
LIEN FIALOVÝ 
A přijde den, kdy budou bojovat a umírat nesmrtelní po boku smrtelníků, a tehdy skřítci budou opět 
sjednoceni pod jednou zástavou, povstane sláva Zlatého císařství a malý národ vytáhne do boje 
s velkým zlem z jihu… 

…v čele bude stát strašlivý velitel, vyvolený temnot, a za ním zavlají dračí zástavy. Pod fialovým 
praporem přijde bojovník, jehož mocná sekera se zbarví krví a on bude rozsévat smrt…  

…nejasný je konec této veliké a krvavé bitvy, ale on přežije a bude mocný i nadále… 

Úryvky z věštby Be Janga, slepého skřítčího věštce 

 
Lien se narodil roku 4040 před k.l. na východních hranicích arvedanského císařství v rodině 

chudého dřevorubce jako první ze šesti dětí. Matka brzy zemřela, a tak své dětství trávil 
v lesích, kde pomáhal svému otci při práci, aby zabezpečil mladší sourozence. Práce v lese jej 

zocelila, díky ní vynikal silou a odolností nad ostatními vrstevníky. Nikdy však neměl přístup 
k nějakému hlubšímu vzdělání a možná i díky vrozeným předpokladům vždy uvažoval přímě 
a jednoduše a prakticky nikdy se nezabýval hlubšími myšlenkami.  

Když vyrostl v mladého muže, nechal mu otec zhotovit velkou obouruční sekeru, jako 
stvořenou spíše pro nějakého válečníka. Lien měl v sobě tolik síly, že obyčejné sekery, které 

vzal do rukou, končily polámané a zprohýbané jako bezcenné hračky. Lien také začal 
společně s otcem jezdit do blízkého Targhistu, jednoho z nejvýchodnějších měst Císařství. 
Pomáhal sem otci svážet vytěžené dřevo na prodej. Zisk však nebyl veliký, a tak si začal ve 

městě přivydělávat. Dělal ty nejtěžší práce, pracoval jako pomocník na stavbách, nosič či 
dělník v okolních kamenolomech. Domů se vracel čím dál méně, býval mnohdy i měsíc 

odloučený od rodiny. Když se jednou takto vrátil do rodného domu, našel jej čerstvě vypálený 
a rodinu povražděnou. Vyčítal si, že nemohl zabránit této tragédii. Byl skálopevně 
přesvědčený o tom, že kdyby byl doma spolu se svou sekerou, kterou nosil stále u sebe, tak by 

otce a sourozence ubránil.  
Tehdy Lien vzal svůj obrovitý pracovní nástroj a ten se poprvé stal smrtonosnou zbraní. 

Vystopoval vrahy, kteří se zatím nedostali příliš daleko. Našel skupinu pěti žoldáků, vedených 
skřetem. Jednalo se o jeden z Kharových záškodnických oddílů, které v těchto časech 
přepadaly arvedanské usedlosti a vesnice. Lienův obličej se zkřivil nenávistí a vzduchem se 

nesl křik plný vzteku a touhy zabíjet. Bojový pokřik, který se jednou měl stát postrachem 
všech bojišť… Lienova sekera se poprvé zbarvila krví, žádný z vrahů neunikl jeho strašlivé 

pomstě. Lien neměl zájem vracet se tam, kde kdysi žil, a věnovat se svým oblíbeným 
činnostem. Jakmile nahlédl na možnosti sekery jako zbraně, začal ji naplno využívat.  
Léta plynula a mezi Arvedany se začal šířit příběh o bojovníkovi, který se osaměle vrhá proti 

přesile nepřátel za strašlivého zvířecího ryku. Naopak skřetí oddíly zachvátila panika 
pokaždé, když se v jejich blízkosti ozval nějaký neznámý zvuk. V duchu si představovali 

postavu obrovitého Arvedana, který se plíží kolem jejich tábora a v rukou třímá strašlivou 
obouruční sekyru.  
O Lienově osamělém boji se doslechl i tehdejší arvedanský císař. Vyslal své rytíře, aby jej 

vyhledali, a nabídl mu místo ve své armádě. Lien přijal a v řadách císařského vojska nadále 
šířil smrt a hrůzu mezi skřety a jejich spojenci. Dostalo se mu výcviku u nejlepších 

arvedanských mistrů boje, ale Lien vynikal zvláštním vlastním bojovým stylem. Nedbal příliš 
na vytříbenou techniku a taktické uvažování, ale vrhal se jako posedlý šílenstvím do 
protivníkových řad. Nikdo neuměl zacházet se sekerou tak smrtícím způsobem jako on. Byl 

brutální a úchvatný zároveň, jeho soupeři jako by se měnili v kmeny stromů, kterých Lien 
dokázal setnout jediným rozmachem i několik najednou.  

Jeho proslulost se šířila takovým způsobem, že zaujal i samotného Khara Démona, jemuž se 
pomalu v hlavě začal rodit plán na možné využití tohoto nespoutaného válečníka. Vyčkal, až 



bude Lien s co nejmenším oddílem, a vyslal proti němu mnohonásobnou přesilu. Lien se 

dlouho statečně bránil, všichni jeho  spolubojovníci byli již mrtví a kolem něj se vršila 
zmrzačená těla nepřátel. Kdyby čelil pouze hrubé síle, snad by se i ubránil, ale stála proti 

němu také mocná magie. Skřetí kouzelníci spoutali jeho paže neviditelnými pouty, divocí 
Kharovi vojáci mu podrazili nohy a odvlekli jej zakovaného ve skutečných řetězech z lintiru 
do Démonova panství.  
 

Prošel jsem proměnou ve stejný rok jako Lien. Nenajdu však mnoho věcí, jež by nás spojovaly. Snad 
jen jeho vůle je pozoruhodná, dalo by veliké úsilí, než bych jej zlomil. A pak ta jeho bláznivá závislost 
na Kharovi… Cítím, že na mne žárlí, vnímám jeho nenávist. Nechce se dělit o přízeň svého pána. Je 
možné, že se během přeměny  mezi ním a Kharem vytvořilo mocné pouto... 

Zantur Modrý 

 
Začátkem roku 3998 před k.l. podstoupil Lien bolestivou přeměnu. Khar z něj učinil svého 

třetího drakočlověka, nejsilnějšího a nejoddanějšího. Démon byl v plné síle a ač se Lienovo 
tělo v křeči mocně bránilo přeměně a dlouho odolávalo, nakonec stejně temné vůli neodolalo. 

O co silnější byla Lienova nenávist vůči svému trýzniteli, o to více se po dokonání proměny 
obrátila v bezmeznou oddanost a důvěru ve svého nového pána a vládce. Ve své dračí podobě 
získal Lien fialovou barvu a jako drak budí hrůzu svým obrovitým tělem, které je stejně jako 

ocas poseto ostrými bodci.  
 

Ve výcviku jsem nepoznal poslušnějšího žáka. Jde za hranici bolesti, stále na sobě pracuje. Je to 
výkonný a smrtící nástroj. 

Zurkhen Černý 

 
Po své přeměně prošel Lien výcvikem u těch nejlepších Kharových velitelů a bojovníků.  
Mnoho jich nakonec zabil, aby dokázal, že předčil v umění boje své mistry. O jeho výcvik se 

staral Lord Zurkhen, první z drakolidí, geniální stratég a válečník. Lien se vycvičil ve všech 
známých bojových uměních a naučil se bojovat se všemi druhy zbraní. Stal se také výborným 

šermířem. Nejvíce mu však vyhovovaly zbraně drtivé a sečné. Nikdy se pak nevzdal své 
nejoblíbenější zbraně, válečné sekery, kterou dostal od svého otce.  
 

Nikdy jsem nepochopil, co na něm Khar vidí. Umí se akorát ohánět se sekyrou… ano, ta sekyra. Moc, 
kterou jsem do ní vkládal, je smrtící. 

Murtis Šedý 

 
Dnes není na Asterionu nikoho, kdo by uměl zacházet se sekerou tak dobře jako Lien. Boj s ní 

se mu stal rutinou. Jestliže dřív, když bojoval v řadách Arvedanů, z ní měli skřeti hrůzu, tak 
nyní to byli naopak Arvedané, jejichž krev barvila její dvě ostří. Murtis Šedý vybral skupinu 

zajatých arvedanských mágů a donutil je, aby pokryli Lienovu sekyru mocnými runami. On 
sám do ní pak vložil mocné kouzlo, které z ní učinilo smrtící zbraň.  
 

Je to hora masa, bylo by zajímavé ji prozkoumat, kde se bere ta nezdolná vůle vítězit, kde se bere ta 
síla… 

Drik Oranţový 

 
Lien je vysoký téměř dva metry třicet, jeho tělo sestává z pletenců svalů, pevných jako 

ocelové pruty. Těžko by se mezi současnými lidmi ze Čtyř království či severskými barbary 



hledal druhý takový. I mezi Arvedany bylo jen málo mužů, kteří se mohli Lienovi silou rovnat 

ještě předtím, než získal schopnost dračí přeměny.  
Lien má krátké světlé vlasy, které se mu na hlavě ježí jako hřebíky. V jeho tváři se zračí 

panovačnost a krutost, což ještě umocňuje neustálý ironický úšklebek. Jeho modré oči 
vyzývají ke střetnutí, které bude pro soka tím posledním. Lien je přesvědčený o vlastní 
neporazitelnosti a dává to svým chováním okázale najevo. Je prudký a surový. Dokáže být 

prchlivý a brutální vůči každému, kdo se mu ze sebemenší příčiny znelíbí.  
Ostatní drakolidi vnímá jako soky a kdyby jej nebrzdila Kharova vůle, již dávno by některého 

z nich vyzval na souboj. Ač je však někdy Lienovo chování zkratovité, stále je jedním 
z drakolidí. Na to, že ho podcenili, již krutě doplatili mnozí z řad smrtelníků, ať už se jednalo 
o válečníky nebo mágy.   
 

Není žádný génius a není schopen nějakých intrik. Dokáže si však zjednat autoritu, ať již osobním 
příkladem v boji, nebo svou sekerou. 

Turgul Hnědý  

 

Lien není žádný mimořádný stratég a myslitel. Přesto se stal úspěšným a obávaným velitelem 
Kharových vojsk. Dokáže udržet kázeň svých vojáků za každé situace, i když si někdy 

vypomáhá brutálními metodami. Strhne své muže k bojovému šílenství a ti se raději vrhnou 
proti přesile, než aby na ně padl hněv krutého velitele. Pod jeho vedením zvítězili skřeti 
v bezpočtu bojů. Velel však také malým útočným a sebevražedným oddílům se zvláštním 

posláním, které měly za úkol důležité sabotáže, přepady nebo únosy. Právě schopnost vést 
ostatní vojáky osobním příkladem je jeho nejsilnější stránkou. U řady svých podřízených není 
proto obáván stejným způsobem jako ostatní drakolidé, ale především jako tvrdý, přímočarý a 

nekompromisní velitel 
 

Muži z něj mají strach. Vzhlížejí k němu však s obdivem. Nikdo z nich za svůj život nedokázal porazit 
tolik mocných protivníků jako on. 

Orist Zelený 

 
Lien je proslavený osobními souboji, které vyhrál. Jen za dob, kdy Khar bojoval s Arvedany, 

Lien skolil svou sekerou na tři sta nižších velitelů, padesát urozených, tři krále a jednoho 
Lorda. Tyto souboje občas určovaly příští osudy měst, pevností nebo vojenských oddílů. 
Někteří arvedanští velitelé chtěli zabránit krveprolití a vyzvali protivníky, aby se některý 

z nich utkal s nimi nebo jejich nejlepšími muži v souboji, který by rozhodl výsledek boje. 
Khar i jeho velitelé tyto výzvy rádi přijímali, protože Lien byl vždy jistotou, že neodejdou 

poraženi. Než takový souboj muže proti muži započne, Lien se rád pochlubí výčtem všech 
protivníků, které dosud v souboji porazil. Nesnáší, pokud jej někdo přeruší. Potom nerozlišuje 
mezi spojencem, nepřítelem či pouhým divákem a opovážlivce krutě potrestá.   
 

Khar a Lien, pán a jeho pes… 

Kirbeg Ţlutý 

 

Když byl Khar poprvé zabit, byl Lien dlouho jako tělo bez duše. Ke Kharovi si vybudoval 
jakýsi synovský vztah. Démon podporoval jeho touhu dominovat nad druhými, dopřál mu 

vše, nač Lien pomyslel. Mohl mít cokoli, ať už se jednalo o dravou šelmu, které Lien rád 
chová, zbraň nebo ženu.   
Po druhé Kharově smrti se Lien choval jako šílený. Vydával se na sebevražedné mise, 

vyhledával střetnutí a zabíjel vlastní poddané. Nakonec jej museli ostatní drakolidé spoutat 



řetězy, aby neublížil i sám sobě. Lien poté strávil dlouhé roky v kobkách pod Hořkými 

horami, kde střídavě truchlil pro svého pána a propadal zuřivým záchvatům v touze po pomstě 
a ničení. Definitivně jej vyléčil až opětovný Kharův návrat do přírodní úrovně Asterionu. Lien 

je nyní nejvěrnějším ze všech Kharových drakolidských přisluhovačů. Sídlí v Nočním hradě, 
Démonově sídle v Zemi nářků, a stará se formálně o chod celé skřetí říše, zejména o vojenské 
záležitosti. Většině těch, kdo vidí pod povrch věcí, ale jasné, že sám by něčeho takového 

nebyl schopen. Ze všech drakolidí má nejmenší předpoklady pro to, aby cokoli samostatně 
řídil, o to se starají skřetí knížata.    
 

Touží po mé krvi, aby pomstil čest svého pána. Ubožák se sekerou… Někdo takový mi nemůže být 
rovným soupeřem. 

Zyl Červený 

 

Lien nenávidí Zyla kvůli tomu, že zradil Kharovu důvěru. Již předtím jej neměl rád, cítil 
v něm soka v Kharově přízni. Kdyby se mu někdy dostal Zyl do rukou, skončilo by to smrtí 
jednoho z nich. Lien opovrhuje zrádci a tvrdě je trestá. Smrtelně nenávidí Riama, kterého 

v současné době považuje za svého úhlavního nepřítele…  
 
Dodnes někdy pociťuji trýznivou a palčivou bolest v jizvách na svém těle, které mi způsobil nejdříve 
svou sekerou, a potom i pařáty. Jako by mi ty rány zasadil teprve včera. Tuším, že se možná ještě 
jednou utkáme, a tehdy jeden z nás zemře. Možná oba.  

Riam Bílý 

 
Lien nikdy neodpustí Riamovi, že Khara zradil a že se jej pokusil zabít. Tehdy spolu svedli 

souboj, jehož stopy pociťují na svých tělech oba drakolidé dodnes. Od té doby Lien po 
Riamovi neúnavně pátrá. Použil řadu nejlepších agentů z řad Nočních stínů a díky tomu se mu 

jej podařilo vystopovat v Albireu a sám se vydal s bílým drakočlověkem skoncovat. Za 
bezměsíčné noci spolu svedli souboj na jednom z mostů přes Královskou řeku, a i tentokrát 
dopadlo jejich střetnutí nerozhodně. Oba si z něj odnesli četná zranění, jež by byla pro 

obyčejné smrtelníky smrtelná. Tehdy Riam poznal, že pro něj není nadále bezpečné setrvávat 
v Albireu. 

Lien v současné době cvičí v boji Kharova favorita, prvního a jediného skřeta, který se již 
v této podobě narodil. Předává mu své zkušenosti, které kdysi sám získal od Zurkhena 
Černého. A zdá se, že ve skřetím žákovi vyrůstá pro Khara nová naděje…  


