Přítomnost

1358: Rudá rytířka Tethyru

Ilustrace Jason A. Engle

Pád bohů přinesl do Fearûnu mnoho božských ztělesnění, aby kráčeli zemí smrtelníků. Toto období je známé jako Doba
nesnází. Během těchto časů, magie byla divoká, řád byl zničen, bohové zemřeli a noví bohové povstávali. Ale i během
těchto dob se zrodili hrdinové aby bránili Faerûn. Jeden takový hrdina přijal tento úděl, nebyl na to však připraven.
Mudrc Terithus z Athkatlaky se o něm zmínil ve své knize pohádek Její rudá Udatnost z roku 1364 u.l. Následující
úryvek je právě z tohoto díla.
Jen málo obyvatel Tethyru si uvědomuje, že vděčí za
existenci jejich oblasti jedné chrabré a statečné ženě.
Přestože jí Pán bitev, pro její udatnost, udělil božství si
někteří knězi neuvědomovali tu slávu, kterou získala v
Tethyru zmítaném vnitrními nepokoji v Době nesnází.
Když magie byla divoká nebo docela slabá, byl čas
meče - čas kdy bandité nekontrolovatelně loupily, lidé, v
sobě chovající spory nebo zášť požadovali odčinit křivdu
a tyranové si v té skutečnosti libovali. Zákon, řád a mír
vládl jen v málo místech, ale v malých oblastech kde
takové ideály držely ještě stále moc, tam byli lidé, kteří
tyto principy spolehlivě bránili, ty bychom měli vidět jako
pravé hrdiny Faerûnu.
Tyto nájezdníci opustily Tethyrský hvozd a dále se
přesunuli na jih do samotného Tethyru, aby zabíjely a
plenily. Většina mudrců nyní souhlasí , že Boží spory byly
nějakým způsobem probuzeny zlem v ruinách Myth
Rhynnu. Ono zapomenuté zlo způsobilo nárůst divokých
a běsnících kreatur z temnot přírody s neuvěřitelnou
touhou pustošit a plenit. Skupiny netvorů vyrážely a další

se vydávali za nimi. Zlo je přinutilo spojit se na jednu
stranu, třebaže jejich rozdílné povahy by normálně
způsobily že by se postavili proti sobě, nebo se jen rozešly.
Ale Rudá Rytířka na ně čekala, smrtelně a zdánlivě
neúnavně. Jen si trošičku odpočala - ve skutečnosti, svědčí
Boltborm z Tulmené místy doslova spala ve svém sedle,
připoutána k němu.
Znovu a znovu její Rudí Sokolové oponovali bestiím a
sbíraly místní Tethyriany, aby vzdorovali organizovanějším
nájezdníkům. Rudá rytířka mávala svým ostřím tak usilovně
jako ten nejsilnější válečník. Vždy zůstala chladně klidná a
všímavá, plánující kde poblíž přijmout dalšího věrného a
odhodlaného společníka. Její stoupenci vždy převyšovali
počtem nájezdníky, kteří se d ále přidávali z Wealdaru.
Nejspíše proto se Thetyr ocitl nakonec na výtěžné straně.
Říše Tethyr stále existuje a to kvůli skvělému vedení
Rudé rytířky, tato skutečnost nesmí být zapomenuta.

Červená rytířka
bojuje skrz divokou
magii, aby zničila
padlého nepřítele.
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