Herbanův bestiář:
Ledové přízraky
17.Sklizník

dyž mě na cestě dál na sever zmrzlými pláněmi a horami zastihly zimní mrazy, zastavil jsem se v
hospodě v Jitřence, abych nabral síly a snědl něco teplého. Jiný pocestný, který se tam zastavil, mě varoval, abych si
dával pozor, protože se v horách prý vyskytují stvoření, která se skrývají pod příkrovem bílého sněhu a neopatrný
poutník si jich nevšimne, dokud není příliš pozdě. Pořád mluvil a mluvil a své vyprávění doprovázel divokou gestikulací a
fantastickými historkami o celých kupeckých karavanách, které padly za oběť těmto monstrům. Jeho příběhy vyděsily
ostatní návštěvníky hostince, já se ale nechtěl nechat odradit povídačkami zbabělce. Jistě tato stvoření uvidím na vlastní
oči, protože ledové jeskyně a zasněžené vrcholky severu jsou prostředím, které dobrodruha jako jsem já neodolatelně
láká. Netrvalo dlouho a našel jsem, co jsem hledal.
Tyto ledové přízraky jsou průhledná, hadovitá magická stvoření, která vypadají, jako by byla vyvolána ze samotné zmrzlé
tundry a ledovců Skyrimu. Splývají s prostředím, které je činí téměř neviditelnými. Tato nehmotná zjevení jsou příčinou
smrti mnoha nordů - pokud svoji oběť nezabijí náhlým nečistým útokem, při kterém celé jejich tělo projde cílem, nakazí
ji nemocí zvanou zhouba mysli, která oslabuje rozum a způsobuje, že je nakažený ještě snadnější obětí.
Ledové přízraky jsou smrtící, ale jejich útoky jsou velice prosté. Boj je přímočarý a hrubá síla a ostrá čepel postačí k
vítězství nad těmito divokými nestvůrami. Jen ti nejmocnější muži mají naději, že se jim povede přežít boj s jedním z
těchto stvoření, ale mně se snadno povedlo zabít dva přízraky.
Ještě štěstí, že jsem zjistil, že se na prodeji zubů ledových přízraků dá slušně vydělat, protože jsou vyhledávanou
přísadou do alchymistických lektvarů. Díky tomu budu mít příležitost dál putovat těmito končinami a hledat výzvu, která
by byla hodna zmínky. Zatím jsem nenarazil na nic, čeho bych se měl zaleknout.
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