
Bratři klíče černého, copak u vás nového

Běžné  ráno v  Soranu obvykle  začíná  výkřikem,  tupým úderem něčeho  o  něco,  nebo  aspoň

jasným zábleskem světla, takže i když jste chtěli vstávat později, něco vás spolehlivě vzbudilo ještě

téměř za tmy.

V jednom bytovém bloku v Nikdisvitu ti však lidé křik, údery a světlo odbyli ještě za skutečné

tmy, což měl možná na svědomí poměrně jednotvárný požár.

Ten už teď pomalu umíral v sloupech kouře a záplavě žhavých uhlíků za stálého komentování

kolemstojících. 

Mozenrat nra Tar-Enor s klidným výrazem pozoroval spáleniště a usrkával celkem průměrný čaj.

Zatím si nebyl jistý, zda požár způsobila náhoda nebo ho chtěl někdo zabít, ale vzhledem k tomu, že

ani jedno nebylo nic zvláštního, vlastně na tom příliš nezáleželo. 

V příštím momentě ucítil známý tlak v hlavě.

-Taronsare?-

-Neruším?-

-Ani ne, stejně jsem skoro celou noc nespal. Co máš na srdci?-

-Poměrně závažnou věc, ale nechci ji řešit po daonaru. Mohl by ses u mě stavit?-

-Nevidím v tom celkem problém. Do hodinky se objevím.-

-Fajn, zatím se měj.- 

Mozenrat uvolnil myšlenky a vydal se na cestu probouzejícím se Soranem. Někomu jinému, kdo

není místní a není seznámen s městskými poměry, by těch několik ranních hodin mohlo připadat

neobyčejně vzrušujících. U Mozenrata však toto vzrušení naráželo na hradbu ocelového nezájmu,

protože Soranské ráno už mu více nových situaci nabídnout nemohlo.

Ponořil se proto do myšlenek, ze kterých ho však po nějaké době vyrušilo zaklepání na rameno,

ze kterého byla cítit možná až přílišná jistota.

Mozenrat  se otočil  a zaostřil  v ranním slunci do tváře neznámého muže s páskou přes oko,

škodolibým úsměvem a bradkou, který si v prstech otáčel nepříliš kvalitně vyhlížející dýkou.

,,To mám vždycky takový štěstí, že narazím na lupiče s páskou přes oko a bradkou, nebo ste

založili nějakej klub?“ zeptal se po krátkém očním souboji Mozenrat.

,,O žádným klubu nevím, ale s tvejma prachama by se možná dal i založit, co ty na to?“

,,Až na účast mých peněz je ta logika bezchybná.“

,,No, tvý prachy si vezmem tak jako tak, ale kdyby se náhodou vyskytl tvůj souhlas, mohlo by to

na jedné straně ušetřit hodně bolesti.“

,,Proč? Peníze přece nekoušou.“

,,Prachy nekoušou, ale něco asi brzo kousne tebe.“



,,Jestli  máš  na  mysli  svýho kolegu  dvě  patra  nad náma s  nataženou  kuši,  tak  to  bych jako

problém ani neviděl.“

,,Střílí dost přesně.“

,,To já taky.“

Bradka si Mozenrata chvíli prohlížel svým jedním okem a občas se přitom škodolibě usmál.

,,Tak, co teď?“ zeptal se po chvíli Mozenrat.

,,Jak, co teď?“

Mozenrat si povzdechl. ,,Řeknu to asi takhle. Když na mě zaútočíte, jedno jestli postupně nebo

naráz, garantuju vám tichou a rychlou likvidaci, ale zdravý z toho asi nevyjdete-“

,,Tys mě asi nepochopil, mladíku-“

,,Když tohle nudný divadlo ukončíme a půjdeme každý svou cestou,“ nedal se odbýt Mozenrat

„tak vás nechám jít a nebudu ani říkat Derakinovi-“

,,Derakinovi?!!“ ozval se pomalu přimražený hlas.

Mozenrat zvedl hlavu a zamžoural světlem do notně vyděšené tváře půlelfího střelce, který mu

před chvíli mířil kuší na hlavu. Ta mu teď vypadla z ruky a přistála kousek před Mozenratem. 

,,Ano, Derakinovi Černé pěsti.“

,,Máme voba na mysli toho samýho Derakina. Myslím šéfa SVS?“

,,Jo. Teda aspoň byl, když jsem s ním včera hrál karty.“

Bradka s kuší se na sebe podívali a došlo ke krátké mimické a gestikulační poradě, během které

udělal kuše několik pomalých kroků vzad, takových, jaké umí udělat jenom někdo téměř mrtvý

strachem.

Po pěti krocích se dal na útěk.

Bradka někam zastrčil  dýku a pak pomalu došel k Mozenratovi.  Trochu prkenně mu potřásl

rukou a z jeho dechu by Mozenrat s trochou snahy získal detailní průběh včerejší pitky.

,,Za toto ranní vyrušení se omlouváme.“

,,Proč tak najednou?“

,,Proč?!“

,,Jo. Proč?“

,,Při Moitrueskejch hrobkách, hrát si s Derakinem to je vo hubu. To by moh ještě člověk potkat

někoho jako je třeba Mozenrat nra Tar-Enor.“ 

Po těchto slovech se bradka rozhlédl  ulicí,  poplácal  Mozenrata  po rameni  a  odešel  rychlým

krokem někoho, kdo hodně spěchá, ale použitím běhu by mohl ztratit respekt.

Mozenrat se za ním chvíli díval, pak pokrčil rameny a pokračoval v cestě za Taronsarem, jehož

sídlo už bylo blízko.

Bratrstvo Černého klíče si za svůj hlavní stan vybralo na soranské poměry klidné hráčské doupě



na hranici mezi hlavní třídou a totálním zapadákovem. Celá stavba měla ještě tu vlastnost, že ji

jeden  nesměl  hledat,  aby  ji  mohl  najít.  Pokud  jste  si  prohlédli  celou  ulici,  prakticky  nic  vás

nezaujalo. Ale když jste uměli správně zaostřit na slunce zapadající na druhém konci, všimli jste si

koutkem oka trochu křivého domu, který tam předtím určitě nebyl. Tohle místo našli jen podivné

existence s ještě podivnějším vnímáním.

Mozenrat došel ke vstupním dveřím, několikrát zaklepal a pak zalomcoval klikou. Pak se párkrát

rozhlédl po okolí,  následkem čehož se přede dveřmi několikrát otočil kolem vlastní osy. V tom

okamžiku jeho již léta cvičený sluch zachytil několik velmi, velmi tichých kroků na někde uvnitř.

Usmál se a vydal se do jedné z postranních uliček. 

Překročil drát natažený v úrovni kotníku a položil dlaň na zeď. Konečky jeho prstů zkoumaly

cihly, až narazily na dveře bez kliky, které splývaly s okolím. 

Zlehka zaklepal. Ještě ani neodtáhl ruku a dveře se neslyšně otevřely. Na prahu stál černý ansh,

který kývnul Mozenratovi na pozdrav a pustil ho dovnitř. Černý mistr prošel krátkou chodbou a

zamířil  po  úzkém schodišti  do  sklepení.  Už  tady  dlouho  nebyl,  ale  stejně  si  pamatoval  každý

centimetr téhle budovy. 

Celé sklepení vypadalo naprosto nechráněně a opuštěně. Jeden nepotřeboval mozek génia, aby

ho napadlo, že to nebude jen tak, ale mnohem ostřejší mysl vyžadovala identifikace ochran.

Tou hlavní bylo samozřejmě dvacet mystiků rozmístěných po budově. Dvacet mystiků, dvacet

mozků ostrých jako mitrochionová břitva. Nebyli to sice nijak zvlášť úžasní bojovníci, ale oni to

hlavně nepotřebovali. Jejich myšlenky monitorovaly okolní prostor a veškeré emoce, a kdyby se

někomu podařilo rozhlédnout se tu skrze daonar (což bylo ovšem jejich přičiněním velmi, velmi

obtížné),  zjistil  by,  že každá částečka prostoru je  minimálně jednou za tři  vteřiny kontrolována

emočním radarem schopným vycítit i žárlivou mouchu v kravíně. 

A kdyby se někdo o něco pokusil? Během vteřiny by dostal akutní svědění, záchvat smíchu,

příšernou bolest hlavy a neomezené bezvědomí jako dárek zdarma. 

Černý klíč nepotřeboval tělesné strážce. 

Taronsarova kancelář byla na konci jedné z úzkých chodeb a málokdo ji našel dvakrát za sebou.

Sklepení zůstávalo ve skutečnosti stejné, měnilo se pouze v hlavě návštěvníka. Mozenrat už byl v

pokušení zaklepat, když si uvědomil jedno ze základních pravidel přežití všech mystiků Nikdy se

nesnaž hledat ho tam, kde bys měl normálně být. 

Zavřel oči a zaposlouchal se do psychického šumu kolem. Pak se vydal do skladiště na druhém

konci sklepa.

Taronsar seděl u zadních poliček a procházel finanční,  skladové a personální záznamy své a

několika  dalších  organizací.  Kolem něho  poletovala  prachovka,  v  které  by  mohlo  cvičené  oko

poznal šedého plyšového slona, kterým zřejmě kdysi byla.



,,Jsi tu rychle.“ poznamenal Taronsar, aniž zvedl oči od knihy.

,,Řekl bych, žes mě cítil od chvíle, kdy jsme spolu mluvili.“

,,Síla zvyku. Cítím tě po celém Soranu, ale do hlavy se ti nedostanu ani já, ani nikdo z Černého

klíče.“

,,Možná je to dobře. Ale pojďme k věci.“ Mozenrat se posadil na nedalekou stoličku.

,,Tak co se děje?“

Taronsar s povzdechem založil knihu a poslal ji vzduchem na její původní místo v regále. Pak si

protřel oči a podíval se do Nikam. 

,,Salkara někdo trefil lukem přes půl ulice, Vidto zemřel následkem výbuchu a někdo nám zkusil

otrávit doktora Medůzu.“

Mozenratovi poklesla čelist a zastavil se v polovině momentálního pohybu. Pak pomalu, velmi

pomalu upřel na Taronsara pohled plný smrtelného děsu. 

,,Moje reakce byla podobná.“ konstatoval Taronsar temně. 

,,Při...při Komnatě Světů…“ hlesl nakonec Mozenrat.

,,Tak nějak.  Salkar ví  o střelných zbraních víc než celá  SVS a projektilům umí uhýbat i  ve

spánku. Vidto je pyroman, pyrokinetik, pyropsychopat a nevim, co všechno ještě. Toho by snad

nezabil ani výbuch sopky.“

„A doktor Medůza vytvořil  přes dvacet současně nejpoužívanějších jedů a ví o nich víc než

Althorik a Tamaral dohromady. Tohle musí dělat  někdo se zaměřením na slabiny. Na tyhle lidi

nemůžeš jít hrubou silou. Což mě přivádí k tomu, co jsem minul. Jsou… pryč?“ zeptal se nakonec

pomalu.

Taronsar s odpovědí chvíli počkal: ,,Nevím. Ale nesázel bych na to. I ten nejmstivější vrah zničí

jen těla a nechá si duše, protože má vždycky, vždycky šanci na získání cenných informací a navíc-“

Taronsar se skoro uchechtl. „běžné zabíjení je veskrze tolerované, protože hmota je obnovitelná a

duše se dají jako spousta dalších věcí přechovávat.“ Podíval se zase někam do tmy skladiště a po

chvíli zavrtěl hlavou. ,,Ne. Nejsou pryč. Kdyby je někdo rozprášil, vyvolalo by to skrytou válku

nesmírných rozměrů –„ 

Mozenrat už se nadechoval, aby něco řekl 

,,– což může být samozřejmě také motiv, pokud mi dovolíš předběhnout tvá slova.“ dokončil

Taronsar. 

Mozenrat  chvíli  zadumaně seděl  se založenýma rukama.  Pak se podíval  na velitele  Černého

klíče.

,,Napadá tě něco?“

,,Pokládám to za řečnickou otázku. Samozřejmě. Ale ze všech teorií přichází v úvahu asi jen

jedna. Kdyžtak křikni.“ Mozenrat přikývl a Taronsar začal: ,,Mstu z vlastních řad můžeme vyloučit,



protože Černý klíč neustále monitoruje sám sebe. Hlavně produkce peněz nepochází z naší vlastní

činnosti  ale  z  podniků,  které  vlastníme.  Sakra,  dyť  tahle  organizace  je  prakticky  jenom  o

myšlenkách.“

,,Jdeš do detailů. O zpětné mstě jsem ani neuvažoval.“

,,Promiň.  Další.  Nevím o nikom, kdo by potřeboval  nebo chtěl  rozpoutat  kontinentální  krizi

likvidací  několika  nejlepších  agentů.  Navíc,  kdyby někdo tenhle  úmysl  pojal,  musí  si  připravit

spoustu dalších věcí, sítí, vztahů a prostředků a to by se neutajilo.“ Mozenrat přikývl. Dělejte v

tomhle městě tajnosti o svém vztahu a další den má vaše holka postel plnou kytek. Dávejte na sobě

něco znát a ti zkušenější to za chvíli nechají plavat, protože to asi nebude moc žhavý a ti méně

zkušení si z toho nic nevezmou. 

,,Takže zbývá NN?“ zeptal se Mozenrat.

,,Vidim to tak. Nový neznámý.“

Mozenrat si povzdechl. Nový neznámý. Čistý zabiják, který tu ještě nepracoval, neví se o něm,

neupoutal  na  sebe  pozornost.  Mohl  neomezeně  dlouho sbírat  informace a  pozorovat  a  živit  se

čímkoli nebo mít sponzora nebo se vůbec vykašlat na hmotné tělo a pohybovat se jen daonarem,

což při dnešním základním výcviků mystiků nebyl žádný problém a spousta mladých adeptů tu

možnost využívala ze všech možných důvodů. Co jiného vám mohlo dát lepší praxi než astrální

vesmír, který jejich umění vytvořil?

,,To bude hledání živých forem na Draule. Někdo, kdo by mohl něco vědět?“

,,Spooousta lidí ale jen tři tři spolehlivý.“

,,A sice?“ 

,,Wyhar Čirý zrak, Riga Talmugra a Weast.“

Hezký, moc hezký. Advokát jak noha, kterej tě dostane z pout smrti za vraždu přes zákon o

vzdušné dopravě, bankéř, co málem pronajal zlatým elfím králům jejich vlastní pozemek a situační

analytik ztělesňující improvizaci, pomyslel si Mozenrat.

,,Myslím, že s jejich mozkama to nebude zas tak složitý. Mrkneš se na to?“

,,Ne. Asi si dám dovolenou někde u moře na Nabu nebo se mrknu domu na Zashion. Blázníš?

Tohle si nenechám ujít kdyby mě měli čtvrtit.“

,,Nezkoušel už to někdo?“ zeptal se s upřímným zájmem Taronsar.

,,Ne, naposled na mě jeden vůl shodil  pár skal. Schanta taugurey.  Budu v kontaktu.“ odvětil

Mozenrat a vstal. Taronsat přikývl a pomalu se vrátil ke kontrole záznamní knihy. Mozenrat vstal a

stále  ze  svého  kolegy  cítil  únavu  a  strach,  které  nebyly  způsobeny  nedostatkem spánku  nebo

obavami o vlastní život. Taronsar už prakticky spát nepotřeboval, mohl odpočívat i při čtení cizích

myšlenek.  Tohle  byl  tichý  strach  ze  snahy  o  likvidaci  možná  jediné  zcela  nezávislé  a  čistě

informační organizace v zemi. 



S  neklidem  v  duši  opustil  sklep  a  venku  se  nadechl  soranského  vzduchu,  natolik

charakteristického pro tohle město, že ho mniši přes počasí už používali jako část hantýrky.

Kde sakra začít? Soran je plnej zabijáků a jeden už nemá soukromí ani ve vlastní hlavě, pokud si

ho neumí udržet. Wyhara znal. Klidný, vyrovnaný ansh s oboustrannou důvěrou Černého klíče. Oni

mu zjišťovali věrohodné informace o jeho klientech a nepřátelích, on jim ve své knihovně skryl

fyzické informace o jejich členech. Balancoval někde mezi aristokratem a badatelem, měl vynikající

kontakty a v mocných kruzích autoritu o síle mramorového sousoší. 

Jeho sídlo se nacházelo kousek od centra Chrámvěží. Wyhar si pořídil něco mezi větší vilou a

menším zámečkem. Na rozdíl od mnoha zbohatlíků a šlechticů to ovšem nebyl důsledek jakékoli

potřeby předvést se, ale čirá nutnost. Wyhra potřeboval velkou knihovnu, rozsáhlý archiv a prostor

pro pracovní soustředění, což znamenalo taneční sál s několika psacími stoly a tisícem listin, map a

statistik. 

Mozenrat  neproplul  při  příchodu  kolem žádné  tělesné  stráže.  V celém areálu  žádná  nebyla.

Součástí spolupráce s Černým klíčem bylo také stálé monitorování psychické aktivity, což mělo

také na svědomí Wyharovo přízvisko. Většina lidí měla za to, že si prostor hlídá sám. Občas to byla

pravda, ale Čirý zrak potřeboval svou mysl na jiné věci. 

Mága advokacie zastihl Mozenrat při usrkávání bílého vína a zkoumání neznámé účetní knihy,

přičemž  se  ještě  probíral  hromadou  korespondence.  Seděl  se  zkříženýma  nohama  na  dlouhém

jídelním stole  a  před ním se tyčila  stabilně vypadající  hromada zavřených i  otevřených knih a

několik stojanů se svitky. 

,,Co tě trápí, Arfe?“ zeptal se, aniž zvedl oči.

,,Mě trápí to, co trápí Taronsara, to znamená útoky na Černý klíč.“

,,To jsem čekal. Jak ti má maličkost může být nápomocna?“

,,Tak jako obvykle. Jestli jsi něco nezaslech nebo nezachytil, i když ono je to vlastně to samé.“

,,To je fakt. Kdybych něco zachytil, tak o tom Taronsar už ví. Momentálně mě nenapadá nikdo, v

jehož zájmu by bylo pouštět se do likvidace Klíče.“ Čirý zrak se podrbal ocasem za uchem.

Mozenrat si přitáhl jeho postarší a lehce ohořelé křeslo a sedl si. ,,Nikdo?“

Wyhar  se  zasmál.  ,,Nikdo.  Černý klíč  se  sice  snažilo  koupit  nebo získat  na  svou stranu už

spoustu osob, ale zřejmě nepochopili základní věc.“

,,Kterou máš teď na mysli kromě síly a neúplatnosti?“

,,Právě  tohle.  Klíč  nepotřebuje  finance,  má jich  víc  než  dost.  A velmi  pochybuju,  že  by  se

někomu podařilo přesvědčit ke spolupráci Taronsara, když ti může s trochou snahy předpovědět

tvoje vlastní myšlenkový pochody na tři dny dopředu. A myslím, že nepřeháním.“

,,Vůbec ne.“ konstatoval s lehkým povzdechem Mozenrat. 

,,Mimochodem,“ Wyhar seskočil ze stolu a zvolna se přesunul k příruční knihovně u schodů.



,,kdo další by podle Taronsara mohl něco vědět?“

,,Riga Talmugra a Weast.“ odvětil Mozenrat.

,,O Rigovi jsem naposled slyšel asi dva týdny nazad. Teď je snad někde na Nabu a spravuje

státní pokladnu.“

,,Kdy tenhle půlelf nespravoval někomu pokladnu.“ utrousil Mozenrat.

Čirý zrak se ušklíbl. ,,Weast, tak to je případ sám pro sebe.“

,,To mi povídej.“

Wyhar se zamyslel. ,,Zkus ještě Fauryse.“

,,Co je zač? Ještě jsem o něm neslyšel.“ zeptal se Mozenrat.

Wyhar  se  zarazil.  ,,Fakt  ne?  To  mě  překvapuje.  Dost  dobrý  mystik.  Orientuje  se  na

zprostředkování a vypadá to, že má dobrý kontakty, takže mu ke štěstí bohatě stačí provize.“

Ta slova vypadla z Wyhara v jediném proudu.

,,Ne, ještě sem na něj nenarazil. Kde bych ho našel.“

Wyhar si protřel oči a zavrtěl hlavou, jako by chtěl vyhnat psychický šum. ,,Poptej se někde v

Nikdisvitu, osobně jsem s ním mluvil když přišel do města a zajímal se o Klíč. Už nevím, kdo mu

na mě dal kontakt, ale snad někdo z Nertyelu.“

,,Kde byl předtím?“

,,Pracoval  pro nějakou Tamaralskou organizaci  se  strašnym názvem, ale  pak mu snad přišla

nabídka  něčeho  tady  v  Soranu.  Stejně  jako  tady  prostředník  v  operacích  Taronsar  se  o  něm

nezmiňoval?“

Opět jediný proud slov.

,,Ne, nemluvil o něm. Ani se nezmiňoval, že by tady byl někdo nový.“

,,To mě zaráží, protože Faurys říkal, že se u něj zastaví. Chtěl si promluvit i případné spolupráci

s Klíčem a pochybuju,“ Wyhar se uchechtl ,,že by mystik na něco zapomněl.“

,,Poptám se, podívám se.“ odvětil Mozenrat a zvedl se.

,,Dělej  co uznáš za vhodné. Tahle záležitost mě trápí,  ale mým oborem jsou informace a ne

prohánění vrahů po střeše-“ Mozenrat se na něj podíval.,,-i když v některých případech je to nutné.“

dodal Čirý zrak s úsměvem.

,,Až budu mít další otázky, přijdu na křížový výslech.“ 

,,Jsi vždycky vítán.“ usmál se Wyhar a odhalil bělostné tesáky. 

Mozenrat se pomalým krokem procházel Soranem, když ho něco napadlo. Přivřel oči a vyslal

myšlenky za Derakinem Černou pěstí.

-Co je?-

-Říká ti něco jméno Faurys?-

-Jo,  vypadá  na  schopnýho  mystika.  Nechává  se  najímat  jako  prostředník  při  delikátních



operacích, když šéfici nechtěj nastavovat kůži.-

-Jak je tu dlouho?-

-Jeden dva týdny, ale za tu dobu stačil získat dobrý kontakty a pochybuju, že je v Soranu obor, ve

kterym by se nemoh angažovat.-

-Dva týdny?-

-Jo, asi dva týdny nazad jsme ho zachytili. Proč, něco je špatně? Zníš divně.-

-Bohužel naopak, potvrdilo mi to pár hypotéz. Díky za info.-

-Jestli řešíš tu krizi s Černym klíčem, tak na mě sem tam zahuč, chci mít přehled.

-Když jsme u toho, máš ponětí, co Salkar, Vidto a Medúza dělali před smrtí? Chtěl jsem se zeptat

Taronsara, ale byl jsem v takovým stavu že jsem se k tomu nedostal.-

-Nech mě přemýšlet.  Vidto  chtěl  zkusit  nějakou  trhavinu,  Salkar  měl  rande  a  Medúzu snad

pozvali do jednoho z těch otravnejch historickejch klubů na večeři či co.-

-Salkar a rande?-

-Zřejmě jo. Nic jsem nezjišťoval, ale mám za to, že se zčuchnul s Černým vzdechem.-

-U Mořskýho slunce ta nerozezná ocel od klihu. Mizerná zaklínačka a profesionální šlapka… jak

profesí, tak povahou. A Salkar se s ní fakt tahá?-

-Hele snad ví, co dělá a já ho nemíním kontrolovat.-

-V tomhle městě se teda dějou věci. No nic, já se ozvu. Zdar.-

-Taky, taky.-

Mozenrat uvolnil myšlenky a vydal se spěšným krokem do Nikdisvitu. 

Fauryse nakonec našel, i když to zahrnovalo několik skleniček neznámého obsahu, vyhození z

okna, vyražení dveří a dva proudy nadávek. 

Nevypadal jako mystik. Na rozdíl od mnoha členů stejné profese na sobě měl něco kombinaci

kněžské  sutany a  rivnorijského ceremoniálního  brnění.  Mystici  obvykle  neměli  rádi  kovy,  tedy

aspoň jejich většinu, protože neprospívali myšlenkové komunikaci. 

,,Nevypadáte jako mystik.“ poznamenal Mozenrat.

,,Příteli,  neslyším to poprvé. Obvykle nosím roucho, ale dnes jsem pozván na oslavu jistého

náboženského svátku, proto je toto brnění nezbytné.“

,,Máte na mysli legoranský rhu´tha per?“ otázal se Mozenrat a jeho otázka udělal zřejmě na

Fauryse dojem.

,,Byl jste na Rivnorii?“

,,Ano, nějaký čas jsem tam pobyl, ale většinu času trávím na Namidu nebo Dacholoru.“

,,Dacholor je nebezpečné místo.“ poznamenal Faurys.

,,Zvykl jsem si.“

,,No, nemyslím si, že vás přivedly kulturní otázky. Co máte na srdci?“



,,Spíš co má na srdci Černý klíč.“ odvětil Mozenrat.

,,Přicházíte stran té momentální krize s likvidací několika jeho významných členů?“

,,Ano. Nemilá věc, ale vyžaduje urgentní řešení.“

,,Zajisté. Černý klíč je silná organizace a já přes své schopnosti i pokud mohu říct vynikající

kontakty nevím, co bych k tomu dodal a nenapadá mě, kdo by za tímhle mohl stát. Jsem tu už

nějaký čas, ale za tu dobu jsem jen stěží poznal byť jen část Soranu a jeho prostředí. Nevím, jak

bych vám mohl být v této věci nápomocen.“

,,Nenapadá vás skutečně nikdo, kdo by za tím mohl stát? Musí to být mocná osoba a vynikajícím

krytím.“

,,Zajisté.“

,,Jak dlouho už tu vlastně jste? Nevzpomínám si totiž, že bych na vás někdy narazil.“

,,Příteli, mé cesty jsou někdy podivné. Jsem tu už zhruba tři měsíce. Pár osob mě mělo příležitost

poznat, pár jich to ještě čeká a to, že mě spousta lidí nezná, to není moje starost.“

,,Pokud si přejete vědě o mé maličkosti ještě něco, prosím ptejte se. V opačném případě mi bylo

ctí, a když dovolíte, musím si připravit ještě několik věcí na dnešní obřad.“

,,Pak vás nemíním zdržovat, ale ještě k vám určitě zavítám.“

,,Dveře jsou vám otevřené.“ odvětil mystik s úsměvem. 

Mozenrat  vyšel  před  dům a  vtiskl  si  okolí  do  paměti,  i  když  v  Nikdysvitu  to  bylo  celkem

zbytečné vzhledem k faktu, že tu všechny ulice vypadaly stejně. 

Na  chvilku  se  zamyslel.  Informace  o  době  Faurysova  pobytu  v  Soranu  se  lišily.  Ovšem

vzpomínky a fyzická přítomnost, to je rozdíl. Derakinovi můžu věřit, tomu nic neunikne, ale všichni

ostatní  tvrdí  tři  měsíce  a  on  sám taky.  Tohle  bude  chtít  jedinou  osobu,  ale  ještě  předtím  pár

rozhovorů. 

Weasta našel v knihovně. Četl si výběr machajských novin a občas upil trochu čaje z hrnku s

medvídkem. Kývnul na znamení, že Mozenrata zaregistroval. ,,Ha, Černý mistr zavítal do chrámu

vědění. Copak je?“

,,Začínám mít pocit, že něco asi jo, když tady zařvalo pár nejlepších zabijáků a Salkar se před

tím začal tahat s čarodějkou.“ Weast se ponuře uchechtl.

,,Jo, snad tu budou brzo, bez nich je v tady trochu nuda.“

,,Napadá tě něco?“

,,Napadá mě spousta věcí, ale tohle vypadá na práci hodně, hodně schopnýho mystika, možná

blížícího se schopnostma Taronsarovi, i když nikoho takovýho jsem tu zatím nepotkal.“ Weast se

odmlčel. 

,,A někoho, kdo je trochu neznámá?“

,,Faurys.“ Vypálil Weast okamžitě.



,,Nebudu se ptát co, ale spíš co všechno s ním je?“

,,Informace o jeho pobytu tady se liší. Černý klíč si ho nepamatuje, přestože podle mě se tady

pohybuje už aspoň pár dní. Derakin tvrdí dva týdny, Čirej zrak slabý dva měsíce, s Faurysem jsem

ještě osobně nemluvil a ani to nemám v plánu a moje pocity a myšlenky ohledně jeho působnosti

jsou dost nejistý a radši se v nich nehrabu.“ Weast se podíval na Mozenrata a spatřil v jeho očích

očekávání.

,,Hele v mystice se trochu vyznám, ale neni to úplně můj obor, tohle chce jinou autoritu a jsem si

jist, že oba víme koho.“

,,Jo, už bych se za ním měl mrknout.“ Mozenrat vstal a vydal se k východu a Weast se vrátil k

vínu a zprávám.

Když sestupoval po hlavním schodišti knihovny, zavolal daonarem Černou pěst.

-Jo?-

-Udělej pro mě něco. Sleduj Fauryse a dávej mi průběžně vědět co dělá.-

-Myslíš, že je má na triku?-

-Několika důležitým zdrojům informací někdo zřejmě pozměnil paměť a vypadá to na Fauryse.

Jestli jo, tak je to velice schopnej mystik co se navíc umí skvěle krýt. Ale nejdřív se musím podívat

na pár míst a tam mě dostane jenom Šedý mystik.-

-Zlom vaz.-

Tlak v hlavě opadl a Mozenrat se vydal domů.

Když dorazil do své pracovny, hodil zbraně na stůl, odložil plášť a natáhl se na postel. Pak vyslal

proud myšlenek daleko, daleko na sever (i když pojem daleko ztrácel v daonaru smysl). 

-Co je?- otázal se hlas s přízvukem astrálních sfér.

-Potřebuju se nenápadně podívat do několika hlav.-

Mozenrat ucítil astrální zvednuté obočí1 .  -Jenom tohle? To bys mohl zvládnout sám.-

-Ne v případě, že si nemohu dovolit nechat v té mysli jakékoli stopy.-

-Co se děje?-

Mozenrat mu poslal pár obrazů.

-Rozumím.  Následuj  mne.- Po  těchto  slovech  byl  Mozenratův  duch  bezbolestně  vytržen  z

hmotného těla a o pár vteřin později se zastavil kdesi ve vnitřních sférách daonaru. Kolem něj se

vlnily  proudy  síly  tryskající  ve  věčném  koloběhu  ze  středu  Naefaru,  z  černé  koule,  Daonaru

samotného.

Vedle něj stál měsíční elf v šedém rouchu, s bílými vlasy, šedou pletí a očima plnýma stříbrného

ohně. Demunios Trafegreno nhar Moitrue. Šedý mystik. 

-Kým začneme?-

1I když není známo, zda Demunios nějaké obočí měl.



-Zkusíme Wyhara a Taronsara a pokud to bude potřeba tak několik lidí z Černého klíče.-

-Fajn.- konstatoval nhar Moitrue a vydal se volným krokem skrze vesmírné jiskření. 

V  příští  vteřině  se  oba  octli  v  prostoru  připomínajícím  něco  mezi  starověkým  chrámem,

venkovským palácem a křišťálovou jeskyni. 

Kolem nich pulzovaly nitky energie, přelévaly se jedna do druhé, měnily barvu, tvar a polohu. Z

místnosti vycházelo několik chodeb, které už postrádaly mramorový lesk a pozvolna přecházely v

masivní  šedé kameny.  Pod stropem visela  pavučina jemných bělavých vláken,  která  se pomalu

vlnila v prostoru. Strop nebylo nikde vidět.

,,To je?“ začal Mozenrat.

,,Wyharova mysl vybavena velice precizními myšlenkami perfektně uspořádaná a téměř prosta

vášní a rušivých vlivů.  Kdyby ses podíval do někoho primitivního, našel bys tam jenom svítící

krystaly nebo spíš různobarevný balvany zastupující pudy a vášně.  Tady přímo vidíš Wyharovu

genialitu, bystrost a eorví2 co ještě. 

,,A ty chodby?“

,,Vedou do podvědomí, základních instinktů a paměti. Tam se mám v úmyslu vydat. Následuj

mne,  ale  radši  se  ničeho  nedotýkej  a  hlavně  sakra,  hlavně  tady  nezkoušel  ovlivňování  reality,

protože  bysme ho  mohli  klidně  zabít.“  Demunios  se  pomalu  vydal  jednou  z  chodeb,  které  se

pozvolna svažovaly dolů a kroutily tak, se musely nutně procházet i samy sebou.

Sklon byl stále strmější a opor ubývalo. ,,Nemůžeě tu udělat aspoň něco pro ruce?“ zeptal se

Mozenrat podrážděně.

,,Můžu. Ale nechci. Nechci tu manipulovat absolutně s ničím. Nepřišli jsme měnit, ale hledat

změnu  nebo  narušení.“  Demunios  otočil  hlavu.  ,,Myslim  že  pod  náma  je  to  hladký,  navrhuju

skluzavku.“

,,Drandit v hlavě geniálního právníka, to tu už dlouho nebylo.“ poznamenal Mozenrat. Pak už jen

zahlédl Demuniovy mizející vlasy. Rozhodl se ho následovat.

Po chvíli svištění dopadl. Vstal a rozhlédl se. Moc to nepomohlo. Byli na dalším rozcestí chodeb

vypadajících naprosto stejně jako ta, kterou přijeli.

Demunios  pomalu obcházel  stěny,  občas nad nimi přejel  rukou a něco si  pro sebe zašeptal.

Mozenrat ho následoval a přitom si prohlížel okolí. Byl sice už v několika hlavách, ale málokdy se

mu podařilo dostat se ke všemu a navíc na tak precisním stupni. 

Po dalších asi dvaceti minutách, i když tady neměl čas valnou důležitost, to Demunios našel. 

Ze stěny se sypala mlha. Demunios k tomu místu přišel, přejel ho několikrát rukama a usmál se.

2Spousta národů se odvolává na čerty, peklo či různé bohy, pokud není jisté, zda někdo vládne

příslušnou informací. Vzhledem k tomu, že vesmír Neafaru byl stvořen bytostí známou jako Eor

Prvotní, odvolávají se jeho obyvatelé většinou právě na Eora.



,,Co je to?“ zeptal se se zájmem Mozenrat.

,,To,  příteli,  jsou implantované vzpomínky.  Tady na tom místě-“  opsal  rukou blízké rozcestí

,,tady původně nebyla žádná odbočka,  žádná další  chodba. A někdo velmi,  velmi schopný tady

vytvořil další chodbu, ve které jsou umělé vzpomínky. Takže jak je vidět, Faurys je hoodně schopný

mystik a navíc bleskový detailista.“

Mozenrat zvedl tázavě obočí.

,,No to je jednoduchý. Na celou operaci neměl víc než pár vteřin, protože při dlouhodobý akci by

Wyhar něco zpozoroval. Vsadím jižní Rivnorii, že spíš dlouho snoval celý vzorec tohohle kousku a

pak ho jenom rychle připojil. Kdyby to tvořil na místě, mohlo by ho to zabít a taky by to nebylo

taky čistý.“ Demunios poodstoupil od stěny a pohledem a rukama jezdil po obou částech stěny.

,,A všimni si  ještě  jedný věci.  Když je  porovnáš,  ty  stěny se liší.  Implantovaná je  naprosto

hladká, původní je vrásčitá, protože vyrostla přirozeně.“

,,Takže mu implantoval vzpomínky na to, že už je tady tři měsíce a-“ Demunios švihl rukou

směrem do chodby.

,,A nejen to. Vzpomínky na společný večery, rozhovory, zážitky, vzpomínky, který nepřipouštěj

ani stín podezření z něčeho nekalýho.“ Demunios pokýval uznale hlavou. ,,Tohle musel i při svých

schopnostech spřádat tak měsíc, možná dýl. Je to kvalitka. Kdyby se s ním něco stalo, Wyhar by ho

z toho s vlastním přesvědčením spolehlivě vysekal.“

,,Mohlo by být něco podobného i u Taronsara?“

,,To hned zjistíme ale spíš ne. Tam se stejný zákrok musel zachovat dost nevyzpytatelně, protože

Taronsar ani Černý klíč si Fauryse nepamatujou, přestože je to velmi schopná skupina mystiků.

Taronsar mě zajímá mnohem víc.“

,,Budem to zase muset procházet od půdy?“ zeptal se s povzdechem Mozenrat. 

,,Myslím, že to nebude nutné. Právě jsem si s ním promluvil a máme plné povolení k cestě do

jeho duše. Můžem vyrazit-“

Demunios to téměř nedořekl a Mozenrata pohltil astrální proud. Chvíli byl přesvědčen o tom, že

nemůže dýchat, ale pak si uvědomil, že jeho duch to vůbec nepotřebuje.

Taronsarovo vědomí vypadalo jedním slovem ponuře.

Octli  se  v  chodbě osvětlené svícemi,  kde  se z  koutů ozývaly  zvuky zvonu a  tiché  varhany.

Demunios našel schody vedoucí do dolních útrob a Mozenrat ho kvapně následoval. Sestupovali po

stále strmějších schodech stále níž a stále rychleji. Pak se přidal lehký, ale sžíravý studený vítr. 

Po dalších několika desítkách metrů zakopl Demunios o svazek paprsků. Zaklel, zvedl se a jal se

jej prozkoumat. Pak se uznale zasmál a natáhl k Mozenratovi ruku. Ten ji chytl a vzápětí byl stržen

do oblasti mimo vědomí.

Tam to spatřili v celé své kráse. Někde dole, v chodbách instinktů a vzpomínek bylo něco, co je



možné popsat jako atomový výbuch, který se zastavil. Část chodby byla utržena a vlála v prostoru,

přičemž její materie se zvolna rozplývala. 

Z výbuchu zářil vějíř paprsků v celém barevném spektru a taky něco co vypadalo jako ztuhlé

barevné plameny.

Demunios si to chvíli prohlížel, pak se zasmál a řekl: ,,Tohle je jasný důkaz toho, že Teronsar je

mystik na svém místě.“

,,To vím. Ale ještě si mi neřek, co to sakra je.“

,,Tohle  je  zpětný odraz  pěkně silnýho telepatickýho impulzu.  Faurys  se  pokusil  implantovat

Taronsarov umělý vzpomínky jako Wyharovi.  Problém je v tom, že Taronsarovo podvědomí to

automaticky odrazilo. A tady měl Faurys hodně velký štěstí. Být to jako obvykle bývá, tak si celý

Klíč  všiml  tohohle  impulsu  a  pěkně  by s  Faurysem zatočil.  Ale  podvědomí vyvolalo  náhodou

zpětný odraz, který způsobil, že si nejen nikdo ničeho nevšiml, ale zároveň se všem v okolí asi tak

během hodiny vypařila z hlavy jakákoli vzpomínka na setkání s Faurysem.“ Demunios se zamyslel.

„Což  je  taky  důvod,  proč  s  tebou  Taronsar  o  Faurysovi  vůbec  nemluvil.  Jednoduše  si  ho

nepamatuje.“ 

,,Ví Faurys o tom, co způsobil?“

,,Těžko. Tyhle věci se dají odhalit jen při zpětném čtení a o to se Faurys nepokoušel. Určitě si

všiml, že nikdo nic nezachytil, ale než aby tu zůstával a pídil se po detailech, vzal roha a asi teď

někde čeká na své zdroje, až mu dá někdo vědět, jaká je situace.“

,,A není mu divné, že se zatím nic neděje?“

Demunios se zahleděl prostorem a Mozenrat tušil, že Fauryse oťukává. 

,,Ano. Čeká na informace a víc, že Černý klíč se svými akcemi nemusí pospíchat. Za pochodu

toho na dálku moc neudělá a neví, že si ho tady nikdo nepamatuje. Kdyby se pokusil o úder nebo

průzkum, tak ho zachytěj a zpětnym rázem s nim fláknou o nejbližší zeď.“

,,Osobně bych to dál probral s Taronsarem.“ poznamenal Mozenrat.

,,Moje řeč.“ Demunios se ani nepohnul, ale okolí ano. Prostor se protáhl a v příští vteřině stáli ve

sklepě vedle Taronsara.

,,Trochu mi píská v uchu, ale to je fuk. Co ste našli?“

,,Vějíř zpětného odrazu vyvolaný hodně silným telepatickým impulsem. Faurys ti chtěl změnit

paměť, tvoje podvědomí to odrazilo.“

,,Fajn, ale kdo je Faurys?“

Demunios se na něj podíval a přehrál mu svůj rozhovor s Mozenratem uvnitř jeho hlavy spolu s

několika dalšími obrazy.

,,Takže má na svědomí i Salkara, Vidta a Medúzu?“ zeptal se Taronsar po chvíli.

,,Nepochybuju o tom.“ odvětil Mozenrat. 



,,Jestli zkusí další implantaci-„ začal Taronsar ponuře.

,,Tak to  zase  odrazíš  a  tentokrát  si  toho všimneš.  Tvoje  podvědomí tě  spolehlivě  ochránilo,

protože Faurys zdaleka není tvoje třída, možná se ti trochu blíží implantací myšlenek, ale to je

všechno. V tomto zvláštním případě pouze zpětný odraz způsobil, že jsi jak ty, tak všichni kolem asi

během hodiny zapomněli na setkání s ním.“

,,Co ten vějíř?“

,,Ten  ti  odstraním,  se  zbytkem se  už  poper  sám.  I  když  by mě asi  v  zarovnávání  málokdo

překonal, nechci ti do hlavy lízt víc, než je nutný.“

,,Fajn, ale co s tím bastardem?“ nadhodil Taronsar po chvilce. 

,,Tak tady bych měl jeden návrh.“ prohlásil uvolněně Mozenrat a škodolibě se usmál.

Ticho chodby narušilo opatrné zaklepání a dveře se po chvíli pomalu otevřely. Mladík v tvrzené

kazajce váhavě vstoupil dovnitř.

,,Kdo ruší můj klid?“ otázal se zastřený, unavený hlas vycházející zdánlivě odnikud. Mladík se

ustrašeně rozhlédl a jeho oči si pomalu zvykly na šero, které kolem panovalo.

,,Já… já vám mám jenom vzkázat ž… že ti mystici o vás nemaj páru.“ řekl přiškrceným hlasem. 

,,Skutečně?“ ozvalo se z druhého konce chodby. Stál tam Faurys v ceremoniální róbě, tak jak mu

ho popsali.

Mladík sebou trhl. Sakra dyť tam nikdo nebyl, pomyslel si. ,,Jo, prej se to u nich ňák zvrtlo a

nepamatujou si, že by se s váma někdy setkali, takže tam prej můžete klidně jít a provýst s nima co

ste chtěl.“ vychrlil ze sebe poslíček téměř jedním dechem.“

,,No to se hodí. To se přímo skvěle hodí. Hned se tam podívám.“ řekl Faurys a vydal se pomalu

dalšími dveřmi do tmy. 

,,Pa..pan...pane?“

,,Ano?“ ozval se Faurys.

,,Mám ještě něco udělat?“

,,Hmm.“ pravil Faurys zadumaně. ,,Vlastně proč ne. Počkej tady. Neměl bych tam být dlouho a

pak se podívám, jestli se tu najde něco za tvou námahu. Ale na nic tu nesahej, nemusel bys to přežít.

Rozuměls?“

,,Jo jo. Jasně, s ničím nic nedělat.“ přikývl mladík horlivě.“

Faurys se pousmál, došel k oknu, odhrnul lehce záclonu a vyhlédl ven.

,,Není to půvabné?“ zeptal se jen tak všeobecně. Pak dramaticky zmizel v záblesku modrého

světla.

,,Abych byl upřímný tak ani ne, ten efekt stál dost za prd.“ prohlásil Mozenrat k prázdnému

pokoji. –Můžeš to shodit?-

-Shazuju.-



Mozenrat  ucítil,  jak  se  kolem  něj  prohnalo  lehké  zavátí  myšlenek.  Už  zase  vypadal  jako

normálně. Jeho proměna nebyla fyzická. Demunios pouze způsobil,  že ho Faurys vnímal trochu

jinak. Chvíli počkal, až se všechno uvolní a pak se vydal na důkladnou prohlídku Faurysova bytu. 

Faurys  zaklepal  na  dveře  herny,  několikrát  se  otočil  kolem své  osy  a  pak se  pomalu  vydal

postranní uličkou ke skutečnému vchodu. S dobrou náladou procházel sklepením a nejen vlivem

vlastní nepozornosti si nemohl všimnout sedící postavy opřené o zeď nad schodištěm do přízemí. Ta

si  jen uvolněně založila  ruce a  lehkým stiskem se přesvědčila  o  přítomnosti  safiritové hůlky v

rukávu. Pak zavřela oči. 

Faurys našel Taronsara zadumaného do několika runových vzorců. Sedl si naproti.

,,Čemu  vděčíme  za  vaši  přítomnost?“  zeptal  se  Taronsar,  odložil  svitky  a  s  ocelovou

vyrovnaností génia mysticismu pohlédl Faurysovi do oči.

,,Láka mě spolupráce s vaší organizací.“

,,A co nám můžete nabídnout?“

,,Pro začátek velmi kvalitní implantaci myšlenek jakéhokoli druhu.“

,,To tu můžu najít  celkem snadno, i  když mysl navíc se vždycky hodí,  pokud nemá přílišné

nároky.“

,,Vyzkoušejte mě.“ opáčil Faurys.

,,Mám to v úmyslu.“ přisvědčil Taronsar. Pak se mu znova podíval do očí...a Faurys se propadl

prostorem…

Dopadl bezbolestně na kus skály plující tmou. Bleskově vstal a rozhlédl se. Kolem plály hvězdy

a občas došlo k výbuchu energie, když se někdo v jiném rozměru o něco snažil. Byl v daonaru.

,,Zkouška začíná, kolego.“

,,Těším se.“ odvětil Faurys a vzplál. Taronsar si povzdechl a šlehnutím mysli proměnil skálu v

led a způsobil kolem ní lehkou vánici. Faurys k němu připlápolal a ohnal se mu po krku. Taronsar

se skrčil  a  podkopl mu nohy.  Faurys se znehmotnil  a  obklopil  Taronsara v oblaku přízračného

modrého ohně.

Taronsar se změnil v sochu vody a vybuchl. Ozvalo se zasyčení. Ze zbylého oblaku páry se

oddělily dva víry energie a oba mystici se zhmotnili na opačných stranách skály. 

,,Nechtělo by to důstojnější místo?“ zvolal Faurys.

,,Nechám to na vás.“ křikl Taronsar.

Faurys švihl rukou a prostor nabral podobu bílého sálu se sloupovím. 

Taronsar se rozhlédl, našel si jednu sochu a ulomil jí ruku. Šlo to těžko a kámen praskl.

,,Dobrá práce.“ poznamenal všeobecně. 

,,Myšlenky implantuju ještě lépe.“ zasyčel Faurys a švihl bojovou tyčí.

Taronsar uhnul, teleportoval se o kousek dál a s lehkým mrknutím vyvolal psychostří. V jeho



ruce se zhmotnila bílá čepel. Vykryl několik Faurysových úderů, počkal na boční nápřah, skrčil se a

přesekl mu tyč v polovině. 

Faurys zatočil v prstech oběma polovinami, s úšklebkem je odhodil a dotkl se nejbližšího sloupu.

Pak z něj vytáhl tenkou šedou čepel, z níž stoupal slabý dým. Geostří. 

,,Je tohle přijímací zkouška, nebo tu jde o něco jiného.“ zeptal se.

,,Možná něco z obou, ale o výsledku rozhodujete vy.“ konstatoval Taronsar. 

Vyměnili si několik úderů, jejichž účelem však byla spíše kontrola pevnosti čepelí. 

,,Co se vám honí hlavou.“ zeptal se Faurys, vykryl úder a při zpětném tahu odsekl kus jednoho

ze sloupů. 

,,Momentálně dohromady nic. Ale ještě nedávno tam byl trochu zmatek, místy ticho a jeden vějíř

ze zpětného impulsu.“

,,Bylo to nepříjemné?“

,,Já o tom hlavně nevěděl. Víte,  moje podvědomí se za tu dobu stalo dostatečně spolehlivou

obrannou linií.“ odvětil Taronsar a provedl několik precisních úderů, aby donutil Fauryse soustředit

se na boj. 

,,O tom nepochybuji. A co ten vějíř způsobilo?“

,,Viděl bych to na nějaký útok zvenku. Možná… implantace? Co vy na to?“ zeptal se Taronsar se

zájmem a zvedl psychostří. 

,,Možné to je. Silné podvědomí může vyvolat zpětný odraz a ten se může projevit nejrůznějším

způsobem.“ shrnul Faurys.

,,Nevíte o tom ještě něco?“ otázal se Taronsar.

,,Co by vás ještě zajímalo?“

,,Kdo vás na tohle najal.“

,,To jméno není důležité. Řekněme, že někdo z druhého konce téhle dimenze má zájem na zániku

vaší organizace. Zbytek není podstatný.“

,,Stejně by mě to zajímalo.“

,,Teď už je to jedno. Za chvíli tě zničím, pošlu signál na pár míst a Černý klíč se během několika

desítek hodin rozpadne. Měl jsi zatím dost šancí mě zabít, ale nevyužil jsi je. Tvoje škoda.“

,,To bylo proto, že jsem ještě k útoku neměl důvod.“

,,Tak ti ho dám.“ zařval Faurys a odlétl kus dozadu, přičemž odhodil kamennou čepel.

Dopadl a podíval se přímo na Taronsara. Ten klidně stál. Pak zrušil svou zbraň a pohodlně si

sedl. Zavřel oči.

,,Tak se aspoň podívej do tváře své smrti.“ křikl Faurys.

Taronsar zavrtěl hlavou. ,,Smrt jsem už párkrát viděl a vypadá jinak.“

Pak Faurys  udeřil.  Vzduchem prolétlo  telepatické  kopí  a  střetlo  se  s  Taronsarovou duší.  ..A



velitel Černého klíče v jeho matrici pozměnil několik znaků a pak svou mysl proměnil v jedno čisté

zrcadlo a to kopí jednoduše odrazil. 

Pak otevřel oči.

Faurys  ležel  na podlaze v bezvědomí a s  mírným překvapením v tváři.  Taronsar  se nad něj

nahnul a prohlédl si ho. Pak mu lehce ohmatal mysl. Pokýval hlavou.

-To se dalo čekat. Ten chlap je skvělej v implantaci a rychlý precisní práci, ale soubojově je dost

pozadu.-

-Tak ho chytni a dem domu.- odvětil Mozenrat.

Taronsar přitakal, vzal Fauryse za ruku a nechal se Demuniem přenést zpátky do sklepení Klíče. 

,,Co máš?“ zeptal se Šedého mystika, který se nehmotný vznášel pod stropem. 

,,Jeho vlastní úder mu částečně změnil paměť. Pamatuje si o sobě všechno a neztratil schopnosti.

Nezná  části  svojí  minulosti  včetně  toho,  proč  je  tady.  Mám původní  fragmenty“  nhar  Moitrue

pozvedl opalizující kouli ve své ruce ,,takže uvidím, co se z toho dá vydolovat a v co se to dá spojit.

Pak ti dám vědět.“

,,Díky za asistenci. Mohla by z něj být dobrá posila.“ konstatoval Taronsar po chvíli přemýšlení. 

,,Zvládl bys to s klidem sám, ale víš, že se vždycky rád přidám.“ odvětil Demunios.

,,Zvládl, ale pak bych byl pár dní lehce k ničemu. Psychostří není moje silná stránka, ale když

ten parchant začal s tyčí..“ Taronsar větu nedokončil. 

,,A co  máš  ty?“  zeptal  se  Demunios  Mozenrata,  který  vše  pozoroval  opřený  o  stěnu  se

založenýma rukama. V tom okamžiku sáhl k opasku a ze sametového pouzdra vytáhl tři sferilové

čepele. ,,Měl je v pracovně a myslím, že vy dva si s nima poradíte líp než já. Nemám tušení, kdo je

kdo, ale to není problém.“

,Demunios přikývl. ,,Dám je dohromady a dám vědět.“ S těmito slovy se z čepelí vznesla tři

světla, která začala kolem přízraku Šedého mystika pomalu rotovat. Demunios se usmál a zmizel.

,,No, máš teď něco v plánu?“ zeptal se Taronsar Mozenrata. 

,,Co kdybysme si dali ve třech s Weastem dramaválky a trochu srovnali vzájemné dluhy?“

,,Fajn. Jdu zamíchat karty.“ 

Mozenrat počkal, až Taronsar odejde a otočil se – a zaostřil na špičku napřažené safiritové hůlky.

,,Mohl bys někdy při pohybu vydávat aspoň nějaký zvuk?“ zeptal se podrážděně.

,,Většinou ti to nevadí.“ opáčil Weast a strčil si hůlku ho rukávu. 

,,Tak jdem ať nemá čas zdvojit všechny karty.“

Weast pokrčil rameny. ,,Myslím, že ať bude rozdávat kdokoli, bude ve výsledku jedno.“

,,Copak tady někdo z náš podvádí?“ zeptal se dotčeně Mozenrat.

,,Ne.“ odvětil Weast a vydal se k Taronsarově kanceláři. ,,Jenom každý z nás ví, že k vítězství

nevede obvykle jen jedna cesta.“



Mozenrat vědoucně pokýval hlavou. ,,Tohle jsem čekal.“ Pak mávl rukou, povzdechl si a vydal

se za svými dlouholetými kolegy, aby něco provedl se společnými vzájemnými dluhy, o kterých se

nikdy nikdo nezmínil, jak vážně jsou ve skutečnosti myšleny.


