Charr so šedým okom
Bola pokojná noc v Čiernej Citadele. Ako zvyčajne všetky mláďatá nespokojne zaliezli do svojich
ubytovní pod vedení svojich kapitánov bojových bánd. Ako bývalo zvykom, väčšina charrských
legionárov či dobrodruhov sa stretávala pri rozpálených pahrebách alebo v hlučných baroch pri
pohárikoch slávnej Charrskej ohnivej whisky a rozprávali svoje príbehy. Najviac populárna bola
v Čiernej Citadele takzvaná Kantína hrdinov. Stretávali sa tu podivíni z celej Týrie a to nie len charri.
Zhodou okolností sa v bare nachádzala aj známa rangerka a členka legendárnej skupiny dobrodruhov
s názvom Osudové ostrie Rox. Pokojne sedela a rozprávala sa so známymi pri stole plnom kadejakých
druhov mäsa a liehovín.
Pokoj narušil až hlučný tresk dverami. Vo dverách stál mladý charr v luxusnom bielom obleku
s mohutným kladivom na chrbte. S prísnym pohľadom položil svoje kladivo do podstavca so zbraňami
a z hĺbky duše si vzdychol. Barman sa zatváril trocha nervózne, ale v okamihu sa prebral a začal sa
venovať zvláštnemu zákazníkovi. Z očí mu však neunikli dve veci. Mladý bojovník mal jedno oko šedé
a okolo krku mal zavesenú striebornú známku cechu s nápisom Chronicles of Black Dragon. Vo svete
bolo zvykom, že sa dobrodruhovia z celého sveta združovali do spoločenstva aby mohli spoločne
prekovávať ťažké prekážky. Tieto spoločenstvá sa nazývali Cechy a rozdeľovali sa do štyroch skupín.
Bronzová, do ktorej patrili zväčša novo utvorené cechy, ktoré nechceli riskovať moc svoje životy
a plnili ľahké úlohy. Strieborná, ktorej členovia si už viac trúfali a riskovali svoje životy proti hľadaným
zločincom či obávaným obludám, ktoré ohrozovali pútnikov. Zlatá, ktorá už bola celkovo známa
v dákom regióne a brala prominentné úlohy, ktoré by normálne cechy nezvládali či už skúsenosťami
alebo počtom členov. Takéto Cechy už boli zvolávané na stretnutia Týrijskej aliancie, ktorá riešila
globálne problémy kontinentu. A nakoniec Diamantové cechy. Takýmito štítkami sa môže pýšiť
naozaj len zopár cechov. Jedným z nich bolo aj pôvodné Osudové ostrie, ktoré sa preslávilo svojim
bojom s legendárnym pradávnym drakom Kralkatorikom. Táto hodnosť bola udeľovaná cechom,
ktorý svojim pričinením a skúsenosťami zachránili kontinent pred pohromou a to za nemalú cenu.
Po pohľade na mladého charra sa Rox pousmiala. ,,Nuž, zbohom a veľa zábavných bojov. Mám tu
ešte niečo na práci,‘‘ odvetila Rox a pobrala sa za Charrom.,, No čo Darus ? Ako sa darí v novom
prostredí.‘‘ Darus sa otočil a hneď požiadal barmana o ďalšiu whisky.
,,No, vzhľadom na to, že som zmenil svoj cech po takej dlhej dobe som vcelku spokojný. Niektorý
ľudia sú celkom príjemný a nájdu sa tam aj zábavné osobnosti.‘‘ Rox zobrala whisky a vypila ju na ex.
,,Ach, to je fajn lebo na túto úlohu budeš potrebovať dôveryhodných ľudí. Vieš, hrať sa s Plamennou
légiou sa neoplatí. Boli síce vyhnaný, ale odkedy sa ich vedenia uchytil Gaheron tak ich sila začala
narastať. Každý deň nám nosia desiatky zranených legionárov zo severného frontu a netúžim aby som
jedného dňa videla medzi nimi teba. Poprípade už hodeného na čiernom voze,‘‘ odvetila Rox. Durus
si silno odpil z piva a buchol pohárom o pult. ,,Len nech na mňa tých fanatikov pustia. Ich ohnivé čárimári na môj štýl boja nestačia. Verím tomu, že drvivá väčšina by nemala čo i len na našu skupinu.
Máme síce len strieborné štítky, ale odvaha v srdciach nám nechýba!‘‘
,,Len sa tak nenaparuj. Toľkých ako ty už bolo veľa a väčšina z nich už je len na pamätníkoch,‘‘ odvrkla
Rox, ,, zajtra sa porozprávame o detailoch. Už som dnes vypila veľa ohnivej whisky tak idem do
ubytovne. Maj sa.‘‘ Rox vstala, pri vchode si zobrala svoj luk z chitínu Devourera a posledný krát
Darusovi so zubatým úsmevom zamávala a odišla.
Onedlho už šiel aj Darus. Vypil posledný pohár piva a hodil barmanovi mešec. Z podstavca na zbrane
vytiahol kladivo, pripevnil si ho za chrbát a pomaly sa vypotácal von. ,, Dopekla s tým. Takto to
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dopadne vždy keď si dám malú pauzičku. Veď ja jej zajtra ukážem, kto je tu skutočný legionár medzi
Charrmi,‘‘ naštvane zamrmlal Darus a pomaly sa potácal do najlacnejšej ubytovne v okolí.
Zrazu zacítil silný náraz do chrbta a spadol na zem. Zem okolo neho osvetlili červené plamene a zboku
vyšla tmavá postava Charra v svetločervenom rúchu s dvoma dýkami v rukách. ,, Pozrime sa koho to
tu máme. Nášho slávneho Darusa v jeho pravej podobe,‘‘ zarehotal sa neznámy charr, ,,Neboj sa.
Ukončím tvoju biednu existenciu najrýchlejšie ako to len pôjde!‘‘
Charr sa so smiechom v plameňoch rozletel na Darusa. Ten si povzdychol a stlačil na pravom zápästí
znamenie s vyrytou päsťou. V okamihu jeho telo zaplavil príval tepla a jeho ruky obklopilo
žltočervené svetlo. Pevne sa zaryl pazúrmi do zeme a udrel päsťou pred seba. Charr odletel dva
metre naspäť a s kašľom vypľul na zem krv. ,, Ty bastard, za toto zaplatíš svojou krvou pre Titánov!‘‘
zareval v amoku maskovaný charr a rozprúdil plamene okolo seba ešte viac a jedným zárezom do
vzduchu poslal na Darusa tri plamenné vlny po zemi. Len tak-tak Darus uhol a vytiahol spoza chrbta
kladivo. ,, Dobre, už ma to prestáva baviť,‘‘ odvetil až s neuveriteľným pokojom Darus. V okamihu ako
vytiahol kladivo z puzdra, celý jeho oblek pokryla vrstva chrómu a jeho pravé oko silno zažiarilo. Na
zápästí stlačil ďalšie znamenie, ale tentoraz na ňom bolo vyryté kladivo. Červenožltá žiara pokryla
celé jeho telo a s úškľabom na tvári sa rozbehol oproti útočníkovi. Charr svižne uhol prvým úderom,
ale Darusova rýchlosť bola ohromná. ,,Aj v takomto stave je schopný bojovať naplno,‘‘ zamyslel sa
ustráchane Charr, ,, nemal som ho až tak podceniť.‘‘ Znova sa rozlete na Darusa a vytvoril okolo neho
ohnivý kruh. ,,No poď! Ukáž mi, pravú silu statočného legionára Darusa prezívaného aj šedá smrť!‘‘
zareval Charr. Darus po ňom skočil a udrel ho kladivom do boku. Charr s kvílením odletel do
neďalekých sudov, ktoré rozrazil. Zastavil ho až plot ktorý lemoval zadnú časť mesta a zabraňoval
pádom z veľkej výšky. ,, Ako si želáš,‘‘ zamrmlal Darus a zakričal:,, Postoj Berserka!‘‘ Aura okolo neho
vrátane očí sčervenala do ruda. S enormnou rýchlosťou sa hodil na Charra. Náraz bol tak silný, že to
plot za nimi nevydržal a železné zábrany sa rozleteli do okolia. Darus od vyčerpania omdlel
a posledné čo cítil počas pádu bola spálená srsť a ostrá bolesť hlavy...
(pokračovanie nabudúce)

2

