Jak zabít trolla
sepsal Finn

dravím tě, kolego poutníku, vítám tě v tomto průvodci!
Na těchto stránkách ti vysvětlím vše, co bys měl vědět o boji s trolly, včetně toho, jak potlačit jejich mimořádnou
schopnost regenerace nebo toho, jak co nejlépe využít jejich přirozenou lásku k chladu. Podělím se s tebou dokonce i o
několik v praxi vyzkoušených tajemství, jak je zabít.
Zaujal jsem tě? To jsem rád! Trollí tuk je cenným obchodním artiklem a ctižádostivého lovce trollů tak čeká nejen velká
sláva, ale i bohatství.
Kupředu tedy!
Kapitola I:
Právě jsem potkal trolla!
Máš-li pocit, že jsi spatřil trolla, nepanikař a začni zvolna ustupovat zpět. Moudrý lovec ví, že je příprava klíčem k
úspěchu a že jít na trolla zbrkle se rozhodně nevyplácí!
Ale na druhou stranu - je to opravdu troll?
Prvním krokem při lovu je správná identifikace kořisti. Trollové mají zhruba lidské proporce a jejich dlouhé svalnaté paže
jsou zakončené zahnutými pařáty. Jejich obrovská tlama je plná špičatých zubů, to aby mohli lépe rozkousat bláhové
lovce, kteří si nekoupili mou knihu.
Nejcharakterističtějším rysem každého trolla je však jeho neobyčejné třetí oko, které má umístěné uprostřed čela.
Trollí kůži pokrývá hustá a chlupatá kožešina, jejíž zbarvení se liší oblast od oblasti. Kožešina jeskynního trolla je hnědá,
zatímco lední či sněžní trollové mají bílou srst.
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Kapitola II:
Přestaň se léčit
Nyní již víš, jak trolla správně identifikovat a teď tuto bestii sleduješ, připraven udeřit. Čeká tě náročný boj, ale budeš z
něj jen těžit, za předpokladu, že přežiješ.
První, čeho si jistě všimneš, je skutečnost, že jsou trollové na svoji velikost až neuvěřitelně rychlí a silní. Svou kořist
vždycky nejraději umlátí až do bezvědomí mocnými údery paží a pařátů. Z tohoto důvodu silně doporučuji štít.
Jsi-li natolik statečný (nebo naopak bláznivý), že budeš s trollem bojovat bez štítu, měl bys být raději mistr v krytí se
zbraní, kterou používáš.
Trollům se navíc jejich zranění rychle hojí. Už z toho důvodu s nimi nebudeš chtít bojovat nijak dlouho. Klíčem k poražení
trolla je rychlost a agresivní přístup, protože ve vytrvalosti ho v Tamrielu netrumfne žádná jiná bytost.
Rychlé a agresivní útoky samozřejmě fungují jen na rozzuřeného trolla. A zde přichází na řadu má speciální zbraň.
Kapitola III:
Finnova tajná zbraň
Oheň, můj příteli. Toto slovo si dobře zapamatuj, neboť oheň je nejúčinnější zbraní lovce trollů.
Důležitost ohně při boji s trollem nemohu vyzvednout více. Jsou vůči němu zranitelní i trollové, kteří nežijí ve studeném
podnebí. Neovládáš-li žádná ohnivá kouzla, sežeň si alespoň zbraň očarovanou magickými plameny.
A proč trollům oheň tolik vadí? Říká se, že jejich regenerace není zas až tak účinná vůči spáleninám. Upřímně na to sám
neznám odpověď, mohu však říci jediné - oheň na trolly zabírá. To bylo prokázáno už mnohokrát, znovu a znovu.
Kapitola IV:
Ořezávání tuku
Troll sice může být mrtvý, ale tvoje práce ještě nekončí.
Nech uhasnout plameny a prozkoumej jeho mrtvolu. S trochu štěstí objevíš nějaké zásoby tuku, které pak můžeš za
dobrou cenu střelit u místního léčitele. Co víc - pokud máš sám nadání na alchymii, můžeš všechen ten tuk vyvařit a
využít ho v nejrůznějších lektvarech a jedech.
Podaří-li se ti najít i trollovo doupě, rozhodně se tam podívej. Možná tam najdeš zbytky bláhového dobrodruha, který byl
příliš velká držgrešle, než aby si koupil tuhle knihu.
S jeho zlatem jistě naložíš mnohem líp.
Nyní již víš všechno, co je potřeba k tomu, aby se z tebe stal bohatý a vážený lovec trollů. Už na nic nečekej! Vyraž ven a
podej si nějaké ty trolly!
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