
Trpaslíci podle feryka

 Trpaslíci, jak je známo, jsou na svou výšku velice silní a houževnatí. Díky jejich odvaze, 
statečnosti a vytrvalosti je málokdy něco zlomí. Dokáží být hrdí až pyšní a protože si hájí úzkostlivě
svou čest, není ke konfliktu nikdy daleko. Pokud nenajdou přílišnou zálibu v jídle a pití, tak jsou z 
nich také velmi dobří válečníci. Ovládají řemesla a především vynikají v kovářství, hornictví a 
stavitelství. V horách těží drahé kameny, zlato, stříbro, železo a mithrill z kterého vyrábějí ty 
nejlepší zbraně. Zvládají kalení ocele i tavení skla. Jako stavební materiál používají především 
kámen z něhož staví hrady a pod zemí budují obrovské síně a města, propojená tunely.
Jejich typickým znakem bývají dlouhé vousy a hlavní zbraní sekera a kvalitní brnění. Své mrtvé 
pohřbívají do skalních pohřebišť. Rodové složení se skládá z klanů a družin. Všichni trpaslíci také 
ovládají výrobu svíček a olejových lamp.

Původ:
 Podle pověstí byla zem na počátku věků jen obrovská koule tvrdého kamene, kterou stvořil bůh 
Thorgar pro své dva syny. Sifu a Afu, jenž dostali tuto kouli, měli prokázat svou zručnost a zjistit, 
kdo z nich je zkušenější. Sifu tedy rozemlel kámen a vytvořil hlínu. Afu svou silou vyhloubil v 
hlíně údolí a stvořil hory. Sifu naplnil tato údolí vodou a stvořil mraky, aby voda mohla volně 
cirkulovat. Afu stvořil rostliny, které žijí z hlíny a vody. Sifu se nenechal zahanbit a stvořil zvířata 
pojídající tyto rostliny. Afu naoplátku stvořil masožravá zvířata. Sifu se rozčílil, ale už nevěděl, čím 
by bratra trumfnul a tak nakonec vytvořil malá zvířata, bytosti vzhledově podobné na Afua a dal jim
touhu lovit a zabíjet. Afu přemýšlel, jak ho přelstít a tak dal bytostem rozum a nazval je trpaslíky. 
Sestoupil k nim na pevnou zem a naučil je základům řeči a řemesel. Trpaslíci k němu vzhlíželi a on 
se nechal uctívat jakožto jediný bůh stvořitel. Naučil trpaslíky těžit kámen a ti mu stavěli obrovské 
sochy. Avšak myslící bytosti mohl stvořit jedině Thorgar a tak si to prohrávající Sifu nenechal pro 
sebe. Thorgara tato věc rozlítila, ale rozhodl se, že dá trpaslíkům šanci. Vytvořil však ničivé přírodní
živly a zakázal svým synům vměšovat se do jejich života. Po tisíc let se trpaslíkům dařilo, vznikl 
svébytný trpasličí jazyk, jejich populace rostla a města vzkvétala. Počasí se však horšilo a když byla
zničena i celá úroda, začali se trpaslíci modlit ke svému bohu, ke svým sochám. Místo pomoci 
přišla zkáza. Obrovské sucho a požár. Oheň začal padat z nebes a trpaslíci se dali na útěk. Zem se 
otevřela a celá města pohltil ohnivý chřtán. Mnoho trpaslíků uteklo směrem k horám, kde je podloží
mnohem pevnější.
Mezi všemi byl i Baldrun se svou družinou. Zatímco většina trpaslíků se urychleně schovávala do 
šachet a dolů, Baldrun se vydal na kopec ke staré štole. Společně na konci štoly prorazili chodbu do 
úzké jeskyní chodby, o které tušili, že by měla vést do hor. Mnoho měsíců pak procházeli 
podzemím, pili vodu stékající po skalních stěnách a jedli co se dalo. Jejich útrapy jsou 
zaznamenány ve staré knize Putování Baldruna a Gertrůdy a částečně ve svitkách šíleného Frigliho.
Doslova na konci svých sil objevil Baldrun skalní rozsedlinu a velkou síť jeskyních komplexů. Z 
náhorní plošiny mohl spatřit daleké okolí, které bylo až k úpatím hor zcela zaplavené. V ten 
okamžik věděl, že všichni ti, co se schovali dolů, jsou mrtví a těch přeživších je málo. V této 
beznadějné situaci se rozhodli zůstat zde a vybudovat si svůj domov pod zemí. Toho dne, kdy 
objevili tento jeskyní komplex, ustanovili nové datum. Započal první věk. Baldrun na tom místě 
vybudoval obrovské město Khazad-Ankor, největší jaké tehdy bylo. Vžil se však místní název 
Kankhor. Mnoho trpaslíků nepřežilo zkázu a těch pár si nakonec našlo cestu do tohoto města. 
Okolní hory dostali název Černé hory nejen podle tragických událostí a ohněm zčernalých hor, ale 
také proto, že jeden z hlavních původních klanů byl ten Černovousých. Dnes již hory černé nejsou, 
ale název z úcty k předkům přetrval. Existovalo ještě několik menších enkláv, z kterými se podařilo 
postupně navázat kontakt. Baldrun se stal vůdcem všech známých národů a za jeho vlády žili 
trpaslíci v míru a trpaslická říše se rozrůstala. Po jeho smrti se říše rozdrobila na mnoho klanů. 
Trpaslíci věřili, že za zkázu mohli sami bohové, kteří se jich chtěli zbavit a tak přestali ještě za 
vlády Baldruna bohy uctívat a odmítali opustit podzemí, které jediné jim poskytlo ochranu. Mnoho 
hlavně těch mladších trpaslíků tomu ale nevěřilo a chtěli se vrátit opět na povrch a tak postupem 



času, jak voda opadávala, se část trpaslíků rozhodla sestoupit z hor do údolí a postupně začali 
osidlovat okolní kopce, pláně a lesy. Život obou skupin se na dlouhou dobu oddělil a nevraživost 
přetrvává v některých až dodnes, kdy uplynulo již mnoho tisíc let.

Trpaslíci věří v posmrtný život i reinkarnaci vyvolených válečníků. Věří, že jejich mrtví sestupují 
do útrob hor, kde hodují a kde po boku svých předků kovají nezničitelné zbraně pro ty, co se 
jednoho dne vrátí.

Trpaslíci se dělí na tři známé druhy:
1) Podzemní trpaslíci, kteří si také říkají synové Baldruna.
Těchto trpaslíků je nejvíce. Dožívají se zhruba 200-250 let a jejich výška v dospělosti je zhruba 
110-130cm.
Žijí převážně v podzemí a ven vycházejí hlavně za šera, kdy cestují či loví. Živí se zvěřinou a 
kozím masem. Jejich jídelníček doplňují ryby, jeskyní houby a skalní krysy. Ovládají zlaté a rudné 
doly. Jejich prioritou je kamenictví, hornictví a kovářství. Vyrábí všechny druhy zbraní a 
drahokamy. Jako zbraně používají kladivo, meč, sekeru, obouruční sekeru i meč a velmi kvalitní 
zbroj. Uctívají Baldruna zakladatele a další.

2) Povrchoví trpaslíci, též následovníci Thorgara.
Méně početná skupina trpaslíků, která se ale nejrychleji rozrůstá. Žijí z velké části na povrchu, díky 
čemuž mají velké možnosti rozvoje.
Dožívají se zhruba 200 let a jsou ze všech trpaslíků nejvyšší a to zhruba 120-150cm.
Živí se všemi druhy masa. Jejich jídelníček doplňuje chléb, sýr a jedlé bobule. Ovládají farmy, 
Vyrábí pivo a občas rybaří. Jsou to nejlepší lovci a průzkumníci na povrchu. Jako zbraně používají 
válečnou sekeru, meč, štít, oštěp, lehčí zbroj a někdy kuši. Do svých staveb zapracovávají mnohem 
více dřevěných prvků než jejich podzemní bratři. Cestují pěšky v družinách nebo osamoceně a 
pokud se někde usadí, tak musí jít o dobře zabezpečené místo.
Uctívají Thorgara.

3) Důlní trpaslíci, zvaní skřítci nebo též permoníci.
Skřítci jsou skoro mytologická stvoření a mnoho trpaslíků si myslí, že vůbec neexistují, zatímco jiní
věří v jejich údajně tajemné schopnosti. Hlavně ti nadzemní, kteří s nimi přijdou do kontaktu jen 
velmi málo.
Faktem je, že jde o nejméně početnou skupinu trpaslíků, kteří žijí hluboko pod zemí a ven se 
dostávají jen opravdu zřídka a obchodují převážně jen s těmi podzemními.
Nikdo vlastně neví, kolik jich je a dle obecné teorie se rozmnožují jen velmi málo. Viděni jsou jen 
ve velmi malých skupinkách. Jejich výška v dospělosti je pouhých 50-90cm. Jejich věk je také 
obestřen tajemstvím a údajně žijí až 300 let. Jejich jídelníček tvoří jeskyní houby, skalní krysy, 
netopýři, hadi, červi, různé druhy obojživelníků, mech a řasy. Ovládají solné a uhelné doly. Jsou to 
nejlepší průzkumníci v podzemí a nejlepší hledači pokladů a pramenů. Ovládají rytectví a jejich 
šperky jsou velmi ceněné, nejen proto, že dokáží najít ty nejlepší drahokamy. Jako všichni trpaslíci, 
i oni milují bohatství a znají cenu zlata. Jako zbraň používají dýku, malý meč, bojový krumpáč, 
sekyrku a nosí lehčí zbroj. Původ těchto skřítků je také záhadou a podle jedné teorie to jsou potomci
trpaslíků, kteří přežili zkázu světa a potopu hluboko v podzemí bez přístupu k povrchu a k ostatním.
Jejich víra je neznámá.

Trpaslický věk trvá deset tisíc roků a momentálně probíhá třetí věk, ve kterém je již mnoho 
vzdálených a oddělených enkláv, které žijí svým vlastním svébytným životem.


