se
stane pánem světa. Tak
dlouho si zahrával se silami
pro tento svět nepochopitel-
nými, až jim nakonec
podlehl. U nohou mu ležel
Kupec, který mu vyčítal
zneužití úsilí statečných
bojovníků našich rodů, ale
šaman jej neuznal za hodna
odpovědi. V záři ohně bylo
možno ještě rozpoznat
bojovníka kmene Yama,
který se zmítal ve strašlivých
křečích a srdceryvně křičel
bolestí. V podobném posta-
vení se nacházel i náčelník
kmene Yama.

Z úst šamana náhle vyšla
kletba v neznámém, dávno
mrtvém jazyce, po jejímž
dokončení se z lesa vynořilo
mnoho nestvůr, jež se jaly
hodovat na umírajícím
Kupci. Náhle si jedna
z těchto zrůd z jiného světa
všimla šokovaných bojov-
níků a plná touhy po  mase je
začala pronásledovat. Bohu-
žel se k ní přidali i její druzi,
takže válečníci zažili chvíli
strachu v obklíčení těchto
bytostí. Naštěstí byly příliš
pomalé, a tak si kolonizátoři
v duchu hesla „Kdo uteče,
vyhraje“ zachránili životy.
Ale nočním překvapením
zdaleka ještě nebyl konec.
Bojovníci ve víře, že mají vše
za sebou, napochodovali
přímo před další příšery,
šlehající po nich ohnivými
jazyky. Naši hrdinové na nic
nečekali a naprostou tmou se
rozběhli po cestě, kterou
spíše tušili než viděli. Ovšem
netušili, že cesta oplývá

dírami na povrchu, a mnozí si
tak život zachránili jen za
cenu poranění nohy. Vtom se
karta obrátila a válečníci,
kteří si připadali jak v hroz-
ném snu, potkali anděla, jenž
jim sdělil, že musí zachránit
svět, a poradil jim, jak se
dostat šamanovi na kobylku.
Žel, rady byly příliš neurčité
a povrchní, čili momentálně
de facto k ničemu. Ale přeci
jen se bojovníci vraceli do
tábora s vědomím, že ve
chvílích nejtěžších jim
pomohou andělé.
-mak-

ZAJETÍ ZLATOKOPA
Ve čtvrtek se roznesla
zpráva, že zlatokop, který
nám pomáhal při kolonizaci
ostrova, byl zajat démony.
Jednomyslně jsme se shodli
na tom, že si zaslouží naši
pomoc. Brzy jsme zjistili, že
démoni jsou vyzbrojeni luky,
a tak jsme se ke spoutanému
zlatokopovi museli tiše
připlížit hustým lesem. Po
zdařilé akci několika Jaurů
byl zlatokop osvobozen,
načež démoni odhodili luky a
vytasili meče. Naše přesila
však byla taková,l že démoni

neměli sebemenší šanci.

Radost ze záchrany zlatokopa
poněkud zkazila pochybná
aktivita Stříbrných Zmijí
a Kladivounů, kteří zezadu
postupně vraždili nic netušící
osvoboditele.
-kou-

ŠAMAN
PODIVNÁ OSOBNOST
Ležím si v maliní zahrabaná
v trávě s klíčem od hradu.

Kdesi v lese zavyl pták,
z dáli je slyšet jemné
chřestění. Po cestě v trávě se
blíží Kladivouni (popřípadě
vedle cesty, nevidím na ni,
ale vzhledem k tomu, že
vedoucí je Plch…).

Chřestění sílí – přichází
šaman se svým duhovým
šátkem a chrastítkem. Žvatlá
něco k rodu na opačné straně
cesty:„…pote si hrát na
smrt… na babu…koho se
dotknu, umze… nebo kdo
neutece prohraje…pote si
hrát…“
-míš-

PO UZÁVĚRCE: Šaman, strůjce všeho zla,
byl na hlavu poražen hrdinnými šiky rodů.
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RODOVÉ ZNAKY
Druhý den ráno, hned po
snídani, jsme začali vymýšlet
jméno, hymnu a pokřik
a vyrábět erb a vlajku. Začali
jsme erbem, zobrazujícím
zlatého draka na modrém
a zeleném poli. Tvar erbu je
neobvyklý, vystupují z něj
čtyři dlouhé hroty. Druhá
skupina zatím vymýšlela
jméno, pokřik a hymnu.
Dohodli jsme se, že budeme
Zlatí Draci.

Když bylo toto hotovo, začali
jsme pracovat na vlajce. Má
tvar obdélníku s dvěma
protáhlými špičkami.
-sta-

PLAVIDLO
Odpoledne, když jsme měli
už rodové znaky hotové,
jsme vyráběli plavidlo, na
kterém měl statečný
mořeplavec Danda přeplavat

řeku Mži a chytit láhev se
zprávou. Plavidlo jsme
zdárně postavili, Dandovi se
úkol podařil, a tak jakmile se
Danda převlékl a jakmile
jsme vyprostili zprávu
z láhve, vyrazili jsme pobít
domorodce. Domorodce jsme
pobili a vydali jsme se hledat
své domovské území, což
nám zabralo dvě hodiny.
Nakonec jsme území našli
a postavili na něm hrad. Poté,
spokojeni se svými úspěchy,
jsme se vrátili do tábora.
-kou-

DVOJZNAČNÝ POVEL
Do konce herního času
zbývalo patnáct minut a naše
družstvo, tj. Jaurové chvátalo
k území číslo 12, aby zde
vystavělo tvrz. Přesouvali
jsme se po malebné Jezerní
cestě (tzn. po stezce
oddělující území 11 a 14,
velmi inspirativní to kapitolu

z botaniky – Život kolem vod
a močálů.

Vtom naše předsunuté hlídky
spatřily domorodou ženu,
která nám zastoupila cestu.
Na řadu přišla diplomacie.
Ve chvíli, kdy jsme ji téměř
uchlácholili a přesvědčili
o budoucí prosperitě ostrova
pod nadvládou Jaurů atd., ze
strany vyletěly Zmije (tedy,
ne že by přímo letěly, spíš
tam prostě najednou někdo
byl a podle barvy kápí jsme
usoudili, že jsou to Zmije),
které se právě zapsaly na
území 12, a pro potvrzení
tohoto stavu nás chtěly pokud
možno všechny zmasakrovat.
Svým úlisným proslovem
nám zhatily veškerou
diplomacii a podráždily
divošku, která prohlásila, že
nám nikomu nevěří, a hodlala
nás bez rozdílu rodu
a úmyslů pobít (což bylo,
vzhledem k sedmnáctinásob-
né přesile, velice, velice
odvážné). Museli jsme uznat,
jak je milé a spravedlivé, že
nikomu nestraní.

Bohužel, co čert nechtěl, stáli
jsme k ní blíž. Na druhé
straně stály agresivní Zmije.

Wykostějovi zašrotoval
mozek a pak zavelel: „Ústup!
Deme, deme, teď všichni
ustoupíme za domorodku…!“
Vzhledem k tomu, že sám
začal utíkat a nastal
všeobecný chaos, modří se

Rody bojovaly o své znaky opravdu urputně.



dali do šíleného běhu
a cestou odhazovali všechny
možné nepotřebnosti (větve
na stavbu tvrze, batohy,
paruky, rovnátka…).

O několik vteřin později jsme
zjistili, že Wykostěj neběží
v čele, nýbrž se s několika
zpomalenci snaží bojovat se
Zmijemi hluboko za námi.
Pak na nás zařval něco
ošklivého a všichni běželi
zpátky na Zmije. Pobili jsme
většinu…a zběsilým tempem
se snažili posbírat potřebné
věci (větve) a drápali se na
dvanáctku…tam jsme shodili
klacky ke stromu a vysmáli
se přiběhnuvším oživeným
Zmijím…
-noi-

ŘEPOVO BLOUDĚNÍ
Bylo asi půl šesté a my jsme
se právě vynořili z hustého
lesa plného samých „au“, „já
chci maminku“, „kdy už
budeme venku“ a „domov,
zlatý domov“. Náhle jsme
spatřili boj druhé poloviny
našeho družstva s krve-
lačnými středními rody. Naše
praktikantka zařvala „Na ně!“
a my jsme se rozběhli přes
pláň, porostlou trávou stejně
vysokou jako my. Na nic

jsem se nekoukal a za
vidinou trávy, nebo spíš za
vidinou našeho modrého
kmene v nesnázích, jsem se
hnal do boje. Chvíli jsem se
prodíral tím hustým pralesem
travnatého porostu, načež
jsem stanul na bojišti, kde
však nikdo nebyl. Ohlédl
jsem se za sebe a spatřil jsem
– nic jsem nespatřil, pouze
trávu, po mých spolubojov-
nících ani vidu ani slechu.
Byl jsem z toho celý vedle.

Náhle jsem uviděl někoho
spěchat lesem. Pustil jsem se
za ním. Zaběhl do křoví a
náhle bylo ticho. Celý
udýchaný jsem doběhl do
křoví, ale tam nikdo nebyl.
„To je jedno,“ řekl jsem si.
„Někde tu musí být,“
uvažoval jsem nahlas
a nevědomky jsem se pouštěl
čím dál tím víc do hlubokého
lesa. Po dobré chvíli hledání
jsem si řekl, že už bude asi
dávno pryč, a tak jsem
pomyslel na návrat do tábora.
Vracet se zpátky do tábora po
cestě už bych stejně nestihl,
a tak jsem to radši vzal přes
les. Zřejmě to byla chyba.
Ztratil jsem směr a zhruba po
hodině a půl jsem vylezl
někde úplně jinde. Naštěstí to
byla cesta, kterou už dobře
znám. Třikrát sláva!!! Celý
vyčerpaný, unavený a špi-
navý jsem došel do tábora,
kde už bylo dobře.

Jo, a mimochodem, příští
výprava je do Mariánských
Lázní, zájemci, hlaste se
u mladšího Koumáka - ten je
teď na řadě.

(Hahaha, Řepo – poznámka
vydavatele).

-řep-

PÁR MINUT HRŮZY
POJEDNÁNÍ O BDĚLOSTI

Potřebovali jsme uhájit
území číslo 14. Cestou se
k nám přidružili Urzouni
(kterým bylo beztak jedno,
kam jdou), přidali mi do
narvaných kapes i své rodové
finance a společně jsme
utíkali ke čtrnáctce, neboť za
rohem se zjevil Pinďa. (Beze
studu se odvažuji říct, že v té
chvíli jsem byla bezpochyby
nejbohatším obyvatelem
ostrova!)

Vyškrábali jsme se na
Ďáblův krpál (v původním
názvosloví Piraní krpál, leč
prostou úvahou zjistíme, že
oba názvy jsou v podstatě
synonyma…).

Provoz tam byl onoho dne
opravdu rušný. První přišel
Viktor se svými Kladivouny.
Vida u stromu rozvalené
Urzouny a Jaury, zaklel:
„Tohle nemá cenu,“
a slezl dolů (moudrý člověk).
Ne tak Piraně.

Bohouš mě bleskově odvelel
do křoví s tím, že si pro mě
přijdou.

Obsah kapes: Čtyři stříbrné
valouny, všechny urzounské
peníze, všechna jaurská
(nemalá!) hotovost plus erb
a vlajka. Seběhla jsme
dolů…a mihnul se přede
mnou jakýsi kluk. Pro můj
duševní stav bylo jedině
dobře, že jsem si naivně
myslela, že je to nějaký
Urzoun…

(NEBYL. Ale nad tím jsem
naštěstí nestačila moc
přemýšlet.)

Rytíř smutné postavy, náčelník Yama Lama..
---------------------------------------------------

Hodlala jsem se schovat dole
v houštině podél cesty, byla
to jediná dostupná houština
v dohledu.

Avšak jaká byla moje hrůza,
když jsem ze jmenované
houštiny uslyšela šramotící
Piraně! Než jsem stačila najít
náhradní úkryt, Piraně už
byly někde na cestě nade
mnou. Nekrylo mě totálně
nic, kromě travin, šutrů
a patnácti metrů vzdálenosti.
Skrčila jsem se jako Modrá
Babička Hříbečka. Po
několika minutách jsem se
posunula do důlku vedle
sebe.

Procházeli jeden po druhém
a s každým, kdo si mě
nevšiml, mi spadl malý šutřík
ze srdce.

Když prošla poslední Piraň,
moje napětí nekleslo, usadily
se totiž přímo nade mnou.
Tam si sedly a radily se.
Chvíli jsem se domnívala, že
se domlouvají na mě.
Počítala jsem, jestli by mě
dostaly, kdybych se
rozeběhla dopředu k našim.

Bohužel, v tu chvíli se tím
směrem Piraně přesunuly.
Pak OT zařval „Hrrr na ně!“
a já se hodlala spasit útěkem,
až je naši všechny vyrasí.
Bohužel, pak zvuky boje
ztichly a Piraně se, očividně
živé, vrátily na svůj posed.
Vyslaly dva nebo tři
bojovníky, jeden procházel
dvanáct metrů ode mě…pak
si nějací dva bojovníci
stoupli na okraj srázu,
rozhrnuli trávu a zírali
dolů…

„To je můj konec,“ přežehna-
la jsem se v duchu. „Spasím
se útěkem, smrt-nesmrt!“

Vyrazila jsem šíleným
tempem a zdrhala. Pěkný
randál. Jak je náhoda
milosrdná, dostala jsem se
bez větších tržných ran přímo
k našim, kteří se o mě báli.
Chabá útěcha. Určitě ne tak,
jako já o sebe.

A pointa celého příběhu?
Piraně o mě celou dobu
neměly ani potuchy.
-noi-

NOČNÍ PUTOVÁNÍ,
KUPCOVA SMRT
A ZRADA ŠAMANA

V úterý přihodila se věc
vskutku strašlivá. Kupec se
ze svých cest nevrátil ani
pozdě večer. Znepokojený
guvernér se nakonec s blížící
se půlnocí rozhodl vyslat
statečné bojovníky, aby
zjistili, co se s Kupcem stalo,
a případně aby mu pomohli.
Věděl dobře, že ne všichni
Kupce milují, a tak rodům
vylíčil, co by se mohlo stát,
kdyby Kupec padl do rukou
domorodců, kteří se začínají
chovat stále krvelačněji.
Nejprve vyslal po Kupcově
stopě oddíly malých
bojovníků, snad aby se pak
členové dalších oddílů tolik
nebáli. Nejprve vyrazili
Žraloci, kterým Vlnodelfíni
kryli záda.

Hledání Kupce započalo
výstupem do velmi strmé
stráně, jen spoře osvětlované
svíčkami. Cesta nakonec
skončila vplynutím sebe
sama do cesty, po níž by bylo
možné i kočáry jezdit. V dáli
bylo vidět velký oheň, ke
kterému jsme se vydali
s nadějí, že se dozvíme něco
o tom, kterého jsme hledali.
A taky že jo! (čtenáři, odpusťPodivné osoby bylo lze potkati při bloudění v lese - nebožtík náčelník Bati Bati.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šaman při hrůzném obětování Kupce.
--------------------------------------------------


