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Severní Skmíkov

Krásný a hustý smíšený les plný smr-
ků, borovic, cedrů, bříz a dalších stro-
mů. Zvěře je mnoho, lov je
jednoduchý, vody je dostatek.

Mezi stromy žijí medvědi, pumy,
zajíci, rosomáci nebo losové. Blíž
k horám se pasou stáda horských ovci
a v norách žijí svišti.

Lesy jsou obývány hlavně
skmíky, koncentrujícími se do dvou
osad Dub a Jasan. Skmíkové jsou
obecně poměrně přátelští, ne-
vraživost chovají jen ke svým jižním
sousedům a soukmenovcům smí
kům, se kterými se neshodnou na
otázkách otevřenosti světu a využí-
vání svých schopností.

Krom skmíků mohou postavy
relativně často potkat i gobliní ob-
chodníky, kteří mají dok v N30 nebo
mulduny prchající z hor a hledající
útočiště v jeskyních.

Skrze les vede stará cesta z dob
Vládců (N25 – L28) a spousta
novějších prošlapaných stezek zna-
čených žlutorudě obarvenými kame-
ny s glyfy Vládců. Průzkumníci
skmíků značky pravidelně obnovují.

Na východě lesy končí několika
set metrovými skalisky, které se str-
mě svažují do Prašné Mísy. Díky
prudkému větru a všudypřítomnému
větru je prakticky nemožné je slézt.
Skmíkové občas svým dětem vypráví
strašidelné příběhy o hrůzných mon-
strech, které překonávají drolící se
svah a napadají obyvatele lesů. Ve

skutečnosti ale jediné, co z Mísy do
lesů přichází, je občasný prach během
větrných bouří.

Západní část lesa je pravidelně
zasypávána popelem a koučem z ne-
dávno probuzené sopky, která zničila
osadu Akát (region Spáleniště). To
také způsobuje neklid mezi mnoha
zvířaty.

Vyplašená zvířata ani výbuch
sopky ale nejsou největší hrozbou pro
zdejší les. Tu představují Fialky: inte-
ligentní rostliny, které umí obrůst
mrtvé tvory a znovu je uvést do po-
hybu. Navíc s tím, jak Fialky zabírají
větší a větší kusy území, tak získávají
další nepřirozené schopnosti. Oprav-
du velká ohniska dokážou snadno
infikovat i živé tvory. V současnosti
naštěstí existují jen tři ohniska s prů-
měrem větším než půl metru.
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Tabulka setkání

0-60 Nic se nestane

61-64
Popel: Vítr ze západu přinese temné mraky a krajinu během chvíle
pokryje vrstva černého popílku ze sopky. Zvířata se splaší, vidi-
telnost se drasticky sníží a cesta vpřed bude obtížná.

65-69

Bogani, létající hadi: Třímetroví jedovatí hadi, schopní bleskově se
vymrštit ze stromu, zploštit si tělo a vrtulovitým pohybem uletět i
několik desítek metrů.

Díky svému zbarvení jsou v korunách stromů dokonale mas-
kovaní. Vyskytují se ve skupinách po třech až pěti. V posledních le-
tech se hodně přemnožili.

70-74

Lesní stezka: Okolo lehce prošlapané cesty jsou zhruba co dvaceti
metrů rozmístěné půlmetrové kamenné sloupky, čerstvě natřené
na žluto s rudými glyfy Vládců. Stezka vede k nejbližší zajímavé
lokaci.

75
Medvěd hnědý: Samotářský medvěd, který dokáže překvapit svou
rychlostí.

76
Puma: Stokilová šelma, lovící jedním tichým a vražedným
skokem.

77
Kojotí rodina: Pár šelem se čtyřmi mláďaty. Jsou zvyklí na skmíky
a pravděpodobně nenapadnou ani postavy.

78
Jelenci: Stádo jelenců na kraji lesního palouku, samec má zvednu-
tou hlavu a vyhlíží nebezpečí.

79
Los: Půltunový býložravec, nemající krom pum a medvědů žádné
predátory

80-81
Tlustorohé ovce: Stádo asi deseti metrových ovcí s mohutnými
zatočenými rohy. Dva statní berani spolu bojují, neustále se sráží
čely, hluk jde slyšet stovky metrů daleko.

82

Bodlín: Podsaditý čtyřnohý býložravec o velikosti pandy s výraz-
nou rudobílou srstí. Kolem kulaté hlavy má límec půlmetrových
ostnů. Při ohrožení límec nejprve naježí, aby vypadal větší, a ná-
sledně začne ostny vystřelovat do vzdálenosti deseti metrů. Ostny
obsahují silný paralyzující jed.
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83

Včely: skupina několika obřích (40cm na délku) včelích dělnic
z Včelích pramenů (M21). Vypadají zbídačeně a pohybují se v pod-
statě jen přískoky: přistanou na stromě, chvilku odpočinou, přeletí
o dalších pár metrů, znova odpočinou…

84

Fialka rašící ze zajíce:Malý nahnědlý zajíc s ošklivou ranou na zá-
dech, pravděpodobně od nějakého dravce. Z rány roste malá fi-
alová květina a její šlahouny pomalu obalují zajícův trup. Zvíře
mele z posledního, jen se občas letargicky pokusí zadní packou
rostlinu seškrábnout. Marně.

85-87

Průzkumníci z Jasanu: Pět skmíků s malšaky a luky. Tváří se, že
jsou na klasické obhlídce okolí vesnice. Ve skutečnosti jde o
ochránce dřevostrůjce Kamríla (viz. N28), kteří stopují pašeráky se
zásobou léčivek pro Matku v M30. Ti o svých pronásledovatelích
vědí a snaží se je už den neúspěšně setřást.

88-90

Průzkumníci z Dubu: Skupina tří skmíků, ozbrojených luky, úly a
železnými tesáky. V batozích nesou několik lahví oleji podobné
hořlaviny. Pátrají po Fialkách, jež se v poslední době začaly rozrůs-
tat po okolí.

91-93

Vypálené pole Fialek: Asi dvoumetrový kruh v lese, spálený, pře-
kopaný a znova spálený pouhých několik dní nazpět. Uvnitř kruh
je vidět poměrně velké množství zvířecích kostí. Kousek od kruhu
je dřevěný špunt, na kterém ulpěla smradlavá hnědá tekutina –
extrémně hořlavý olej, používaný skmíků na vypalování Fialek.

94-96

Ztracenýmuldun: Rodina mulduna Fahrlcha procházela během
útěku z hor kolem Včelích Pramenů, kde se na ně vrhla skupina
agresivních včel. Fahrlch během útoku propadl panice a dal se na
útěk, načež se totálně ztratil.

Teď už několik dní bloudí, mrzne a hladoví. Jediné, co ho drží
naživu je malé magitekové zařízení, které po napuštění vodou a
přidání soli generuje hořlavé plyny, takže se dokáže zahřát, ale do-
chází mu krystaly.

Ví, že cíl jeho rodiny byla jeskyně někde severně od sopky
(L23), ale netuší, kde přesně to je. Nemá moc co nabídnout, krom
svých znalostí – umí vyrobit různé výbušniny, hořlaviny a jedno-
duchá parní zařízení
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Granáty

Pašeráci na útěků
Skmíci Smorkin a Šintýna si přivydě-
lávají tím, že pašují pro Matku Jasanu
léčivé byliny ze zahrady sanatoria (viz
N28). Po poslední předávce je ale vy-
hmátli Kamrílovi ochránci a už druhý
den je pronásledují. Pašeráci už vy-
zkoušeli všechny triky, co znají, ale
neúspěšně. Ochránci se jich drží, a
pokud se nestane zázrak, do hodiny je
doženou.

Kostrouni a medvěd
Dva kostrouni pocházející z L26 stojí
uprostřed paloučku a jeden z nich ve-
sele povykuje na nedaleko stojícího
medvěda. Vykřikuje na něj věty jako
„Dobrý večer, krásné počasí, neviděli
jste prosím fialové pole?“ nebo „Rád

vás poznávám, mohu vás pozvat na
víno?“ Medvěd se pomalu kolébá a
očividně zvažuje, zda kostrouny igno-
rovat nebo pro něj představují hroz-
bu.

Pokud kostrouni setkání přežijí,
pokusí se z postav dostat informace o
Fialkách nebo je pozvat na víno do
L26. Jsou naivní a hloupoučcí.

97-99

Kostroun: Fialkami obalená kostra skmíka. Dlouhé výhonky
dokonce připomínají srst, jen fialový květ trčící z prázdného oční-
ho důlku může působit trochu znepokojivě.

Kostroun má na sobě dokonce i špinavé potrhané kalhoty a
velký šedý plášť s kapucí, takže se z dálky dá splést s běžným vesni-
čanem.

Mluví lehce sípavě, ale bez typického skmíkovského šišlaní. Je
hloupoučký a nepřirozeně přátelský a veselý. Bude tvrdit, že je na
cestě na zkušenou a že chce poznat svět.

Také se bude vyptávat na ztracené zelené kamarády a zda
někdo někde neviděl někoho jako on. Rád prozradí, že pochází
z N32 a ukáže směr i vzdálenost.

Tento kostroun byl ohniskem na N32 vyslán, aby prozkoumal
okolí a dal Fialkám co nejvíce informací o okolním světě. Jeho
sekundárním cílem je nalezení a propojení dalších ohnisek.



L23 – Úkryt muldunů

Samostatná dobrodružná lokace.

L26 – Fialové bojiště

Atmosféra: hustý oblak pylu, pomalu
se klátící strašáci, nasládlá omamná
vůně

Fialové květiny pokrývají rozlehlou
louku, plazí se po stromech a dusí
keře. V poli je roztroušených několik
objektů, které z dálky vypadají trochu
jako strašáci.

Jsou to kostrouni: kostry porostlé
šlahounovitými výběžky Fialek. Tři
vyšší (lidské) kostry na sobě mají
rezavé zbytky helem, zašlé šperky a
v rukách rezavé pahýly mečů. Pět
menších (gobliních) je zcela „nahých“.

Nad loukou se vznáší oblak žlu-
tého pylu a závany větru jej roznášejí
po okolí. Na kraji lesa leží několik
mrtvých ptáků, obalených pylem. Z
louky k nim pomalu roste zelený
šlahoun.

Ohnisko Fialek má v současnosti
průměr zhruba deseti metrů, podaři-
lo se mu ale vyrůst na místě, kde kdysi
dávno ( ještě před vztyčením Zdi) do-
šlo k boji mezi správci a uprchlou
skupinou otroků.

Pokud postavy nepodlehnou
pylu (slabá omamná látka), tak se je
ohnisko pokusí nalákat do středu
pole, kde na ně zaútočí uzel. Výhonky

se pokusí postavy znehybnit, obrůst, a
nakonec v nich i zaklíčit.

Fialky jsou ale naštěstí zatím na-
ivní, takže uzel před zraky postav vy-
roste do podoby stolu s několika
židlemi a kostrouni začnou jako
uctivý sluhové vyzývat postavy, aby
se usadili: „Oběd se bude servírovat
za chvíli. Co si přejete k pití?“ nebo
„Prosím posečkejte zde, pás si s vámi
přeje mluvit.“

Uzel se dá zničit pouze masivním
vypálením, zmražením nebo
podobnou extrémně destruktivní
metodou, rozhodně nestačí jen pose-
kat šlahouny, nebo vylít pár litrů oleje
a zapálit – to ohnisko jen oslabí.

Lovecké náramky: Většina
kostrounské výbavy je zrezlá, polo-
rozpadlá a nepřežije první úder.
Dva kostrouni ale mají na zápěstí
krásné zlaté náramky se symbolem
osmiúhelníku obtočeného řetě-
zem.

Tyto amulety sloužily lovcům
k hledání uprchlých otroků a za-
čnou slabě vibrovat ve chvíli, kdy se
v okolí sta metrů nachází nějaký
goblin.

M21 – Včelí Prameny

Samostatná dobrodružná lokace.
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M25 – Dub

Atmosféra: svěží vůně květů, záplava
zeleně, všudypřítomný bzukot včel

Ve stínu obřího dubu se schovává ne-
celá stovka malých hliněných domků.
Před každým z nich je neoplocená
malebná zahrádka plná dřevin všech
možných i nemožných barev, tvarů a
vůní. Obydlí spojují náhodně se kli-
katící vyšlapané cestičky, obklopené
květinami.

Dub obývá zhruba čtyři sta skmí-
ků. Vzhledem k tomu, že nejí maso,
tak zde nejsou žádná hospodářská
zvířata, jen ptáci a včely.

Oficiálně velestromu vládne
Matka Dubu Horzil, je ale mlaďoučká,
takže fakticky společně vládnou vče-
lař Jarlín a starý ochránce Korlaj. Tato
dvojice Matku tak dokonale odstavila
od všech důležitých funkcí, že si
v podstatě nikdo z Dubu nevšiml, že
již nějakou dobu přebývá
v provizorním sanatoriu na M30.

Nedávný výbuch sopky, neustále
oblaky popela a silné otřesy způsobi-
ly, že v Dubu umírá významná část
včelstev. Běžné obyvatelé to zatím
nijak nepociťují – ovoce a medu je
zatím dost, pokud ale někdo urych-
leně nepřijde s nějakým řešením, tak
čekají Dub krušné časy.

Důležité místa
Dub: Obrovský strom, jehož kmen
má u země více jak 20 metrů v prů-
měru. Po celé výšce jej obtáčí zdo-

bené schodiště, které se zemí spojuje
dvě obývané dutiny ve výškách 30 a
45 metrů.

Horní dutina slouží ochráncům a
průzkumníkům. Mají zde ubikace i
zbrojnici a několik vyhlídkových
plošin, na kterých se střídají čtyři troj-
členné hlídky. Mezi plošinami a
okrajem vesnice je zavěšeno tucet lan,
po kterých se ochránci mohou rychle
dostat kamkoliv je potřeba.

Prostřední dutina patří oficiálně
Matce Stromu, reálně v ní ale teď pře-
bývá pouze její bratr Jouzín a pořádá
zde večírky s kuchařskými soutěžemi,
které poměrně iritují Korlaje.

Pod kořeny Dubu je velký sně-
movní sál, dílny dřevostrůjců, ku-
chyně s jídelnou a sklady potravin.
Také zde jsou dva pokoje pro hosty.

Alej předků: Kolem cesty k hlavnímu
stromu jsou v pravidelných in-
tervalech rozesazeny vzrostlé duby,
ve větvích mají pestrobarevné pentle
a jsou obsypány květinami. Pod jejich
kořeny jsou pohřbení mrtví Skmí-
kové. Co 10 let se vysazuje nový
strom, dnes jich je v aleji kolem 30.
Malé děti se nepohřbívají do země,
ale do dutiny stromů, aby zarostly a
splynuly s předky.

Lázně: Skmíkové ve Včelích Pra-
menech objevili kouzlo horké koupe-
le, a tak si jej přinesli domů. Budova
má rozměr asi 15x 30 metrů, je posta-
vena ze světlého kamene a každý ve-
čer je nacpaná k prasknutí. Vodu
zahřívá venkovní pec na rašelinu, ze



které je skrze dutou podlahu veden
horký kouř.

Kovárna: Dub jako jediná vesnice
zpracovává kov, díky tomu má i že-
lezné nástroje a zbraně. Skmíkové zís-
kávají železo ze Včelích Pramenů
nebo obchodem.

Včelíny: Takřka celou osadu
obklopuje asi 50metrový pás ovocné-
ho sadu s hustě rozmístěnými včelí-
ny. Slouží nejen jako zdroj jídla, ale i
jako obrana – včelaři i bojovníci se-
bou nosí látku, která dokáže včely
extrémně rozdráždit.

Jílové jámy: Pár stovek metrů od osa-
dy jsou jílové jámy s pecí – hlavní
zdroj stavebního materiálu, neboť
Skmíkové neradi poráží na stavbu
stromy.

Důležité postavy
Včelař Jarlín: Ambiciozní skmík ve
středním věku, shlížející se v moci
imperiálů. Po jejich vzoru nosí
kovové šperky včetně masivního že-
lezného řetězu, který na něm ale pů-
sobí dost směšně. Získal si popularitu
především díky dělnicím a produk-
tům ze Včelích Pramenů. Jenže včel-
stva teď mají problémy, takže dělá
zoufalá rozhodnutí ve snaze neztratit
tvář – lže, slibuje a podplácí.

Tajně vyslal do Buku svého zá-
stupce Mirníka s dary a žádostí o po-
moc. Mirník si ale dary jednoduše
nechal a teď si v Buku žije pohodlným
životem.

Ochránce Korlaj: Postarší Skmík
s komplet šedivou srstí, který kdysi
dávno při potyčce přišel o nohu, a tak
nyní chodí o berli. Má pocit, že všich-
ni okolo jsou neschopní a že se musí o
vše postarat sám.

Má tendence chovat se dost
arogantně a nebýt nehynoucí věrnosti
jeho ochránců, byl by dávno zbaven
své funkce. Vzhledem ke zprávám
z Akátu a pozorováním podivných
bledých tvorů by rád vedl výpravu do
hor, blokuje jej ale jak Jarlín, tak Har-
mala.

Snaží se na svou stranu získat ve-
řejnost, a tak často promlouvá o
možném napadení Dubu a o hro-
zivých stvůrách z hor. Zatím mu ale
nikdo moc nenaslouchá.

Dřevostrůjkyně Harmala: Skmíčka
ve středním věku, do srsti má zaple-
tené dřevěné šperky s krystaly a na
tváři ji hraje lehce ironický úsměv.

Dříve se snažila být ve sněmu
hlasem rozumu, jenže spojenectví
Korlaje a Jarlína jí kdykoliv přehla-
sovalo, takže rezignovala na snahu
něco změnit. Většinu času se věnuje
učení mladých dřevostrůjců a svému
výzkumu. Je vyhlášeným znalcem
glyfů a momentálně je ponořená do
studia artefaktu pokrytého neznámý-
mi znaky, který koupila od Říčních.

Matka Dubu Horzil: Mladá dívka
v pubertě se zálibou v korálcích
z drahokamů. Je drzá, urážlivá a své-
hlavá, ale taky velice bystrá cílevědo-
má.
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Oba rodiče jí zemřeli během epide-
mie před deseti lety, takže se jejím
opatrovníkem stal sněm, který veške-
rou výchovu nechal na chůvách. Jed-
na z nich, dřevostrůjkyně Silvína,
rozpoznala v mladé Matce silný talent
a začala ji učit využití magie.

To se ale Korlajovi s Jarlínem ne-
hodilo do krámu, a tak výcvik zatrhli
jako nevhodný. Horzila se samozřej-
mě urazila a utekla z domova.
Společně se Silvínou odcestovaly do
Jasanu a nyní s jeho Matkou pracuje
v sanatoriu v bývalém domě Vládce
Zahrad.

Kolemjdoucí
Včelař Mulnín: Postarší skmík, v še-
divé srsti má zapletené rudé dřevěné
korálky a pod paží si nese proutěnou
včelařskou helmu. Trápí ho zánik
jednoho z jeho včelstev a bojí se, že
přijde o další, takže je poněkud po-
drážděný a na většinu dotazů odpoví-
dá kousavě a sarkasticky.

Cukrářka Flíska: Usměvavá mladá
skmíčka s květinovým věncem na
hlavě. Její domek je pomalován vše-
mi barvami duhy a z velkého okna, ze
kterého provozuje své cukrářství, se
line nádherná vůně.

Police jsou doslova obložený
sladkostmi všeho druhu: marcipá-
nové květiny, malé koláčky, koule se
sladkou tekutou náplní, vše, na co si
jen mlsný jazyk vzpomene.

Flíska má nápad na nový origi-
nální dezert – strouhaný led se siru-
pem, na to by ale potřebovala způsob,

jak led vyrábět nebo uchovávat. Sly-
šela ale, že skladiště v přístavišti
Hagran něco podobného má. Kdyby
tam někdo zašel a potřebný přístroj
získal, tak Flíska ráda šáhne do svých
úspor.

Dobrodružné háčky
Výbuch sopky: Do osady vtrhne sku-
pina průzkumníků. U sopky viděli,
jak skupina divných bledých bytosti
něco děla se složitými přístroji u
jednoho ze sopouchů. Korlaj měl
pravdu! Určitě chtějí spustit další vý-
buch! Je třeba je zastavit a posily by se
hodily.

Ve skutečnosti se jen skupina
muldunů snaží čerpat teplo pro mla-
dé a je slušná šance, že se do toho při-
pletou i Stavitelé, protože jejich
zařízení samozřejmě používá krys-
taly.

Boj s Fialkami: V okolí se v poslední
době objevuje poměrně dost kostrou-
nů, takže to vypadám že někde v okolí
vyrašilo nové ohnisko Fialek. Pomoh-
lo by, kdyby jej někdo našel a skmí-
kové by určitě uvítali i pomoc s jeho
odstraněním. Navíc Ořešák teď na to
prý má nový prostředek, jenže se o
něj samozřejmě nepodělí a už vůbec
ne s Dubem.

Neklidné včelstvo: Už před pár dny
se měli vrátit skmíkové z Včelích Pra-
menů, ale pořád po nich není ani
vidu ani slechu. Obránci jsou teď plně
zaměstnání hlídáním sopky, a tak ne-
zbývá nikdo, kdo by šel prameny



zkontrolovat. Tento háček je vhodný
jen pro postavy, které si získaly u
Dubu důvěru.

ZtracenýMirník: Jarlín se pokusí dů-
věryhodně a diskrétně vypadající po-
stavy přesvědčit, aby se vydaly po
stopách jeho zástupce. Věří, že někde
zemřel, což je mu vlastně jedno, ale
trápí jej ztracené dary.

M29 – Potlačované
Fialky

Atmosféra: podivný bzukot na hrani-
ci slyšitelnosti, džungle fialové a rudé,
pach tlejícího listí

Patnáctimetrové ohnisko Fialek se na
jižním okraji vypíná jako čtyřmetrová
purpurová vlna, která se snaží pohltit
záhon krásných červených květin. Ve
vzduchu překvapivě není skoro
žádný pyl.

Červeným květinám se říká Hla-
dové rty a skmíkové je dostali od gob-
linů, kteří je pěstují v Zahradách
divoké magie. Fialky v jejich blízkosti
nevysvětlitelně uhnívají a uvadají.

Kousek od ohniska je velký lněný
stan, který je na ochranu před pylem
překrytý dvěma hustými sítěmi, které
připomínají moskytiéru. Sídlí zde
sedm skmíků z Jasanu – čtyři ochrán-
ci, dřevostrůjce Dounín a dva léčitelé.
Pozorují, jak se budou Rty dál chovat
a zda jde opravdu o zázračné řešení

problému s Fialkami, jak slibuje
Kamríl.

Hladové rty: Malé, asi půlmetrové
rostliny s dvoulistými rudými kvě-
ty, které připomínají namalované
rty. V těch žije mikroskopický sym-
bioticky hmyz, který se rozmnožu-
je v pylu a který požírá Fialky.

Stejně jako mnohé další rostli-
ny ze zahrad jsou tyto květiny cit-
livé na magickou energii a snadno
mutují. Pokud v okolí Rtů někdo
sešle nějaké kouzlo, tak si hoď:
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0-39 Nic se nestalo

40-74 Neškodná mutace

75-79

Symbiotičtí brouci začnou
krom Fialek požírat i
všechny druhy rostlin v
okolí.

80-84

Květy se s hlasitým
prasknutím oddělí od
stonků a rozletí se po ce-
lém kraji.

85-90

Brouci se zvětší, takže jsou
snadno viditelní lidským
okem a začnou požírat Fi-
alky se zvýšeným gustem

91-94
Květiny začnou chřadnout
a usychat, přežijí jen ty na
přímém slunci.

95-99

Brouci přesedlají na jinou
rostlinu a začnou symbio-
ticky žít s ní. Pokud takto
přesedlají na Fialky, tak
čekají okolí vskutku zají-
mavé časy.
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Skmíků bylo původně deset. Došlo
ale k neshodě mezi dřevostrůjci Dou-
nínem a Poulínem ohledně bez-
pečnosti experimentu, která
vyvrcholila obrovskou hádkou.
Poulín nakonec sebral několik čer-
vených květů a vyrazil do dočasného
sanatoria, aby je mohla prozkoumat
Matka Jasanu. Na cestě jej doprovází
dva ochránci.

Dobrodružné háčky
Čas akce: Dounín je s dosavadním
průběhem experimentu spokojen a
rád by magicky zrychlil růst rtů. Jeho
kolega ale odešel s půlkou krystalů a
on se bojí, že to nebude stačit.

Pokud mu ale nikdo nepomůže
získat další krystaly (nebo nedožene
Poulína a nepřesvědčí jej, aby se vrá-
til), tak se pokusí o rituál i tak.

N32 – Plně rozkvetlé
Fialky

Atmosféra: omamná vůně koření, ne-
prostupná zeleň

Vše je porostlé šlahouny s fialovými
květy – zem, stromy, keře, skaliska.
Fialová záplava neušetřila nic. Hustou
a neprostupnou spleť narušují
v pravidelných intervalech různě ši-
roké cestičky. Po těch úzkých cupitají
tam a zpátky zajíci a myši, po těch ši-
rokých si vykračují vedle sebe statní
jeleni, parohy jim zdobí obrovské
květy.

Už z dálky je pohyb zvířat po-
divně trhaný a jejich barva nepřiro-
zeně nazelenalá. Všechno jsou to totiž
kostrouni: kosti a hnijící maso obrůs-
tají zelené výhonky, jejichž stahování
simuluje pohyb svalstva. Vykousávají
konkurenční porost, roznášejí se-
mínka a tahají do ohniska další zvířecí
kosti, aby posloužily jako základ pro
nové služebníky.

Na rozdíl od jiných ohnisek ale
chybí všudypřítomný pyl, místo něj
se ve vzduchem line svěží vůně ze-
leně s nádechem koření.

Celé ohnisko má v průměru
zhruba dvě stě metrů a neustále
se pomalu rozrůstá. Je si dobře vě-
domo své zranitelnosti, a proto je
Jeho hlavním cílem spojit se s dalšími
skupinami a rozšířit se do více lokací.
Tomu podřizuje vše.

Ohnisko se s jakýmkoliv ná-
vštěvníkem pokusí vyjednávat.
Nejprve pošle vstříc velice za-
chovalého kostrounského jelena
s obzvláště pěkným porostem květů,
jež maskuje pomalu se rozpadající
vnitřnosti. Dojem kazí jen ohavný
nádorovitý porost na jelenově krku,
jež mu umožňuje mluvit lidským hla-
sem.

Jelen bude zdvořilý až úslužný a
pozve k návštěvě středu ohniska. Při-
slíbí zajímavý obchod, zmíní magické
dýně a přislíbí všem bezpečný od-
chod.

Návštěvníky rád zavede do centra
ohniska, kde na malebném paloučku,
ohraničeném sedmi obřími fialovými
dýněmi bude čekat zelený stůl i



s židlemi. Za malou chvíli dorazí i
Fialová Dáma, jen ze šlahounů, listů a
květů vymodelované lidské děvče, na
pohled asi patnáctileté, což je podoba,
kterou si ohnisko zvolilo pro vy-
jednávání s jinými druhy.

Bude se tvářit a hrát roli lehce
naivní a nevinné slečny, která jen tou-
ží najít zbytek své rodiny – ostatní
ohniska, která bez spojení s ní blouzní
a mohu se chovat divoce. Ale to není
jejich vina, kdyby je jen dokázala na-
jít, nebo ji s tím někdo pomohl.

Fialová Dáma je extrémně chytrá
a manipulativní. Je připravená lhát,
podbízet se, uplácet, slibovat. Pokud
vycítí aspoň částečnou ochotu jí po-
moci, věnuje návštěvníkům na zna-
mení dobré vůle dýni (viz popis
Fialek).

Ovládá základní zemní magii,
naštěstí ale zatím není příliš silná.

Dobrodružné háčky:
Ztracení bráškové: Fialová Dáma by
ráda našla ztracené brášky, kteří urči-
tě musí být strašně zmatení. Ráda po-
skytne několik sazeniček, stačí jednu
zasadit u jejího brášky a on se hned
uklidní a nebude už obtěžovat okolí.
Jedná se o stejně sazenice, jaké nosí
kostrouni. Pokud budou vysazeny u
jiného ohniska, tak se dané ohnisko
stane součástí Fialové dámy a její moc
výrazně vzroste.

Už nechci být sama: Fialová Dáma je
ztracená, všichni se jí bojí a ona je ne-
šťastná. Kdyby tak se našel někdo, kdo
by si s ní povídal. A ani nemusí zůstat

tady, stačí aby si sebou vzal sazeničku,
tu zasadil u nějaké kostřičky a ona už
vyroste u něj. A rozhodně se nebude
snažit ještě víc rozrůstat.

P29 – Sněmovní skály

Atmosféra: mihotání barevných svě-
tel, rytiny a kresby kam až oko do-
hlédne, majestátné skály

Rozsáhle skalní město, plné umě-
le vybudovaných chodeb, jeskyních
obydlí a malých místnůstek. Některé
jsou poměrně nové, jiné staré celá
staletí a jejích účel je v podstatě zapo-
menutý.

Většina stěn je pokryta barvený-
mi reliéfy s výjevy z historie s(k)míků.
Nátěry jsou pravidelně co několik let
obnovovány – pro s(k)míkovské
umělce není větší cti než pracovat na
zdejších obrazech.

Sněmovní skály jsou totiž pro
smíky i skmíky velice důležité. Podle
legend právě zde během Pádu
ochránila Nejstarší Matka sazenici
Ořešáku a zajistila tím přežití celého
národa. Na její počest se zde
pravidelně schází zástupci všech ve-
lestromů, řeší se zde spory, uzavírají
se tu smlouvy a pořádají velkolepé
oslavy.

Místnosti na okraji skal jsou plné
malých otvorů, v jednom z nich jsou
zapomenuté malé sandály. Jde v pod-
statě o s(k)míkovské botníky. Zem ve
skalách je totiž kompletně pokryta
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jemným mechem, takže je zvykem
nechávat obuv na kraji města.

V mechu a dutinách žije místní druh
světlušek, vydávající různé druhy
světla – žluté, když letí ven, rudé,
když letí zpět dovnitř. V období pá-
ření, v druhé půlce desátého měsíce,
se ale jejich světlo mění a hraje všemi
barvami duhy, což vytváří jedinečnou
dechberoucí podívanou. V tomto ob-
dobí také většinou probíhá hlavní
sněm všech velestromů.

Ve středu skal, na konci cesty
lemované pěti kamennými stromy, je
prostorný amfiteátr s kapacitou asi
200 osob. Na pódiu je stůl s přesným
vyobrazením okolní krajiny a vysoký
černý sloup se spoustou malých otvo-
rů. Většina otvorů obsahuje krystaly,
které napájejí zařízení uvnitř.

Tento starýmagitekový stroj posiluje
vlastnosti ložisek magnetitu ve
skalách. Díky tomu je v podstatě
nemožné vejít do města s kovovým
předmětem: veškerý kov se okamžitě
přilepí na skály. Už z dálky je vidět, že
mnohé chodby mají stěny pokryté
rezavými zbraněmi, starými mince-
mi, přezkami a dalšími kovovými
předměty.

Nedávno se do skalního města poku-
sil proniknout Stavitel, který cítil
energii stroje v amfitétru. Magnetická
síla ale byla příliš i na něj a po pár de-
sítkách metrů jej totálně znehybněla.
S(k)míkové o něm zatím neví.
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