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Píseň o Pelinalovi 
Část 3: O jeho nepřátelích 
 
[Poznámka vydavatele: Díly 1-6 pocházejí z takzvaného Remanova rukopisu, jenž je umístěn v císařské knihovně. Jedná 
se o přepis dřívějších fragmentů, které na počátku druhého věku shromáždil neznámý učenec. Další zdroje těchto 
fragmentů bohužel nejsou známy, ale některé z nich se zdají být ze stejného období (a možná i ze stejného rukopisu). 
Ohledně datování těchto šesti fragmentů zatím neexistuje žádná odborná shoda a následující text se ji ani nesnaží najít.] 
 

elinal Bílý vichr byl nepřítelem všeho elfstva, jež toho času žilo v Cyrodu. Jeho srdci však bylo milejší 
zabíjet černokněžné krále ayleidů v soubojích pod otevřeným nebem než se s nimi střetávat v krvavé válce. Vzbouřence 
raději přenechal rostoucím armádám Paravanie a svému býčímu synovci. V Toru vyzval na souboj Haromira z Měděné 
Čajnice, a když s ním skoncoval, zakousl se do jeho krku a provolával přitom slávu Remanovi, jehož jméno tehdy ještě 
nikdo neznal. Hlavu Gordhaura Strážce rozsekal o Ninedavův oltář s kozí hlavou a ve své moudrosti ještě pronesl malou 
kletbu, aby bestii zabránil znovu ožít. Stejný rok, jen o něco později, skolil Pelinal na žulových schodech Ceya-Taru 
Hadhuula a kopí ohnivého krále tehdy poprvé minulo. Nějaký čas pak bylo jeho brnění odolné vůči všem zbraním ayleidů 
a Pelinal sám připustil, že není jen tak ledajaké a že jej nevykovali lidé, ale víc k tomu říci nechtěl, i když na něj naléhali. 
Když Huna, kterého Pelinal miloval, jelikož ho sám vychoval z otroka s obilím v těžkooděnce, zabil šíp vyrobený ze 
zobáku Celethelela Pěvce, Bílý vichr poprvé propadl Šílenství. Šířil zkázu od Narlemae až k Celediil a vymazal tyto země a 
vše, co v nich bylo, z map elfů i lidí. Perrif tehdy musela učinit oběť bohům, aby se zhnusením neodešli nadobro. A pak 
přišlo dobývání Bělozlata, to když ayleidové uzavřeli pakt s Meridiinými Auroranany a svým šampionem učnili zlatem 
pokrytého "půl-elfa" Umarila Neopeřeného... A poprvé vyzval na souboj někdo Pelinala, a ne naopak, neboť Umarilovi 
proudila v žilách krev 'ada a neměl nikdy poznat smrt. 
 
  


