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Zabij dřív, než budeš zabit 
 
napsal Eduardo Corvus 
 

ž jsem viděl spoustu mužů, kteří se bezhlavě vrhli do boje, jen aby v okamžiku o tu hlavu skutečně přišli. 
Vyučoval jsem válečná umění po dlouhou dobu - prošli mi rukama muži z velkých královských rodin, od Čepelí, a 
dokonce i jeden nebo dva vůdci žoldáků. 
 

Právě tyto zkušenosti mě dovedly k tomu, abych sepsal toto pojednání o nepatrném dílku válečného umění. Žádné 
magické ohně, ani lukostřelba nebo zločinecké podřezávání hrdel. Pouze válka. Muž proti muže, mezi nimiž není nic víc 
než kus kvalitní ocele. 
 

Jako první se musíte naučit, jak se krýt. Nejlepší způsob jak se nenechat zabít spočívá v tom, že svému soupeři 
neumožníte, aby vás zasáhl. Použijte štít a použijte jej dobře. Může vás to vyčerpat, dokonce se můžete i trochu zranit. 
Nicméně vykrytý úder je stále mnohem lepší než ten, který vás trefí plnou silou. Postupem času se budete zlepšovat a 
nakonec vám nebudou dělat potíže ani ty nejsilnější zásahy. 
 

Dávejte si však pozor - vaši nepřátelé, pokud to tedy nejsou prašiví lupiči, budou vědět, jak na vás. Budou se vás snažit 
zasáhnout vším, co mají k ruce, a přinutit vás otevřít svou obranu, neustále se do vás budou strefovat. Takže buďte na 
tyto mocné útoky připraveni. Je sice dobré zastavit úder čtvrt palcem kvalitní oceli, ale ještě lepší je pokusit se mu 
prostě uhnout z cesty. 
 

Nezapomínejte, že proti kouzlům je vaše krytí k ničemu, dokud k tomu nebudete vycvičeni. Takže na mágy rychle 
zaútočte a nechte je pocítit svou ocel. Řádně je za používání těch nečistých čar odměňte. 
 

Krýt se můžete i bez štítu - stačí úderu do cesty nastavit vlastní meč, ale ani zdaleka nedosáhnete takového účinku jako 
se štítem. A jestli se rozhodnete pro trochu legrace a chcete bojovat dvěma meči, nemůžete se krýt už vůbec. S oběma 
rukama na jílci zkrátka nebudete mít dost síly na odrážení úderů. 
 

Nicméně s jednou zbraní v každé ruce váš protivník velice pravděpodobně půjde k zemi velmi rychle. Dalo by se říct, že 
to je ta nejlepší obrana. 
 

Pro boj s mečem existuje několik zásad. Rychlé výpady se vždycky hodí, ale soupeř je může odrazit, proto si hlídejte jeho 
obranné postoje. Počkejte si, až obranu otevře, nebo jej k některému postoji přinuťte jedním ze svých těžkých úderů. 
Nejdrtivější síly dosáhnete pomocí kladiva, tyto zbraně nicméně bývají pomalé. To platí i pro kyje a všechny tupé zbraně. 
Sekery představují zlatou střední cestu, zatímco meče jsou nejrychlejší, ale svého soupeře s nimi nevyvedete tak z 
rovnováhy. 
 

Hlídejte si, ať se příliš nevyčerpáte - vždy se snažte ušetřit trochu síly na protiúdery či dokonce na útěk! Během boje se 
nezastavujte. Nikdy se nenechte zatlačit do kouta nebo obklíčit. Odhadněte největší hrozbu a co nejrychleji se jí zbavte - 
slabí čarodějové, kteří vás mohou rychle zranit, se s čepelí vaší zbraně musí seznámit jako první. 
 

Štít nemusí sloužit pouze jako obranný nástroj. Opřete se do něj ramenem a udeřte jím nepřítele. Tím jej odhodíte a 
otevřete si prostor pro rychlý protiútok. Nebo se opřete do úderu štítem větší silou a uštědřete nepříteli mocný zásah. 
Pokud není nepřítel příliš urostlý, může ho to dokonce srazit do kolen. 
 

Ty větší nelze těžkými výpady ochromit. Do kolen je můžete dostat pouze mocným úderem štítu, který vám otevře 
prostor pro další útok. 
 

Takže ještě jednou - kryt, protiútok, úder štítem! Bijte je, když jsou na kolenou! Nebudou s vámi mít žádné slitování, tak 
proč vy byste je mít měli? Bitva je o útoku, o tom, kdo dřív svého soupeře dostane pod tlak a nikdy nepoleví.  
 

Nepřestávejte se hýbat a útočit. Pokud máte dojem, že máte síly na rozdávání, vezměte si obouruční zbraň a sledujte, 
jak před vámi soupeři padají jako obilí při žních. Jsou pomalé a nemotorné, ale lámou kosti a procházejí masem lépe než 
cokoli jiného. 
 

Hřbitovy jsou plné mnoha průměrných bojovníků. Pokud na válku nemáte žaludek, raději zkuste práci mnichů. Pokud se 
však vydáte na cestu válečníka, naučte se základy a snažte se udržet si hlavu na krku, nebo vás o ni někdo připraví.  


