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Zvieratá sa mi páčia len dovtedy, kym s normálnej vel'kosti, ale

zjem všetko

Toto, ale vážne, nie je spravodlivé.
Ja amoja jednotka bežime po prišti do jedného zmnohych zničenych miest, ktoré sme len

nedávno obsadili. Nebežíme na trhy, ale pomócť posádke, ktorá v meste zosta|a, abY udrŽala

ťažko vydobyé mesto proti povstalcom. Nie je to nič netradičné, som totlŽ kapitán stovkY

mužov, ktorá pomáha v sektore tam, kde je to treba najviac.

Kvóli tomu, že nebe žíme po zemi, ale ,samozrejme, Hádes aby to bral, Po Piesku, tak

sa okolo nás zvíjaj kridoly prachu a stripajri nad nás. Aj napriek nim Sa obrysY mesta

zváčšujri a ja aj moji muži v očakávaní zvierame rukováte zbraní a drŽadlá Štítov alebo Pierka
šípov, ktoré sťr už zasadené do lukov.
Ako som povedal, pre mňa celkom tradičnli deň vojenskej služby. Avšak, Čo mi PriŠlo

netradičné, bolo, že sa na nás nepriateť nevrhol zboku, zozadu ani spredu, ale zhora. Len

stihnem započut' tresknutie krídel vo vzduchu nado mnou a zrazlLl sa na nás rriti vrana. Veťká

asi ako menší dom.

Ale pekne po poriadku, najprv by som sa mal predstaviť. Som kapitán jednej z mnohYch

jednotiek Rímskej ríše a volám sa Garthin Al'Gur, ale ťudia ktorí mapoznaj uŽ bliŽŠie alebo

dóvernejšie, ma volajri Gar. Nie je to žiadna prezyvka, ale nutnosť. Medzi ťudÍ, ktorYch

považujem za blízkych, totiž patria iba muži z mojej jednotky a keby sa v sekundách, ktoré

ukážtl, či zomriete alebo prežijete, rozhodli povedat' moje celé menoo tak by Som

pravdepodobne nestihol nastaviť štít proti smrti, ktorá by sa v jednej z vojenskYch Podób
rritila na onoho nešt'astného vojaka. IJž sa to niekofkokrát stalo niektoréml z nováČikov,

ktorého k nám pridelili priamo z Ríma. Je mi jasné, že sa p tate na dve hlavné otázkY: PreČo

by som mal všetkych chrániť práve ja svojím štítom a prečo mi posielajri nováČikov aŽ

z Ríma? A ešte plus otázka, čo sa dialo s tou vranou, na ktorri ste už asi zabudli.

Nie som kapitánom len tak nejakej centririe. To je stovka vojakov, mimochodom. Moja
jednotka patrí do kategórie magickych jednotiek s rychlym presunom. Kone na piesku dlho

nevydržia aťavy nemáme, takže nás musí presrivať mágia. Každá takáto centťrria ako je tá
moja, sa nachádzavjednom z váčších miest alebo pevností. Takéto mesto alebo Pevnost'má
na starosti spravovanie nejakého sektoru. Aspoň tak to funguje tu v EgyPtskej kolÓnii. Ak je

v tom danom sektore vojensky problém, tak ho móže spravujrica pevnosť rieŠiť dvoma

spósobmi. Ak je vyraznejší a váčší, je tym pádom aj pomalŠÍ a vtedy stihne sektor

nazhromaždit'armádu avydať sa do veťkej bitky s vefkym počtom mužov.

Avšak Egypt'ania váčšinu svojich veťkych armád buď už stratili vo vojne s nami, alebo ich

sťrstredia na miesta, ktoré sme ešte neovládli. Preto byvavajri oveťa ČastejŠie menŠie

problémy. Náhle, rychle a niekedy aj omnoho nebezpečnejšie, ako by človek Povedal. Často

v nich totiž bíva zapletená mágia a tá sa Egypťanom neminie asi nikdy, ich bohovia sri tu

totižomnoho mocnejší ako naši, veď sme na ich póde. Keby sme boli bližšie Pri RÍme, tak bY

sme sa mohli spoliehat'na pln pomoc našich bohov a|<ňazov, ale tu nám musí staČit'tvrdá

vojenská sila, zopár polobohov, nejaky ten mág a magické zbrane Či v;istroj.

A tu sa dostávame k mójmu štítu. Garthin Al'Gur totiž ani len nevyzerá ako rímske meno.

Byvaval som totlžegyptskym otrokom, ktory potajme trénoval atuŽil po slobode. Keď sa do

nášho otrockého tábora dostali Rimania a zničilri bránu, ktorá nás tam drža|a, tak sa váčšina

mojich spoluvázňov rozbehla jednoducho preč od tychto zlych čias. Stavím sa, Že váČŠina

skončila opát' ako otroci.



]: so:: ilanriesto toho našiel mrtveho rímskeho vojaka a zobra| som jeho meč a štít. Hťadal
._:. :o;. irl'adal som slár,u, hťadal som slobodu. Vykriky umierajricich mužov aplamene boli

:._ s:Jpovala po jednej zulíc k miestnemu hlavnému chrámu. Zopár stráží, ktoré čakali pred
.-hiánlonr, by určite nebolo pre ritočiacich vojakov veťkym problémom, avšak ohňovy 

^ág,kton, podával horiace posvátené šípy desiatim lukostrelcom, mohli dať Rimanom poriadne
zabrat'.
Rimania boli riplne sristredení na vraždenie stráží, takže si nevšimli ako sa všetkych desat'

egyptskych tetív postupne nat'ahuje. Desať obyčajn;ich šípov možno nič nesptaví, ale tieto
boli, samozrejme, očarované mágom, ktory stál blízko pri chráme, teda epicentre božej moci.
Ked'všetk;ich desat'šípov vyletelo proti ritočiacim vojakom, vrhol som sa pred ne len so

štítom a mečom v ruke. Ja viem, hlripy nápad. Avšak po prqikrát v živote som mal št'astie.

Schytal som všet irch desat'. Ale štítom.
Náraz ma odhodil priamo pod nohy Rimanom. Najprv videli len egyptského otroka, ktor;i,

drží meč atvári sa, že bojuje zal<rajinu. Neskór ich pohťady zablridili k horiacemu štítu a k
Egypťanom tam hore pri chráme. Viac nebolo treba.

Prijal som titul štítonos a za niekoťko rokov sa v Ríme za tvrdého tréninglJ z mladého
a silného, ale nevytrénovaného otroka stal j eden z najrychlej ších a najsilnej ších voj akov
Ríma. Bola zo mňa elita. Po tom, čo som porazil aj najskvelejších gladiátorov atrénerov mi
konečne daroval jeden zkňazov zaprítomnosti cisára zlaty vysoky štítvít'azov- Talkith. Sám
o sebe je zlaty štít rplne k ničomu, ale obdarovany mágiou už zastavll nemálo smrtiacich
derov, ktoré nie vždy mierili len na mňa. Pridelili ma kjednej zšpeciálnych jednotiek

v Egypte a ako som si pomaly zvykal na svoju nov najobťribenejšiu vec na svete tak som sa
postupne aj stal kapitánom mojej centririe. Do špecializovanych jednotiek sa, samozrejme,
posielaj len vojaci s elitnym vycvikom z Ríma alebo z nejakého vefkého, vojensky
orientovaného mesta.
A aby som sa ešte vyjadril aj ktej vrane. Už som videl azabíjal aj váčšie, ale táto ma

jednoducho trochu prekvapila. Našťastie mojich chalanov s lukmi nie, takže o chvífu už
vyfakaná letela preč. Cesta je voťná.
Po tom, čo sme pribehli do mesta, ešte vyskrišala moje reakcie jedna zatulaná ohnivá guťa.

No jasné. Mágovia. IJž zase hrochy, tigre, prerastené hady a vrany. Stále len bežím. Ako
hovorím, tradičny vojens f deň kapitána špecializovanej rímskej jednotky v Egypte... Len
aby som dovečera nezabudol, ako som to chcel spísat'. Len či sa dovtedy naučím to ich čudné
rímske písmo.


