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Píseň o Pelinalovi 
Část 4: O jeho skutcích 
 
[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 zahnal černokněžníkovy armády až za Niben a přitom zabral všechny východní země pro 
Paravanino povstání a Kyne pak musela poslat svůj déšť, aby smyl krev z vesnic a pevností, nad nimiž již nevlály ayleidské 
vlajky, protože si z nich lidské armády udělaly při svém postupu tábory. ...[a] rozrazil dveře Vahtaše, aby mohli vězni 
uniknout, a Královna otroků letěla na Morihausovi nad nimi a tenkrát poprvé na ni její lidé volali jménem Al-Eš. Prošel 
bránou u... aby získal zpět ruce Sedorovy tisícovky (v oněch dobách velice slavný kmen), kterou ayleidové v noci odvlekli 
- dva tisíce rukou, naložených na obrovském voze z démonických kostí, jehož kola zněla jako hlasy žen, které píchá u 
srdce... [text chybí]... [A po] prvním pogromu, který upevnil severní državy kmene 'kreatů, stál s bílými vlasy, jež mezitím 
zhnědly elfskou krví, na Heldonském mostě, kde Perrifini sokolníci poslali pro nordy, a ti na něj pohlédli a řekli, že se 
Shor vrátil, ale on jim za znesvěcení toho jména plivl k nohám. I přesto je ale dovedl až do středu zálesí, aby zahnali 
ayleidy dále do nitra země, k Bělozlaté věži, aby je obklíčili ze všech stran a přinutili k pomalému ústupu v roli uprchlíků, 
již nikdy nemohli pochopit náhlou sílu lidské svobody a zuřivé odhodlání, které přinesla. Jeho palcát rozdrtil Hromobijce, 
jež Umaril poslal jako plenitele, kteří měli zastavit dlouhý pochod povstalců zpět na jihovýchod, a když Morihaus zvaný 
Kynin dech padl pod salvou ptačích zobáků, tak jej donesl vyléčit k Zuatasu Bystrořezovi (Ned s keptským jménem). A 
potom, když se na radě Skiffů všechny Paravaniny armády a všichni Nordové roztřásli při představě dobývání Bělozlata 
natolik, že jej i samotná Al-Eš raději odložila, se Pelinal rozzuřil, začal Umarilovi vymýšlet různá jména, vymýšlel dokonce 
i různá jména pro zbabělce okolo něj, a pak se k věži vydal sám, protože Pelinal často jednal bez rozmyslu. 
 
  


