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Cesta za vytvořením pavoučí a perlové hvězdy 
svatyně Valar

Jak ji 6. urui 1181 sepsal pan Finwe z Arbrtníku

29. cerveth 1181
Ve vojenském ležení již dlouho před rozbřeskem panoval rozruch. Shánění 

výstroje i výzbroje, broušení mečů, rovnání per šípů, poslední opakování po-

stupů výroby jednotlivých hvězd. Naše skupina, která měla podle plánu vy-

jít na střední trasu za pavoučí a perlovou hvězdou, sestávala z mága – paní 

Mivít, pana Gildora ze zvědů (spolu s jeho bojovou myší), samotného krále 

Pifa a pana Osida za bojovníky a mne, pana Finweho, za cech hraničářský.

Čas do odjezdu formanských povozů se povážlivě krátil. Skupina sever-

ní trasy nikam nechvátala, nepotřebujíc se formanskými povozy přibližovat, 

a skupina jižní (disponujíc panem Egonem a panem Mablungem) raději odlo-

žila odjezd o další hodinu. Vyrazili jsme na poslední chvíli. Cestou na stanici 

povozů jsme se museli jednou zeptat na cestu domorodého obyvatelstva, ne-

boť si nikdo z nás nebyl její polohou přesně jist. Naštěstí jsme drželi správný 

směr (hraničářský instinkt zrovna fungoval správně) a jen s malým popoběh-

nutím jsme dorazili na stanici zhruba tři minuty před příjezdem povozu.

Uvnitř povozu jsme se přepočítali a s údivem zjistili, že je nás o jednoho 

více. To kde se vzal, tu se vzal, připojil se k naší skupině pan Gláin z jižní trasy. 

Povoz se dal do pohybu a po jeho druzích nikde ani památky. Prý ho ale viděli 

odcházet, a tak se s nimi potká na přestupu ve stanici Minas Alda, kudy bu-

dou projíždět hodinu po nás*.

Nepříjemně mžilo. Ve stanici Minas Alda jsme zanechali pana Gláina 

a vydali se k rybníkům, kde se mělo nacházet údolí s pavouky, z jejichž vláken 

* Nakonec to bylo tak, že pana Gláina nikdo odcházet neviděl a další formanský povoz 
jižní skupině ujel, protože Lipová je zastávka na znamení a  rytíře schované před deštěm 
v čekárničce strojvedoucí neviděl a nezastavil. Čekání tak bylo krapet delší.
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jsme měli hvězdu ušít a jejichž kokony jsme ji měli vyplnit. Cesta nebyla dlou-

há a zhruba po sedmi tardorských kilometrech jsme za boční výpustí jednoho 

z rybníků skutečně objevili v zemi vryp, kde bílí šestinozí pavouci pavučiny 

a  kokony, připevněné asi v pěti metrech na větvi statného buku, střežili*. Po 

chvíli přemýšlení a překvapivém zjištění, že nedisponujeme lanem, které by 

se na tento úkol krásně hodilo, jsme jej vyřešili za pomoci dlouhé větve ležící 

v korytě potoka šumícího po dně údolí. Jí se nám podařilo stahnout pavuči-

nu a pak odklonit větev tak, že pan Osid bravurnými skoky z boku údolíčka 

i kokony posbíral. Pavouky jsme samozřejmě nijak nerušili, neb „to jsou tvo-

rové Manwëmu milí“ a Manwëho hněv jsme rozhodně nemohli potřebovat. 

Materiál na výrobu hvězdy jsme pečlivě uložili a začali se rozhlížet po okolí, 

jestli by nám některá domorodá duše nemohla prozradit něco o Mandosovém 

listí, které bylo potřeba k překonání bran Mandosových síní a nalezení perly 

k výrobě další hvězdy v jejich zákoutích.

Z  auta technického dozoru se vynořil informační obláček v  podobě pana 
Dúthorona. Snažili jsme se pozeptat na Mandosovo listí, ale odbyl nás slovy: 
„Tady ale máte jiný úkol, ne?“ Když jsme mu sdělili, že to už přece dávno máme 
hotové, chvíli lapal po dechu a ve vzduchu byla cítit později okřídlená věta „To si 
snad děláte prdel…“ Pak nám oznámil, že takhle by to nešlo, dal nám lano a my 
jsme si quest splnili tak, jak byl původně zamýšlen – tedy jako lanová lanovka 
(jaký krásný pleonasmus) přes údolíčko nad větví, na které pavouci své produkty 
zanechali.

Za pár chvil se na cestě vedle skutečně objevila domorodá stařena. Velmi 

pomalou a  neslyšitelnou mluvou, zřejmě se již začala projevovat stařecká 

demence, nám vyložila, že Mandosovo listí roste na svazích hory mezi hra-

dem Minas Alda a vesnicí a že je zajímavé ještě tím, že jej tam okusuje zvíře 

* Opodál stojící auto technického dozoru jsme neprovokovali. S tím že „si nás museli určitě 
všimnout a štěkot útočné myši slyšet“ jsme se do plnění úkolu s vervou pustili sami.
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jménem Goron – šavlozubá šelma, kterou místní neloví, protože by se jim lov 

mohl vymstít. Tento exemplář je prý ale listím tak zfetován, že si kolemjdou-

cích nevšímá a listí je tak možné nasbírat poměrně bezpečně. Stařena listí prý 

sama používá na dobrý spánek – jeden list. Odvar z pěti listů prý už skoro ni-

kdo nepřežije, čtyři listy jen velmi silné osoby. Za informace jsme poděkovali 

a  oklikou přes nedávno protrženou hráz rybníka opodál, poskytující ohro-

mující pohled, jsme pokračovali na vrchol Minas Alda, kde jsme měli v plánu 

zhotovit pavoučí hvězdu a zasvětit ji předáním Manwëho větrům.

Cesta na vrchol byla trnitá. Vidět nebylo na víc, než třicet sáhů, vodou 

nasáklý vzduch nás smáčel od hlav k  patám a  skoro prázdnou, vytopenou 

krčmu na vrcholu hory jsme uvítali. Jen hrůza nás jímala při pomyšlení, že 

lehoučkou pavoučí hvězdu vítr zanese daleko, nebo ji nechá viset ve vět-

vích okolních mnohaletých buků, odkud bychom ji už nikdy nedostali zpět. 

Vybavenost a šikovnost paní Mivít slavila úspěchy – pavoučí hvězda se zrodila 

za nedlouhou chvíli po tom, co před námi na stole pohledná obsluha položila 

první sklenice s tmavým i světlým mokem. Okusili jsme i zdejší vyhlášenou 

krmi – totiž plněný bramborák. Dali si i ti, kteří při první vlně tvrdili, že vyne-

chají. Času do sbírání listí a vaření čaje jsme měli dostatek (čaj bylo třeba pít za 

soumraku). Od obsluhy jsme za necelou zlatku získali klíče od věže a připra-

vili se na svěření hvězdy Manwëho větru a její zasvěcení. Nahoru s hvězdou 

vyběhl pan Osid a než jsme se nadáli, vrhnul ji dolů – bohužel příliš blízko 

větvím zmíněných buků. S hrůzou v očích a těžknoucími srdci jsme pozoro-

vali její pád. Naštěstí pro nás, vlhkost okolního vzduchu* hvězdu zatížila tak, 

že větvemi propadla a přistála jen pár metrů od paty věže. První hvězda tedy 

byla vyrobena a zasvěcena a do večera zbývalo stále dostatek času, který jsme 

vyplnili v krčmě i mimo ni.

* Pravda, trochu jsme tomu pomohli.
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U vedlejšího stolu se posadila dvojice, která se během sezení několikrát ode-
brala ven a zpět. Nemajíc už co na práci, nebo snad proto, že nás přišli požádat 
o zapalovač, všimla si Mivít, že operují s prázdnými kusy papíru a snaží se z nich 
něco získat. V mžiku započala družba, ze které vyplynulo, že jsou také geocacheři 
(a dokonce hodně známí, prý nějaký Lasice, pro Mivít něco, jako pro Gildora Bill 
Gates) a že hledají pověstmi opředenou keš Hraničář. Na Mivít jako by někdo 
seslal kouzlo Bestie. Také si za to vysloužila poznámku o „šílené ženské“ (o bar-
vení bílých koulí jsme Lasici ale raději nevyprávěli). Pokoušeli se lístky opalovat 
a nebylo jim to nic platné, než král, napůl v žertu zahulákal od své sklenice piva: 
„Nechcete to spíš zkusit namočit?“ Překvapivě to zkusili a souřadnice další kešky 
se objevily. Měla být na Tolštejně. Měli jsme stále asi hodinu času, a  tak jsme 
se od Mivít nechali přesvědčit, abychom to na lokaci Mandosova listí, tedy na 
svah Křížové hory, vzali lehkou oklikou. Nebudu napínat, keš jsme nenašli (ona ji 
většina z nás ani nehledala a s vybitou GPSkou se stejně hledá špatně).

Než jsme dorazili na severní svah hory nad vesnicí, soumrak už zapo-

čal. Přivítal nás místní lovčí a  ukázal nám, kde se závislý Goron pohybuje. 

O Mandosových síních a účincích listí ale mluvit příliš nechtěl a stále zaváděl 

řeč zpět ke zvířeti. To jsme skutečně objevili tam, kde popsal. Ošklivá šelma 

s potrhanou a vypelichanou kůží se po nás sice párkrát ohnala, ale i tak jsme 

listí nasbírali bez větších problémů. Horší to bylo s  místem, kde ze zeleně 

připravit odvar. Původně jsme chtěli vystoupit na vrchol hory, kde bychom 

také vytvořili z perly hvězdu a zakopanou ji dvouhodinovým bráněním před 

nemrtvými Mandosovi zasvětili, ale naštěstí rytíři kus pod trsem Mandosova 

listí objevili vchod do podsvětí.

Po kratší debatě jsme uvařili odvar ze tří lístků. Zlatá střední cesta nám 

přišla nejlepší, abychom neplýtvali příležitostmi (každý se může čaje napít jen 

zhruba jednou za dva dny), ale také jsme to s dávkou nechtěli přehánět (to aby 

snad rytíř neměl příležitost napít se naposledy v životě). K průzkumu síní se 
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rychleji než ostatní rytíři* přihlásil pan Osid. Napil se čaje a z podzemí vyšel 

kostlivý průvodce. Tělo pana Osida zůstalo ležet na plášti před vchodem (po-
skládal si ze štítu a větví na celtě postavu a sám se vydal do dolu) a jeho 

duše se přenesla pryč. Ještě předtím jsme se domluvili† na tom, že se ho za ho-

dinu pokusíme vzbudit a pokud neuspějeme, budeme zkoušet kouzlo oživení. 

Čekali jsme.

Mivít, netrpělivě poskakujíc mezi kameny před dolem, prohlásila, že jest-
li máme hodinu, tak to pro tu keš zpět na Tolštejn stihne (pár chvil předtím jí 
volal Lasice a  sdělil jí, kde skrýš s keší je). Na námitky, že se může do hodiny 
cokoliv stát, nijak nereagovala a zmizela ve stráni. O 40 minut později se objevil 
Dúthoron v kostěném oblečku.

Kostlivá stráž se vrátila celkem dlouho před domluvenou hodinou 

a oznámila nám, že náš druh právě přestal dýchat. Začali jsme tedy připravo-

vat kouzlo oživení‡, i když jsme v jeho úspěch příliš nevěřili. A také, že se ne-

povedlo. O osudu pana Osida nerozhodoval hod kostkou a ta se po pádu sama 

přetočila na číslo jedna. Chvíli jsme uvažovali, co dál. Nevědomost je strašná 

věc a uvnitř na nás mohlo čekat cokoliv! Ale to, že pan Osid vydržel uvnitř 40 

minut, nám dávalo naději, že je možné leccos stihnout. Domluvili jsme se na 

dvaceti minutách. Hluboce jsem se nadechl, napil se odvaru z Mandosova listí 

(samozřejmě jsem si také poskládal svou figurínku) a vydal se do podsvětí.

Chodba se po chvíli rozdvojovala. Část pokračovala rovně a levá odbočka 

byla přehrazena žlutou stuhou. Dostal jsem do ruky kostku. Pokud ji nasta-

vím tak, abych upadl ještě do většího bezvědomí, budu moci stuhu překročit, 

ale jen jednou, tedy jen tam. Pak už by mi mohlo zpět pomoci jen kouzlo oži-

vení (to jsme ale už neměli k dispozici, neboť to své jedno použila paní Mivít 

* Tedy až na krále, kterému jsme to samozřejmě nedovolili, jelikož je pro království příliš 
důležitý.
† Paní Mivít prohlásila, že za hodinu, aniž se jí kdokoliv pokusil cokoliv vymlouvat.
‡ Těch 20 minut do návratu paní Mivít jsme na sebe trochu neklidně koukali.
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na oživení Osida). Dále měla být ještě oranžová stuha. Z prostoru za ní by mě 

vysvobodila jen živá voda. O té se nám ale doneslo zprávy, že ji před nevelkou 

chvílí musel vypít jeden z rytířů na dalších trasách. Není snad proto divu, že 

se mi ani za jednu ze stuh příliš nechtělo a rozhodl jsem se prozkoumat cestu 

rovně a dostat se ven s informacemi, které jsem se dozvěděl. Na cestu jsem ješ-

tě dostal myšlenkový obláček, na který bych mohl zaznamenat nějakou silnou 

myšlenku o devíti slovech, a také vědomí toho, že mohu v podzemí vyřknout 

až pět slov, které pronese i moje tělo venku. Vykročil jsem vpřed.

Po několika krocích jsem potkal obláček některého předchozího ná-

vštěvníka podsvětí. Promlouval slovy: „Jestli nenajdu klíč, nikdy se odsud 

nedostanu ven živý!“. Hned nato další: „Co tady sakra dělá ten zatracenej 

Goron?“. Připravil jsem si meč. Nestvůra nejspíše ve svém poblouznění exis-

tuje jak nahoře ve světě živých, tak zde v podsvětí, stejně jako teď já. Nestačil 

jsem ani dorazit k další odbočující chodbě a šelma se na mě vyřítila. Jak jsem si 

oddechl, že jsem upustil od záměru půjčit si od některého z rytířů krátký meč 

a napil se s vlastním dlouhým u boku! Paže s drápy toho zvířete byly příliš 

krátké*, a to mi při boji v úzké chodbě poskytovalo lehkou výhodu. Poté, co 

můj meč pětkrát okusil, padl, a odkutálel se chodbou zpět, přes žlutou i červe-

nou stuhu a dál, kde jsem jej již neviděl.

Prošel jsem zbytek chodby a krom klíče z podsvětí už nic zajímavého 

nenašel – ani perlu, kvůli které jsme se sem vydali v první řadě, ani zmínky 

o panu Osidovi. Prošel jsem chodbu ještě jednou a usoudil, že víc zde již ne-

zmůžu, tak jsem si odemkl brány podsvětí a vyšel ven, kde jsem vše† sdělil zby-

lým rytířům. Následovalo horečné dohadování, co teď. Zkoušeli jsme prohle-

dat tělo mrtvého Gorona, který opravdu zemřel i na povrchu, ale perlu u sebe 

neměl. Nakonec vyplynulo, že pokud je tělo v podsvětí dobrovolně, nemá na 

*  Komparzista měl jen jednoruční meč
† Až na informaci, že prý možná existují i jiné cesty ven, ale nikdo o nich neví – tu jsem totiž 
vypustil z hlavy hned, jak jsem se ji od kostlivého průvodce dozvěděl.
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kouzlo oživení vliv plynutí času jako u násilné smrti (nebo lépe bezvědomí). 

Tělo dalšího uspaného rytíře bychom tedy pak jen dopravili do ležení a o jeho 

oživení by se mohl pokusit některý jiný mág. Zbývalo jen vyřešit, kdo se do 

podsvětí vydá, ale ani to nebylo nijak složité – vzhledem k tomu, že král Pif by 

byl až možnost poslední a pan Gildor je oživitelný jen velmi těžko, se čaje jako 

třetí napila paní Mivít s úmyslem podívat se alespoň za první stuhu. Časový 

limit jsme si ani nedomlouvali, nemajíce sami v rukou moc, jak ji z podsvětí 

vymanit.

Čas utíkal a zevnitř žádné zprávy. Ani bezvládné tělo Mivít nic nepro-

neslo. Až asi po hodině se u  bran smrti objevilo světlo a  k  naší bezmezné 

radosti se v naše ústrety vydala jak Mivít, tak pan Osid. Pak nám bylo vyslech-

nouti strhující příběh jich obou.

Pan Osid, jak jsme se dovtípili, nastavil na kostce číslo jedna a vydal se 

do žlutého pásu. Tam ale nic nenalezl, a tak přešel do pásu druhého, oranžo-

vého – dovnitř do podsvětí ale vcházel ještě ve chvíli, kdy jsme nevěděli, že 

království již nemá svou poslední lahvičku živé vody. Ani v tomto pásu ale nic 

nenalezl. Proto uvítal pás třetí, červený – kde viděl stůl s hodokvasem a u něj 

jakousi spoře oděnou ženštinu. Snad se jí chtěl zeptat, kde by měl perlu najít, 

ale jakmile překročil pás, zalitoval, protože z Valhally už cesty zpět nebylo. 

Nebo možná nezalitoval až tak moc, protože Valkýra se mu usadila na klíně 

a medovina a pečené maso bylo nadosah. 

Paní Mivít přešla do žlutého pásu a po chvíli hledání objevila v krátké 

chodbě, do které vedla díra stropem, truhličku se dvěma Nienninými slzami. 

Ty mají tu moc, že dovolí ještě jednou překročit jeden z podsvětních pásů. Po 

Osidovi ani perle ale stop nebylo, tak pokračovala do pásu dalšího vědouc, že 

se odtamtud alespoň sama už zpět dostat může. Tam nalezla nejen perlu, ale 

i vchod do Valhally a pohled na pana Osida s Valkýrou v náručí a mastnými 
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prsty. K  jejímu překvapení se mu ven vůbec nechtělo*. Možnost navrátit se 

k nám ale zavrhla, dokud podzemí neprozkoumá celé. Úzkou chodbou prudce 

klesající dolů se dostala do další kaverny, kde nalezla jakousi modlitbu umož-

ňující, k nevoli pana Osida, jedné zbloudilé duši návrat zpět do světa živých.

K přespání nám Dúthoron doporučil přístřešek před vchodem do štoly o kus 
níže, která veřejně slouží turistům. Příliš jsme se neholedbali znalostí místního do-
morodého obyvatelstva a u babičky Pana Gildora, ke které to bylo sedm příjemně 
krátkých tardorských kilometrů, jsme zamířili víceméně tajně, aby nás kompars 
na poslední chvíli nevykostil. Teplý čaj a bábovku jsme přijali s hlubokým vděkem, 
stejně jako střechu nad hlavou a postel.

30. cervethu 1181
Dnešní den před nás krom cesty zpět do ležení postavil ještě úkol vyrobení 

a zasvěcení Mandosovy hvězdy. Ta se měla na kopci zakopat do země a dvě 

hodiny strážit tak, aby se jí žádný nemrtvý nezmocnil. Úkolu jsme se zhostili 

jen pár metrů od stanice formanských povozů u ležení, kde jsme nalezli kopec 

a dvě hodiny vyrobenou hvězdu bránili. Nemrtví se neukázali ani na obzoru, 

a  tak jediným vyrušením bylo řvaní nedalekých turů při nepochopitelných 

hrátkách.

Do ležení jsme dorazili jako první. Chvíli po nás přišla těžce pošramo-

cená severní skupina, ze které vyčnívali úplně fialoví pánové Ingwe a Galdor, 

lovili v  jezeře mušle na jednu z hvězd. V zápětí se ještě odebrali ji zasvětit. 

Časem dorazila i skupina jižní, beze ztrát, zato posílená o vlka a dva žraloky 

pana Wessiho. Ale to všechno je už jiná část příběhu.

Dne 6. měsíce urui roku 1181 třetího slunečního věku sepsal 
pan Finwe z Arbrtníku, hraničář tovaryš

* Proslýchá se, že na lamentaci „Synáčku, chudinko, přišla jsem tě vysvobodit!“ bylo Mivít 
odpovědí jen napůl otrávené a napůl odmítavé „Co je???“.


