Velcí zvěstovatelé Družiníků

yto události byly zaznamenány ve třetím věku Swykem Dalekozrakým z vnitřního kruhu Jorrvaskru.
Přestože mi nebylo dáno umně spřádat slova, rozhodl jsem se zapsat příběhy minulých družiníků, s nimiž jsem
obeznámen, aby po mé smrti nebyly ztraceny. Toto je proto soupis významných zvěstovatelů družiníků, těch, kteří nás
provádějí temnotou ke slávě Sovgnardu.
Poznámky o zvěstovatelích: Od dob Ysgramora neměli nikdy družiníci skutečného vůdce, neb se neobjevil nikdo, kdo by
dokázal zkrotit mocná srdce jorrvarskrských bojovníků. Zatímco mágové, zloději a jiní potřebují jasnou hierarchii, která
by jim napovídala, jak se mají oblékat, my družiníci dokážeme dojít ke slávě po vlastních cestách. Zvěstovatel nám radí,
rozsuzuje hádky a pomáhá odpovídat na otázky o cti. Za tisíce let, kdy družníci přebývali v Jorrvaskru, se mezi námi
objevili skvělí i strašliví zvěstovatelé, z nichž někteří se proslavili silou svých paží a jiní dobrotou svých srdcí či jasností
svých myslí. V tomto soupisu jsou uvedeni ti nejoslavovanější zvěstovatelé, podněcující činy i písně.
Ysgramor: první zvěstovatel, první muž, strůjce Slov a ten, kdo před mnoha lety v dálné zemi jako první zapřísahal
družiníky ke cti. Již mnozí o něm napsali lépe a já se nebudu pokoušet dostihnout jejich slova.
Říční borec: Kapitán vedoucí Jorrvaskr v průběhu Návratu, objevitel Nebeské kovárny, zakladatel Bílého Průsmyku a
strážce původní přísahy družiníků, která je nyní ztracena. Zatímco ostatní toužili po slávě v boji, on byl první, kdo se
zasadil o to, aby se družiníci usadili a sloužili jako ochránci těch, kdož byli méně schopní boje.
Mryfwiil Nestranný: Několik století po smrti Ysgramora byli družiníci jenom nájemní bojovníci, sotva o něco lepší než
žoldáci. Naše služby byly ke koupi pro pomoc ve válkách, ale oddanost cti jedince často znamenala, že bratři ve štítu
spolu byli nuceni bojovat na bitevním poli. Hrozilo, že přísahy cti, které družiníky vážou, budou porušeny, dokud moudrý
Mryfwiil nevyhlásil, že se již nikdy nebudeme účastnit žádných válek ani politických bojů. Díky jeho pevnému vedení
jsme dnes známí jako čestní a nestranní pozorovatelé, stejně jako mocní válečníci.
Cirroc Ušlechtilý: První zvěstovatel, který nepocházel z atmorského rodu. V této době se rodil nordský národ a vládly
značné neshody ohledně čistoty a Ysgramorova poselství. Cirroc do Jorrvaskru přišel jako sluha, ale když s ním jeden z
méně čestných válečníků zacházel neuctivě, rychle ukázal svou redgardskou bojovnost. Poté, co zachránil život
zvěstovatele Tulvara Nezaznamenaného, byl prohlášen za čestného družiníka a proslavil se jako nejschopnější bratr ve
štítu v celé síni, díky své hbitosti a lstivosti, jimiž předstihoval kohokoliv z atmorského rodu. Zvěstovatelem byl pouze po
krátký čas, ale říká se, že jeho bojové umění stále přechází na každého družiníka v průběhu jeho tréninku.
Henantier Cizák: První elfí zvěstovatel. Stejně jako Cirroc před ním, byl i Henantier při příchodu do Jorrvaskru zprvu
podroben výsměchu, protože v této době (ke konci prvního věku) nebylo elfům povoleno stávat se družiníky a jen
nemnoho z nich smělo vstupovat do síně. Přes den byl Henantier pokorný a udělal cokoliv, co se po něm žádalo, ale v
noci zuřivě cvičil na vnějším nádvoří a spal pouze pár okamžiků, než se musel vrátit ke svým povinnostem sluhy. Takto se
dřel v průběhu vlády několika zvěstovatelů, bez odpočinku, bez stížností, mysl i tělo za každých okolností ostražité. Díky
jeho dlouhému životu mu noví družiníci časem začali věřit, jako tomu, kdo je učí čestným způsobům.
Když jeden z jeho žáků zestárl a sám se stal zvěstovatelem, Henantier stál u jeho smrtelného lože. Jeho žák shromáždil
všechny družiníky a prohlásil Henantiera svým nástupcem se slovy, že "i elf se může někdy zrodit se srdcem Norda."
Někteří družiníci ten den složili své zbraně, avšak ti, kteří zůstali, byli ti, kdož znají skutečnou čest, a jejich poselství
předáváme dál.
Make Ostrý pohled: Zvěstovatelka, známá svou oslnivou krásou, avšak kdokoliv, kdo ji podceňoval kvůli jejímu vzhledu,
rychle zjistil, jakou chybu udělal. Říká se o ní, že dokázala svým pohledem zahnat na útěk polovinu nepřátelské armády a
bez pomoci pobila zbytek. Její zmizení, osm let poté, co byla zvolena za zvěstovatelku, nebylo nikdy vysvětleno, ačkoliv
se s ním pojí mnoho nactiutrhačných lží.
Kyrnil Dlouhý nos: Po temném období na konci druhého věku, kdy se objevila vlna nepravých zvěstovatelů bez cti,
shromáždil Kyrnil Dlouhý nos v divočině své věrné družiníky a zaútočil na samotný Jorrvaskr, aby zabil utlačitele, a dle
starých zvyků krví očistil naše jméno. Ustanovil tradici věrných rádců zvaných vnitřní kruh (podobnou radě kapitánů
našeho vládce Ysgramora), který měl jít příkladem mladším a novějším družiníkům.
Kyrnil zajistil, že čest bude patřit mezi naše nezlomné tradice, a díky němu od té doby družiníci neochvějně míří k
osudům samotného Ysgramora a kupředu až do Sovgnardu.
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