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Kolb a drak 
Dobrodružství nordských hochů 

 
1 
Kolb byl udatným nordským válečníkem. Jednoho dne jej náčelník požádal, aby zabil zlého draka, který ohrožoval jejich 
vesnici. "Projdi horským průsmykem, Kolbe," řekl mu, "na druhé straně nalezneš toho draka." 
Přejít na další stranu(2) 
 
2 
Kolb vzal svou oblíbenou sekeru a štít a vstoupil do průsmyku, kde nalezl chladnou jeskyni, větrnou jeskyni a úzkou 
stezku. 
Vstoupit do chladné jeskyně (17) 
Vstoupit do větrné jeskyně (8) 
Projít po stezce (12) 
 
3 
Kolb vystoupil na kamenitou skálu. Pod sebou viděl spícího draka a hospodu u nedaleké cesty. 
Sestoupit dolů(16) 
Navštívit hospodu (14) 
 
4 
Kolb se vydal po zdroji zápachu a nalezl špinavého orka! Ork zavrčel a zaútočil na Kolba kyjem pobitým ostny. 
Pozvednout štít (9) 
Máchnout sekerou (13) 
 
5 
Při cestě přes mokřady Kolb objevil kvílející přízrak, který mu zastoupil cestu. 
Napadnout přízrak (15) 
Dát mu zlato (10) 
 
6 
Hlavice sekery se zasekla v tuhém šupinatém krku netvora. Ten zařval bolestí a pohodil hlavou, Kolb však nepolevil a 
nakonec se mu podařilo krk zcela protnout a netvora tak zabít. Kolb se vrátil domů jako vítěz a jeho vesnici už drak nikdy 
víc nesužoval. 
KONEC 
 
7 
Kolb zanechal bažinu za sebou a nedaleko zahlédl dračí doupě. A také malou útulnou hospodu. 
Zajít do doupěte (16) 
Zajít do hospody (14) 
 
8 
Kolbovu louči uhasil prudký poryv větru, který jej zároveň srazil do jámy, kde si rozbil hlavu a zemřel. 
KONEC 
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9 
Ork se zachechtal, jeho kyj rozdrtil Kolbův štít a udeřil jej do tváře. Tak Kolb přišel o život a ork si z jeho kostí uvařil 
polévku. 
KONEC 
 
10 
Kolb si vzpomněl na příběh, který mu vyprávěla jeho babička, hodil přízraku dva zlaťáky a ten se rozplynul. Cesta byla 
volná. 
Přejít na stranu (7) 
 
11 
Kolb se připlížil k břichu netvora, než však stačil cokoli udělat, díval se přímo do jeho tlamy. Drak na nic nečekal, jednou 
cvakl čelistí a sežral bojovníka, jak tam stál. Včetně zbroje a sekery. Nezůstalo po něm nic. 
KONEC 
 
12 
Když Kolb vyšplhal nahoru, nalezl tam tábor. Setkal se tu s moudrým mužem, který se s ním podělil o chléb a ukázal mu 
dvě cesty k doupěti. Jedna vedla horami, druhá přes bažinu. 
Přes hory (3) 
Přes mokřady (5) 
 
13 
Ještě než ork stačil udeřit, Kolb máchl svou mocnou sekerou. Orkův kyj i jeho hlava dopadly bezvládně na zem. 
Přejít na stranu (3) 
 
14 
Kolb se zastavil v hospodě, aby si tu odpočinul, než se pustí do boje s drakem. Krčmu však vedli vznešení elfové, kteří mu 
otrávili medovinu, aby jej mohli okrást o zlato. 
KONEC 
 
15 
Kolb máchl svou sekerou, jak nejsilněji dovedl, zdálo se však, že si toho přízrak ani nevšiml. Následně se snesl na Kolba, 
kterého obklopil hluboký spánek. Nikdy už se z něj neprobudil. 
KONEC 
 
16 
Kolb nalezl doupě, ve kterém spal drak. Z nozder vyfukoval obláčky kouře. Vzduch štípal Kolba do očí, takže málem 
uklouzl po úplně vybělených lidských kostech. Netvor se převalil na bok a nastavil tak nechráněné břicho i hrdlo.   
Zaútočit na krk (6) 
Zaútočit na břicho (11) 
 
17 
Kolb vstoupil do ledové jeskyně, jeho nordská krev jej však udržovala v teple. Páchnoucí chodba se před ním zvedala do 
příkrého stoupání a z dalších chodby po levé straně k němu vál průvan. Nedaleko také spatřil nějaký žebřík. 
Vydat se páchnoucí chodbou (4) 
Vydat se chodbou s průvanem (8) 
Vyšplhat po žebříku (12)  


