Recept – dokončení
Dokončení
Ještě, než družina vyrazila dál, došlo k dalšímu rozhodnutí – pokračovat či nepokračovat?
Nové rozhodnutí přineslo překvapující výsledky, větší část byl proti pokračování dále do
temného sídla. Proč riskovat své život, když to lze nahlásit inkvizici a ta se o vše postará.
Navíc, možná inkvizice zaplatí za informaci a ještě družinu najme na vyčištění. Tím se zabijí
dvě mouchy jednou ranou.
Navíc, proč se zbytečně dlouho zdržovat s Melchiorem? Lepší je jej odvést na místo
rozloučení a potom se vrátit do Dorsu. Tak se všichni rozhodli, Katharina měla jistě
z rozhodnutí nepokračovat dále do nebezpečí velkou radost. Její velký černý pes se do temnoy
díval s nedůvěrou a to jí znervózňovalo více než cokoliv jiného.
Harbyrwydd s pomocí Schlanka zakreslili do mapy alespoň přibližnou polohu sídla a vydali
se na pochod dále. Povoz dělal rámus, vrzal a skřípal cestou přes církevní pevnůstku. Část
družiny vedená Harbyrwyddem a doprovázející Melchiora se vypravila stezkou přes hory.
Průchod průsmykem znamenal zase ztrátu několika tolarů ve prospěch horalů. Nakonec však
družina v pořádku dorazila zpět na Ardal. Deset dní cesty na jih a Melchior s Erwinem se
loučí.
Před odjezdem se Melchior každého v družině zeptal na přání, pokud bude moci, rád jej splní.
Jako první se přihlásil Theo, jeho přání bylo velmi zvláštní – rád by jel s Artemidám do
Trojměstí a studoval u něho. Melchior se vyjádřil kladně. Švun si přál nějakou zvláštní
květinu o kterou by se mohl starat a Katharina poprosila o pár kapek nápoje pravdy. Vše
Melchior slíbil. Ostatní měli podobná přání.
Než skončíme, musíme se dozvědět ještě jednu věc. Ithien ano Erenas Thiemon. Starý známý
části družiny. Cestou na jih došlo k setkání s tímto šlechtickým synkem a čarodějem v jedné
osobě. Důvody byly prosté – Ithien družinu hledá, protože by se k ní rád zase přidal. S tím, že
bude stále brán za vůdce družiny nepočítal. A také to tak bylo, novým vůdcem družiny byl již
v zimě zvolen Harbyrwydd, který družinu vede dobře.
Ithien jistě hledal mnohé ze svých přátel, ale to měl smůlu – někteří družinu Vyhnanců
opustili dobrovolně, jiní padli do osidel smrti. Bylo to smutné, ale to je život.
Družina obohacena o nového člena se vypravila na jih, na Habrovec. To byla pro Ithien
radostná zpráva, že Vyhnancům Habrovec stále patří. Alespoň něco zůstalo stejné, jako když
odcházel. To, co ani Vyhnanci nevěděli bylo, že na Habrovec se ještě nějaký čas nepodívají,
neboť se k nim řítilo další velké dobrodružství…

