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Představy lidí o orcích jakožto neohrabaných a hloupých stvořeních poslední dobou poněkud 

nahlodávají zvláštní zkazky přicházející z jihu. Ty vyprávějí o čtveřici orčích zlodějů, kteří vylupují velké 

sedlácké usedlosti v blízkém okolí Sintaru. A navzdory široce rozšířeným pověstem o nelítostnosti národů 

Podzemní říše lze prozatím tvrdit, že tato parta lupičů nemá na svědomí ani jeden lidský život. Tedy, 

dosud nebylo nalezeno žádné tělo oběti či alespoň svědkové zločinu. Kolik je na tom pravdy, to vědí 

jenom samotní pachatelé těchto činů, bratři Rhug-Tak, Swan-Ri, Pruk-Ori a Hek-Rut z téměř neznámého 

kmene Truk-Uku. Známí jsou však převážně pod přezdívkou Orčí bratři, neboť nepracují jinak než 

pohromadě. 

Kdo by se bláhově spoléhal na domnělou orčí "zaostalost" vzhledem k lidem, byl by jistě nemile 

překvapen při pohledu na tuto podivnou čtveřici při práci. Snad jen náhoda by mohla způsobit, že by je 

spatřil právě v okamžiku, kdy umísťují na dveře dvorce trhací pákový mechanismus, jemuž zálibně 

přezdívají "skřípáček". Překvapení by dozajista vystřídal úlek, když by viděl, jak orčí "nemotorové" 

pomocí jednoduchého kladkostroje vyprošťují z okna ve druhém patře truhlici velikosti malého mezka. A 

než by okradený stihl mrknout, zloděj by byli dávno v prachu i s těžkým nákladem. Téměř by se mohlo 

zdát, že se prostě vypařili a zůstal po nich jen zápach šnečích chlebíčků, které Pruk-Ori přímo zbožňuje a 

neodpustí si jich pár vzít i na loupežnou výpravu. Stopy zlodějů vedou převážně do děr v pláních, kde se 

ztratí i těm nejschopnějším stopařům, kteří se nejspíše nechají zmást Swan-Riho pastmi, principem 

jednoduchými, leč zákeřnými zařízeními. A pokud by ani toto pronásledovatele neodradilo, je na něj v 

nějakém temném tunelu připraveno překvapení v podobě necudné ženštiny či růžového vepříka, 

oblíbených to motivů Hek-Rutova iluzionistického umění. Stačí jen zarytého lovce zlodějů na chvíli zbavit 

pozornosti a o zbytek se postará rychlopalný Pruk-Oriho šutromet a Rhug-Takova čtyřhlavá palice. 

Téměř nic není známo o minulosti těchto poťouchlých brachů, ani důvod jejich konání. Jisté je, že z 

jejich malých, nečekaně bystrých, žlutých oček nekouká většinou nic dobrého. Žádný z jejich, prozatím 

nikterak významných, zločinů nebyl spáchán jedním a tím samým způsobem. Jsou neuvěřitelně 

vynalézaví, co se týče způsobů, jak vypáčit zámek, či jak uspat sedlákova psa. Také proto si většina 

strážců pořádku dodnes láme hlavu, s kým že to vlastně mají co do činění.  Ale to už všichni orčí bratři 

hodují nad hromádkou cenností, protože si nikdy nezapomenou ukrást něco dobrého k snědku ze 

sedlákovy spíže. 

V této době, kdy začínají orčí obchodníci pronikat na otevřen dálavský trh, je jen otázkou času, než 

nějaká organizace projeví zájem získat do svých služeb skupinku neotřelých, nadějných lidí. Tedy vlastně 

orků. A pak se nedivte, až zahlédnete čtyři malé hranaté postavičky v barevných hadrech vykrádat vilu ve 

Zlaté čtvrti pomocí šňůry na prádlo, ručního katapultu a dvojice nástrojů vzdáleně připomínají cepíny. 
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