
Ugové

Jménem Ugové jsou označovány národy žijící za hranicemi císařství.  Toto pojmenování má původ v 
jejich bojovém pokřiku, který zní: „Ugo, Ugo, Ugo!“ Méně lichotivě se o nich mluví jako o nepřátelích. 
Obecně se toho o nich ví velmi málo. Nebylo mnoho těch, kteří by se vydali za hranice císařství, vrátili se 
a byli ochotni sepsat vše, s čím se tam setkali. Já, Karmen Firtha, povoláním obchodník, jsem jedním z 
nich. Jak už jsem řekl, nejsem žádný vzdělanec ani odborník na cizí kultury, a tak promiňte můj prostý 
jazyk i nepřesnost pojmů, které užívám.

Ugy můžeme rozdělit na tři velké skupiny:

I. Západní Ugové
✗ mají tmavší pleť než obyvatelé císařství, její odstín je 

zbarven dožluta
✗ jejich oči jsou sešikmené, zejména u starších osob je 

kupodivu, že mohou něco vidět, ale jak jsem se přesvědčil, 
jejich zrak je stejně dobrý jako náš

✗ vlasy jsou tmavé
✗ postavou jsou spíše menší, drobnější a útlejší než většina lidí 

císařství
✗ velmi rádi používají nejrůznější udělátka a vynálezy, 

kterými se jim nemůžeme rovnat, v tomto směru by bylo 
opravdu velmi cenné vyměňovat si znalosti, nebo spíše 
získat ty jejich

✗ tajemství jejich strojů se mi ovšem nepodařilo zjistit, k 
cizincům jsou velmi nedůvěřiví a jsou místa, do kterých vás vůbec nepustí, a věci, o kterých s 
vámi rozhodně nebudou mluvit

✗ přesto za dobu svého pobytu u nich jsem vypozoroval tyto pozoruhodnosti: 
▪ dokáží přimět nebesa, aby dštila oheň různých barev a tvarů (když jsem toto poprvé 

spatřil, strachy jsem spadl tváří na zem, ale všichni Ugové okolo se mi smáli, pozorovali 
nebeské úkazy a bavili se jimi, tehdy jeden z nich pronesl: „Toho se nemusíš bát, smrt 
nenese tak krásné barvy, i když i tu umíme seslat z nebe.“ Nepochybuji tedy o pravdivosti 
jeho slov a věřím, že této techniky je třeba se bát

▪ Nebesa si tento národ podmanil ve vícero směrech. Jednoho dne jsem vyrazil za město, 
neboť jsem zatoužil po čerstvém ovzduší, došel jsem na rozlehlou planinu, když tu náhle 
jsem nad sebou uslyšel hlahol. Vzhlédl jsem a přímo nad sebou jsem spatřil nestvůru, která 
držela v jakémsi koši pod sebou mnoho lidí. Myslel jsem, že ti lidé křičí hrůzou. Jak se 
nestvůra přibližovala, dal jsem se na útěk. Zběsile jsem prchal v touze přežít, když v tom 
jsem si uvědomil, že to, co slyším, není křik umírajících, ale smích a nadšení. Mnoho mi 
toho vysvětleno nebylo, ale ze střípků jsem si dal dohromady, že obří stvoření nad košem, 
vůbec nebylo stvoření, ale jakýsi balón, který nadnášel celé zařízení a umožnil tak lidem 
vzlétnout.

▪ Mnoho z nich přede mnou použilo ještě další neuvěřitelné vynálezy, ale jejich účel a 
způsob, jakým fungují, se mi přes všechnu snahu nepodařilo zjistit. Snad někdy nějaký 
jiný odvážný cestovatel popíše vše, čím si tento národ usnadňuje život



II. Jižní Ugové
✗ mají ještě tmavší pleť než západní, její odstín je zbarven 

dohněda až dočerna, ve tmě je těžko najdete
✗ vlasy jsou tmavé, velmi často kudrnaté
✗ postavy jsou různé, najdete mezi nimi jak velmi malé lidi, tak 

rozložité vysoké osoby
✗ velmi rádi zdobí svá těla nejrůznějšími šperky, dokonce si 

kvůli tomu probodávají kůži a otvory prostrkují ozdoby
✗ oblékají se velmi málo, jejich končiny jsou charakteristické 

teplým podnebím
✗ žijí v jednoduchých obydlích ze slámy, hlíny a jiných 

přírodních materiálů
✗ jejich kraj je velmi chudý, a tak musí vynaložit velké úsilí na 

zajištění si potravy
✗ žijí v drsných podmínkách, a proto jsou velmi odolní
✗ jejich rituály a obřady směřují k přírodním mocnostem, viděl jsem několik obřadů na přivolání 

deště (vláhy mají opravdu velký nedostatek)
✗ používají spíše primitivní nástroje vyráběné z přírodních materiálů, lovec se vydává na lov 

pouze s jakýmsi dřevěným klackem, kterému by se nikdo u nás neodvážil říct oštěp

III. Jihozápadní Ugové
✗ jejich pleť je světlejší než u předchozích dvou skupin Ugů, 

přesto jsou ve většině stále tmavší než my, i v jejich krajích 
svítí slunce více než u nás

✗ postavou jsou různí, od malých po vysoké
✗ jejich vlasy jsou tmavé, tvář velmi často pokrývá plnovous
✗ chodí zahaleni do pestrobarevných látek, dokonce je nosí i 

smotané na hlavě do zvláštního vysokého tvaru
✗ jejich ženy není možné běžně spatřit, jejich bohové chtějí, 

aby chodily zahalené od hlavy až k patě
✗ velmi si potrpí na různé dekorace, koberce, šperky, ozdoby
✗ jsou prazvláštním národem obdařeným mnoha různými 

schopnostmi:
▪ umějí skvěle obchodovat, vždy nastaví cenu velmi 

vysoko a donutí vás o ní zdlouhavě jednat tak, abyste měli pocit, že výrobek získáváte s 
obrovskou slevou, ale jim se stále obchod vyplácí

▪ ovládají mnohé magické schopnosti, někteří jsou obdařeni tak, že necítí bolest, procházejí 
se po ostrých čepelích či zahalují svá těla rouchem ohně, ale nikde jim nezůstanou jizvy

▪ umějí ovládat zvířata, zejména hady pomocí hudby
▪ ale tohle byste mohli považovat za pouhé maličkosti oproti mocným kouzlům, díky nimž 

dokáží metat blesky z očí, vzlétnout do výše mnoha stop nad zem (nejčastěji pomocí 
koberce), nebo seslat ohnivou kouli přímo z nebes

  


