List od trpasličího velitele
Odvážní trpaslíci, nastal čas chopit se svých krumpáčků, lucerniček a vozíčků a vydat s vstříc velkému dobrodružství
a největšímu pokladu, o kterém jste ve svém životě vůbec slyšeli. Ale pozor, nebezpeční Sabotéři čekají na každém
rohu a jsou chytří, rychlí a zákeřní. A taková oprava rozbitého nářadí zabere vážně hodně času...
Co se vlastně stalo? Před několik týdny zemřel ve svém letním sídle nedaleho královského města trpasličí král
Yarrpen Zigrin IV. Král to byl dobrý, ale rád se bavil, hodoval a pil a nejraději ze všeho se jen tak povaloval v
hromadách zlata a přepočítával zlaté valouny a zlaťáky, které během svého života nastřádal. Byl to obrovský
poklad. Hromady zlata, drahých kovů a šperků, až oči přecházely.
Jeho smrt je obestřena tajemstvím. Nikdo vlastně neví, co se stalo. Prý se jednoho večera přejedl tak, až mu prasklo
břicho, ale tomu nevěří snad ani malé trpasličátko. S největší pravděpodobností byl otráven nebezpečnými Sabotéry!
Sabotéři se chtěli zmocnit královského pokladu a ovládnout celou Trpasličí říši! To se jim však zatím nepovedlo.
Trpasličí král totiž naštěstí nechal svůj poklad těsně před smrtí ukrýt kdesi v lesích v okolí svého sídla. Asi něco
tušil. Po jeho smrti vypuklo v Trpasličí říši bezvládí. Nejvýznamnější z trpasličích šlechticů se přou o to, kdo
usedne po Yarpenovi IV. na královskou stoličku. Králem Trpasličí říše by chtěl být snad každý.
Velkým problémem však je, že spolu se smrtí Yarrpena Zigrina IV. zmizely i trpasličí korunovační klenoty.
Pravděpodobně byly zakopány spolu s pokladem, aby nepadly do rukou zákeřným Sabotérům. Kdokoliv, kdo se
pokusí prohlásít za trpasličího krále, bez nich nemá šanci vládnout říši trpaslíků.
Žádný trpaslík ani trpaslice neuzná nikoho za svého krále, pokud nebude mít na hlavě Trpasličí korunu a v ruce
Trpasličí královské žezlo. Naopak ten, kdo korunovační klenoty najde, se zajisté stane panovníkem celé trpasličí říše.
Nikdo neví, kde je poklad zakopán. Proslýchá se však, že někteří permoníci, kteří prý králi pomáhali poklad ukrýt,
něco tuší nebo dokonce vědí, ale nechtějí říci. Poklad je určitě ukryt velmi důmyslně, aby ho mohl objevit jen ten
nejlepší z nejlepších trpaslíků, který se stane novým trpasličím králem králem. Celá země hledá ukrytý poklad a ze
všeho nejvíc se ho snaží najít právě Sabotéři!
Musíte se proto ihned vydat do královského města a najít královský poklad a korunovační klenoty dříve, než se to
povede zákeřným Sabotérům!!! Na místě na vás bude čekat jeden z našich spřátelených permoníků, který vám
prozradí další informace.
Zpráv, pomocí které najdete spřáteleného permoníka, je šifrovaná. Kdyby náhodou tento list padl do nesprávných
rukou, z šifrované zprávy se nic nedozví. Pro vás by však neměl být problém šifru rozluštit. Učiňte tak a vydejte
se na cestu.
Ale pozor na Sabotéry. Jsou opravdu nebezpeční, útočí ze zálohy, v noci nařezávají topora krumpáčů, uvolňují
kolečka vozíků a rozbíjejí lucerničky. Když se s nimi setkáte, budete muset utéct nebo bojovat!
Za stejným cílem vyráží spolu s vámi několik dalších skupin trpaslíků!!! Nespolupracujte s nimi a snažte se být
rychlejší než oni!!! Jedině tak můžete dorazit k pokladu první!!!
Ať Vás štěstí provází.
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