
                        Gormlat  

prolog:          
                               Na začátku světa v zemi Ormat žily tři národy Gragoni, Ramitové a 
elfové. Ale jednou se zástupci Gragonů a Ramitů pohádali. A tak začala ohromná válka. 
Elfové se stáhli do svých měst a pevností. Gragoni si dokázali udržet jen malé území a 
tím pádem měli i menší armádu. Mnohokrát jejich král prosil Elfy o pomoc, ale Elfové 
říkali pořád jen možná. Zatím jim však nikdy nepomohli. Jak se bude válka dál vyvíjet? 
To nikdo neví!  
 

kapitola první                Začátek  
 

a území Gragonů žil mladý bojovník, jmenoval se Koran. Matku mu zabili Ramitové a 

otce nezná, v jeho mládí ho vychovával jeho strýc (z matčiny strany). Jako už dospělý 

vstoupil do armády. Tam poznal Omarna, syna krále, kterému pomohl, když bojoval proti 

přesile. A tak se spřátelili. Jednou dostali rozkaz, aby veleli skupině pěti set vojáků, která 

má jít na pomoc do pevnosti Orgman, ležící na hranicích s Ramity. Dostali k tomu čerstvé 

koně a zásoby jídla, protože pevnost je asi dvě stě mil vzdálená. Vyjeli hodinu před 

setměním. Ale rozhodli se, že pojedou alespoň do půlnoci. Jenže námaha je přemohla už 

dvě hodiny před půlnocí. A tak ujeli jen třicet mil. Když druhý den vyjeli, už se jim jelo 

lépe. V poledne již viděli špičky pohoří Garmon, kde je umístěna pevnost Orgman. 

K pevnosti dojeli asi dvě hodiny po poledni.  

Orgman je půlkruhová pevnost nalepená na skálu. Uvnitř hradeb stojí masivní vysoká věž. 

Když dojeli až k obrovské bráně pobité železem a zabušili a někdo na hradbách radostně 

zařval: „Už jedou, posily už jedou.“ Brána se otevřela a za branou uviděli menší armádu 

obránců. Po průjezdu branou k nim přiskočilo několik vojáků a začalo je nadšeně zdravit. 

Protože prý podle jejich zpráv na ně mělo co nevidět zaútočit vojsko o přibližně pěti 

tisících mužů. A už si mysleli, že se neubrání, protože v pevnosti je už jenom dva a půl 

tisíce vojáků. Koran seskočil z koně a řekl nejbližšímu muži, aby přivedl velitele pevnosti. 

Velitel byl svalnatý bitvami ošlehaný voják. Vyzval Korana a Omarna, aby šli za ním na 

hradby. Poté co vyšli na hradby, uviděl Koran spoustu vojáků a také tam stály na každé 

straně od brány, dva trebuchety*. Koran se podíval na hradby a uviděl asi tři míle 

vzdálenou armádu o přibližně pěti tisících mužích. Byli vyzbrojeni nejméně čtyřmi 

katapulty a nespočtem dobyvatelských žebříků. A jedním obrovským 

beranidlem!                       
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