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Výheň, kladivo a kovadlina 
 
sepsal Adolfus Eritius 
 

yto poznámky byly nalezeny v rozvalinách u Starého Hroldanu. Jejich autorem je s největší 
pravděpodobností nechvalně známý kovář Thorbald, který zemřel krátce před začátkem vlády Tibera Septima. Říkalo se 
o něm, že neumí číst a psát, a jelikož jsou tyto poznámky zjevně psány jeho pomocníkem, tak to zřejmě byla pravda. 
Samotné texty jsem se ani nesnažil nějak opravovat, neboť zřejmě mohou mít i jistou historickou hodnotu. 
 
Bez dalších průtahů vám tedy představuji Thorbaldovy bláboly: 
 
Tohlencto neni žádná knížka vo tom, jak se stát skvjelým kovářem. Takže estli to čtete, tak na to kašlete. Je to jenom pár 
mejch poznámek, protože sem už starej, tupej a ňyc si nepamatuju. Jsou to prostě mý vlastní metody, jak dělat vjeci. 
 
Železná sbroj a zbraně. Spousta železnejch tyčí a ňáký ty kožený proušky. 
 
Vocelová sbroj a zbraně. Plno vocelovejch tyčí, trochu železa a zase ňáký kožený proušky. Teda kromě plátovky. Jo, a 
ještě je potřeba korund. 
 
Kožená sbroj a zbraně. Znáš snad ňákýho blbce, kerej by dělal kožený zbraně? Na koženou sbroj je potřeba kůže. Velký 
kousky a malý kousky. Prostě to samý, jak usňová sbroj. A jako nýtová. A taky jako kroušková. Mno, na tu je vlastně 
potřeba ještě ňáká vocel. A kurund. Bez něj by to bylo na dvě vjeci. 
 
Trpajzličí sbroj a zbraně. Zbytky trpajzličího kovu, ňáký to železo a taky ty kožený proušky. A už vo tý kůži nic nepiš, 
protože se používá dycky. Ty píšeš i to, co sem ti teď řek? Ty idiote! Tos měl udělat, né psát. (Thorbald je starej a tlustej.) 
 
Elfácká sbroj a zbraně. Elfáci a trpajzlové spolu nevycházely. Se vsadim, žes to nevjeděl. Na elfácký vjeci je potřeba 
mněsíční šutr a kus železa. Kromě těch zlacenejch vjecí. Tam se musí dávat rtuť, jinak elfáckou zlacenou sbroj neuděláš. 
 
Orkovská sbroj a zbraně. Kus elektra a kus železa. (Thorbald nemá rád orky.) 
 
Ebenová sbroj a zbraně. Na to je potřeba jenom eben. Žádný železo. Ani kousek. Vim, že bys ho tam dal, ale já ne. 
 
Sklěněná sbroj a zbraně. Je potřeba malachit a ňákej mněsíční šutr. Jo, s malachitem je to vždycky na dlouho.  
 
Deadrická sbroj a zbraně. Hehe! Tak blbej, abych to vyžvanil, fakt nejsem. (Prej používá ňáký srtce dejdry nebo co. Ale 
vůbec nevim, kde to bere.) 
 
A to je všecko. Teť už múžeš přestat psát. Řek sem přestaň! 
 
Doslov - Na poslední stránce byla velká inkoustová šmouha a několik kapek krve. Dá se tedy předpokládat, že Thorbald 
svého pomocníka následně zbil. Dnes už ale asi nezjistíme, zda se kovář někdy dozvěděl o nepatřičných poznámkách, 
které byly k jeho poznámkám přidány. 
 
 - Adolfus Eritius 
 
  


