
Cizinci pár dlouhých dní, o svobodě sídlo sní

Tarin de Guefcho kolem sebe mával dlouhou čepelí a stále tak vytvářel blýskavou clonu,

přes kterou nic živého neproniklo. S každým švihem jeho meče zhasl jeden lidský život, nebo

se někdo svalili s těžkým zraněním. Dneska nebyl člověk, dneska byl jen stroj na zabíjení.

Občas se po očku podíval na kolegy nekromanty, kteří procházeli bojiště, kryti stěnou právě

takových ozbrojenců, jako byl  on. Nekromanti samotní by možná dokázali tuhle bitvu vyhrát,

ale nechtěli se vystavovat přímému nebezpečí. Na druhé straně samotní bojovníci se nemuseli

bát příliš o své životy ani sílu. Právě temní čarodějové je s pomocí nejrůznějších kouzel udr-

žovali při životě a při síle. Doku byli na bojišti čerstvě padlí a ranění nepřátelé, bylo z čeho

brát energii. 

Čím více svých mužů a žen na ně hnalo, tím jednodušší byla jejich situace. 

Tarin přestal dávno vnímat, kdo vlastně proti komu bojuje. Poslední měsíce se mu staly

mlhou ohánění se mečem, pití, občasného spánku a studia starých knih. Většinu času byl sice

mašinou, kolem které pravidelně vznikala stěna ostré oceli, přes kterou nic neprošlo, když si

to nepřál. Ovšem neznamenalo to, že by Tarin de Guefcho byl hloupým člověkem. Naopak, už

v mládí toho dost přečetl a teď, když mu táhlo na čtyřicet, dokázal svůj vnímavý a velmi am-

biciozní mozek zabavit i tady. 

Začalo to jednoho ponurého večera, když vracel  polnímu čaroději tekutinu proti otlakům

od jílce. Trápilo ho totiž, že skoro necítí ruku a měl strach, že meč každou chvilku pustí. 

Čaroděj se věnoval jakýmsi zkumavkám a přes sebou měl otevřeno několik listin a knih,

stránkami různě přes sebe. 

Tarin jen nakoukl a pak se zeptal: ,,To je osminohá hvězda?“

Čaroděj se zarazil a podíval se na něj s překvapením v očích. Asi nečekal, že by rytíř mohl

znát pokročilé magické obrazce.

,,Ano, přesně tak, osminohá hvězda, symbol a část rovnice některých magických operací.“

uložil zkumavky do stojánku, kde si dál bublaly a otřel si ruce do kusu kůže na stole. 

,,Vy se vyznáte v magii?“ zeptal se, aniž by se na Tarina zpříma podíval a hledal něco v

příruční knihovně na druhém konci stanu.

Tarin se pousmál. ,,Trošku jsem občas něco zachytil, když jsem toho četl před lety více.

Tahle umění mě vždycky lákala, ovšem živobytí skrze meč a cestování bylo jednodušší. Ale

měli jsme doma slušně vybavenou knihovnu, než lehla popelem.“



,,Je vždycky smutné slyšet o zkáze moudrých knih. Mohu vědět, co se tehdy stalo? Pokud

to není osobní?“

Tarin pokrčil rameny a pokračoval: „Klidně, klidně, není to nakonec žádné tajemství. Můj

otec byl pijan po smrti své první ženy a nakonec se upil k smrti. To ale až potom, co jednou

usnul u krbu a spolčeně s konví vína se mu podařilo na koberec zvrhnout i svícen. Oheň za-

chvátil koberec a dostal se až do patra s knihovnou.“

,,Klasický scénář,  dá-li  se to tak nazvat.  Nechcete si něco půjčit?  Mám tu toho dost a

polovinu stejně momentálně nepotřebuji.“

Tarin s novým zájem přikročil k poličkám, naklonil hlavu a jeho zrak přejížděl po hřbe-

tech. Za chvilku vytáhl černý svazek v hadí kůži.

Čaroděj mu přes rameno nakoukl, co zaujalo jeho pozornost, ale nic neřekl. ,,Jen pamatuj-

te, že ne všechny svazky lze otvírat bez následků.“

„Budu na  to  myslet.“  odvětil  rytíř,  v jehož  duši  ten  večer  přeskočila  jiskra  budoucího

padlého paladina. 

Čaroděj beze jména se vrátil ke své práci v očekávání, kdy mu přivezou trochu krve. Potře-

boval její  sraženinu kvůli  několika talismanům. A začínal  být také zvědavý, co s Tarinem

provede ta základní příručka nekromancie, kterou si odnesl pod paží.

Další dny proběhly celkem bez zvláštností, kromě stálého Tarinova nevyspání. 

Téměř celé noci věnoval čtení a usínal zpravidla až za rozbřesku. 

Temné umění nekromancie, jehož účinky a sílu viděl denně na bojišti, ho fascinovalo stále

více a chtěl se také dovědět víc. Čaroděj neměl námitky. Stejně by byly zbytečné, protože

pokud někdo v magii  chytl  skutečně  slinu,  nezastaví  ho  ani  bohové.  Většinou se  on  pak

pokoušel zastavit je a nikdy se mu to nepodařilo. Buď se z Tarina stane zrůda teď, nebo poz-

ději. Nekromancie byla strašně svůdná a strašně zrádná. Všechny druhy magie kradly něja-

kým způsobem člověku osobnost, ale nekromancie byla jako nejsvůdnější droga, protože po

vás nejdříve nic nechtěla. 

Když už chtěla a začala se projevovat, bylo vždycky pozdě. 

A u Tarina se začala projevovat celkem rychle. Jestli to bylo něco v jeho osobnosti nebo

jen ambice způsobené přívalem poznání a z něho pramenící moci, toť otázka...ale Tarin de

Guefcho se podvědomě obracel ke zlu, krutosti a účelovosti.

Nejdříve to bylo nenápadné. Jen se trochu více posmíval nováčkům na bojišti a nechávám

na svém brnění zaschlou krev, přestože patřilo k etice rytířstva se aspoň trochu po boji očistit.

On to začal prohlašovat za slabost a nechával si na sobě zbytky z boje jako trofeje. Za chvilku



na jeho pancíři a brnění nezbyla plocha, na které by byl vidět původní materiál. Vypadal jako

velká krvavá mohyla, která na sobě stále má čerstvou krev právě mrtvých. 

Jeho brnění začalo navíc hrozně páchnout, takže všichni už zdálky věděli, že je nablízku. 

Pak začal  sám používat  kouzla,  která  byla běžně k vidění  jen u bojových nekromantů.

Osobně vysával raněné a umírající na bojišti. 

Jeho cesta se zpečetila a utvrdila v momentě, kdy byl pověřen výsadkem za nepřátelskou

linii. 

Měl pouze doprovodit zvěda a bránit ho v případě ohrožení. 

Podle pozdější Tarinovy výpovědi stoupl zvěd neopatrně na kámen, ten spadl do tábora ne-

přítele a pohotový střelec jej ihned proklál šípem. Tarin se dušoval, že nemohl nic dělat. 

Ve skutečnosti ovšem onu nechtěnou pozornost přilákal Tarin sám. Ano, zvěda trefil lučišt-

ník z nepřátelského tábora, ale zranění nebylo nijak vážné. Ovšem Tarinovi se objevil na tváři

jeho obvyklý krutý úsměv a poslední, co zvěd viděl v tomto životě, byla dlaň rytíře zakrývají-

cí mu zorné pole. Pak z něj během chvíle vyprchal život a přidal se k Tarinově již tak značné

síle. 

Tohle a mnoho dalšího si Tarin odnesl i do dob křehkého míru. Válka o území Tychol

skončila  stejně  rychle  a  bez  oznámení,  jako  vznikla.  Jak  už  to  tak  bývá,  pokud  bojové

jednotky nemají koho štvát a nemají ani rozkazy, že by po někom takovém pátrat měly, jedin-

ců časem ubývalo.  Boje a střety velitelů byly zřejmě vyřešeny nebo definitivně pohřbeny

někde míle od pusté země zbrocené zaschlou krví. 

Tarin se vydal na cesty a krom nového života chtěl také najít své rodinné dědictví. Jeho ro-

dina sice dávno vymřela, ale on věděl, že na kontinentu jsou stále ještě ruiny jeho sídla. Něco

ho k němu táhlo.

Tarin nakonec nenašel dům, ve kterém bydlel jako mladík. Ale našem sídlo, za které se ne-

musel stydět a které obyvatelé opustili ve stále obyvatelném stavu. 

Vesnička Mala je přivítala naprosto neutrálně. Žila si podle svého, rytíře v brnění pozna-

menaném válkou přijala částečně s respektem hraničícím se strachem, částečně s povděkem,

že mají mezi sebou někoho, kdo  jim v případě potřeby pomůže s obranou vesnice. Také proto

mu vycházeli téměř ve všem velmi ochotně vstříc. 

A Tarin také dokázal za věci opravdu vzít. Všechno bylo v pořádku, dokud se měl čemu

věnovat. Opravoval vesnici, kterou poničily průběžné nájezdy tlup z okolí. Dělal stráž či do-

provod radním, když se někam vypravovali. Prostě byl ochoten pomoct tu i tam. Podvědomě



to dělal pro to, aby zapomněl na válku. Nebo spíš aby utekl před vzpomínkami. Když večer

usnul,  vracely  se  mu  ve  snech.  Ne  ale  jako  noční  můry.  Spíše  jako  lákadlo.  Část  jeho

osobnosti totiž toužila po bitevním poli. Toužila opět sekat hlavy a probodávat těla. A téhle

části se Tarin snažil uprchnout.

Šlo to, dokud měl co dělat. 

Ale  v  každé  opravné  akci  nastane  dříve  nebo  později  chvíle,  kdy  je  všechno  celkem

funkční a lidé vám poděkují s tím, že teď to zvládnou sami. Že jste sice občas potřeba, ale ve

srovnání s tím, jaký zápřah jste měli předtím, je to celodenní nuda. O svoje živobytí se nemu-

sel starat. V hostinci mu vždycky ochotně poskytli jídlo i dostatek pití a radní mu rád vyčlenili

něco ze zásob a přihodili i nějaký ten peníz.

Protože jej ve vesnici považovali téměř za hrdinu, byl mu svěřen do péče, nebo spíše da-

rován, velký dům na okraji. Vesničané se do něj za prvé báli z mnoha důvodů vstoupit, za

druhé se tak nějak styděli ve velkých místnostech. Byli prostě přesvědčeni, že by v něm měl

bydlet někdo, kdo se třeba nějak vyznamenal,  někdo důležitý.  A Tarin těmto požadavkům

skvěle vyhovoval. Takže když mu to starosta jednou oznámil, on nic nenamítal a  zbytek vsi

to vzal jako hotovou věc. Opravy domu ho na chvíli zaměstnaly, ale stejně za nějaký čas do-

razil do stejného nudného stavu jako předtím.

Tak se začal toulat po okolí. Příroda ho uklidňovala a jaro přecházelo v léto. Krásný čas.

Při těchto toulkách narazil na ruiny starých staveb, chrámy a zbytky opevnění. Něco z toho

dostalo zabrat už před staletími, něco bylo jasně poničeno nedávno. 

Procházel nejrůznější místa a nacházel v těch starých ruinách něco uklidňujícího. Celé dny

tam jen tak seděl nebo ležel a pozoroval oblohu nebo pozoroval zvěř na kraji lesů.. 

Jednoho dne se usídlil v ruinách něčeho, co byl původně asi oltář starých bohů a našel si

místo s dobrým výhledem na les. Málem usnul, když ho probralo podivné skřípání. 

Bleskově se rozhlédl kolem sebe a věděl, že je něco špatně. Jen nevěděl pořádně co. Když

se s ním zaklepala podlaha, pochopil, že svým pobytem asi nerušil statiku stavby. 

Chtěl se odrazit, ale jeho prudký pohyb všechno uspíšil. 

Soubor kamenných desek se držel jen na dvou bodech, které Tarinovým odrazem ztratily

poslední zbytky stability. V momentě odrazu neměl pevnou půdu pod nohama a řítil se do

chuchvalce suti a dřeva v rohu svatyně. Desky se natočily do různých úhlů a směrů a s pe-

kelným zařinčením dopadly do přízemí svatostánku. Tarin dopadl do hromady sutin a na něja-

kou dobu ztratil vědomí.



Potlučen lehce, zato na mnoha místech těla, jak na něj dopadly drobné kusy, se probral a

opět se snažil zorientovat. Zvedl se a kontroloval místo nehody. Protože všechno vypadalo

sice rozbitě, ale na svém místě stabilně, vydal se zjistit, co se vlastně stalo. 

Jak procházel zhroucenou stavbou, šlápl na něco měkkého. 

Jeho zrak sjel na podlahu a pohled mu opětovala rozsápaná kniha v černých deskách. V

temnotě obalu zářil jako hvězda stříbrný symbol. Usměvavá lebka v kruhu.

Tarinovi se zatajil dech. Symbol poznával. Setkal se s ním několikrát během války, když

byl v kontaktu s táborovým čarodějem. Možná neznal přímo tuto knihu, ale věděl, o jaké téma

se jedná. Byla to jedna ze sérií nekromancie. 

Ovládán touhou po něčem novém, směsicí respektu i spalujícího žáru poznání a vytržení z

nudy se velmi, velmi pomalu sehnul a položil na svazek ruku. 

Dotek kůže vyvolal vzpomínky. Na bezesné noci u olejové lampy nebo svíčky, kdy se jeho

unavené oči prokousávaly písmem staré moudrosti a odhalovaly to, čeho je člověk schopen,

pokud obětuje nějaké morální zásady. Co dovoluje magie zbavená postupně jakékoli etiky a

stojící na hraně světa tohoto a toho, kam by se člověk neměl vydávat, pokud ho k tomu nevy-

zve přirozený běh věcí, smrti a znovuzrození. 

Chvilku váhal, jestli svazek otevřít, ale někde v koutku své duše věděl, že je už pozdě a že

už se dávno rozhodl, jen co viděl symbol lebky. Smála se mu na pozdrav. 

Ještě  na  zemi  sklepl  přimáčkl  stránky,  kterým  hrozilo  vypadnutí  a  vydal  se  rychlým

krokem zpátky do vesnice. 

Ve svém sídle si sedl do křesla, nalil si šálek čaje a po několikerém hlubokém nádechu ko-

nečně otevřel ten papírový poklad. 

Přivítaly ho většinou známé znaky a postupy. Nepoznával sice všechno, ale pochopil, o co

se jedná a k jakým operacím obsahuje kniha návody. Některá kouzla ho skutečně zaujala.

Možná by si při troše vhodného materiálu na zajištění energie mohl zkusit vyléčit některá sta-

rá zranění. 

Protože od myšlenky nebylo v Tarinově případě nikdy daleko k činům, připravil si během

krátkého času vše potřebné. Na první pokusy a oživení jeho znalostí stačilo několik zvířat,

která ulovil v lese. No ulovil, musel je dostat domů ještě aspoň s jiskrou života. Kvalifikovaný

nekromant  by tímto  samozřejmě omezen nebyl,  ale  Tarin  nebyl  kvalifikovaný nekromant,

pouze laik fušující mágům do řemesla. 

Jak plynuly dny, Tarin se dostával v knize dál a dál. Protože byl sám pilný a pečlivý stu-

dent, což projevil už ve škole šermu na Grenodijské akademii, vyhledával náročnější postupy



a kouzla. Dařilo se mu. Za životy několika zvířat  se mu podařilo sice možná trochu neo-

hrabaně, ale zbavit se některých chronických zranění z války a trvale odstranit několik nešva-

rů, které ho dlouhé roky provázely. 

Lidé ve vesnici si všimli, že vypadá jaksi klidněji a silněji, ale protože s každou magií se

má zacházet opatrně, jeho měla i Tarinova aktivita svou cenu. 

Magii obecně  má jakákoli inteligentní bytost používat tehdy, když je to opravdu žádoucí.

Je fakt, že v celém Naefaru a tím pádem i na světě Namidu byla magie na denním pořádku.

Ale nebyl využívána stále. Nekromancie, kterou se zabýval právě Tarin, byla ale ve své ne-

bezpečnosti ještě o řád jinde. Nehledě na to, že šlo o magii vysoce nebezpečnou v jakýchkoli

rukách, polykala lidskou osobnost a duši mnohem více a mnohem rychleji, než jakékoli jiné

umění, které zasahovalo do samotné podstaty vesmíru. 

Nad Tarinovým sídlem se pozvolna, ale o to jistěji, stahovaly mraky. Častěji pršelo a za-

čalo se rychleji stmívat bez ohledu na to, že bylo léto a dny byly dlouhé. Nebo to možná ne-

bylo skutečné stmívání, ale kolem domu začínalo být trochu moc šero trochu moc brzy. Zvěř

se mu vyhýbala obloukem a ani v lese už neměl Tarin zdaleka takové štěstí jako předtím, než

objevil svazek s lebkou. 

Jeho postava v horních patrech venkovského sídla, v jehož místnostech se po celé noci

přízračně svítilo, vypadal jako jedno velké oko, které bedlivě sleduje svoje okolí.

A pak přišel ten dopis.

Nikdo neví, kdo ho doručil, ale zřejmě sledoval pána domu delší dobu a věděl naprosto

přesně, co provádí pod rouškou tmy. 

Byla to jednoduchá obálka, ovšem na pečeti byl stejný znak, jako na deskách onoho svaz-

ku, který Tarina stále více ovládal. 

A byla to nabídka. Jistá organizace nekromantů mu nabídla značné výhody a přístup ke

znalostem i prostředkům v případě, že bude moci sklepení jeho sídla použít jako laboratoř. 

Tarin se dále pročítal jejich nabídkou a v zásadě nebyl proti. Magie ho lákala a mít v do-

sahu všechno,  co  potřeboval  a  bude potřebovat  za  cenu toho,  že  někdo bude trdlovat  ve

sklepě, to neznělo nijak hrozně. 

Dopis končil informací, že jej za tři dny bude někdo kontaktovat a bude chtít vědět, jak se

rozhodl. Tarinovi se nabídka za tři dny rozležela v hlavě a během celkem krátkého setkání se

starým nekromantem ji přijal...



Věci se pak už daly do pohybu bez Tarinova dalšího přičinění. Skupina čarodějů si otevřela

portál přímo ve sklepení, takže mohli operovat na celé ploše a přitom nikde nevzbudili po-

zornost. 

Pro Tarina začala ta pravá výuka. Díky materiálům od nových návštěvníků si oživil rychle

veškeré znalosti, které nabral během války o Tycholy. A pokračoval dál. 

Netrvalo dlouho a dům, který byl původně poklidným venkovským sídlem, se stal místem

prapodivných úkazů, kde i ve dne bylo stále šero jako za soumraku. V noci se ozývaly zvuky,

které nepatřily ničemu lidskému. A to nejen ze sklepa. 

Tarina polykala nekromancie čím dál tím více. A to nevěděl zdaleka o všem, co čarodějové

v jeho sklepeních prováděli. Dokud ho zásobovali materiály a dodávali mu živé tkáně a těla,

která sebrali na různých místech kontinentu, neptal se jich, co vlastně dělají. 

Samozřejmě ho naprosto využili a od začátku neměli jiný úmysl. Nasadili mu do domu

dokonce jednu ze svých agentek. Zdánlivě naprosto náhodně, ale zařídili, aby se jí Tarin stal

naprosto posedlý a při nejbližší příležitosti si jí vzal.

Protože nechtěli nikdo nikde vzbudit pozornost, byl potřeba oficiální sňatek pod taktovkou

vesnického starosty. 

To byla vlastně první chvíle, kdy se Tarin po dlouhé době objevil ve vesnici. 

Byl lehce překvapen tím, že na něj obyvatelé reagovali dosti odtažitě. Ale nebylo se čemu

divit,  protože ačkoli sám sebe viděl stále jako statného muže, stal se bílou sochou, kterou

opouštělo pozvolna cokoli lidského. Magie se může stát pro někoho drogou, ale nekromancie

je na principu drogy založena. 

Nekromantům  postupně  ubývaly  důvody,  proč  Tarinovo  sídlo  obývat.  Co  potřebovali,

provedli a co potřebovali provést dále, na to nebyl nutný taky velký a uzpůsobený prostor

jako Tarinovo sklepení. Nechali tam vlastně jen svou čarodějku. Udržovala majitele domu v

jakémsi deliriu a netečnosti. Sama se v poklidu věnovala svým magickým aktivitám, aniž by

se jí kdokoli na cokoli vyptával, dům jí poskytoval dostatečné útočiště a nemusela se prak-

ticky o nic starat. Pro skupinu byla navíc zárukou toho, že se mohou kdykoli vrátit a dělat si s

domem i jeho obyvatelem, co chtějí. 

Vše by mohlo plynout v tomto mrtvolném bezčasí dál. Ale Tarin jednoho dne prováděl

něco v salonu a z haldy věcí u zdi na něj vypadl svazek. Ten první svazek, který našel kdysi v

ruinách svatyně. Snad to bylo tím, že mu těžké desky spadly na hlavu, snad tím, že symbol na

černé kůži oživil něco z jeho vzpomínek, ale tak nějak si na chvíli vzpomněl na to, že kdysi

do oken svítilo slunce a venku na trávě se občas prohnala i laň z lesa nedaleko. Je paradoxem,



že tyhle vzpomínky mu oživila právě příručka nekromancie. Ale realita si svoje cestičky vž-

dycky najde.

A teď viděl jen mramorově bílé nebe a cítil prázdno. Mrtvolné prázdno, jako by celý dům

byl kryptou. Jeho manželka si toho celkem rychle všimla a tehdy zpanikařila. Tarinovy vzpo-

mínky na to, co se tady vlastně dělo byly potlačeny částečně uměle, částečně díky tomu, že

pořádně ani nevěděl, co se tady dělo. Ale v jeho očích viděla, že něco není v pořádku. Nebyl

teď  jen  tou  tichou  loutkou,  která  poslouchala  příkazy  vložené  do  její  duše.  Teď  byl  při

smyslech a při rozumu. 

A pak se vydal do sklepa. To se mu ale nesmělo podařit. Čarodějka znala přibližný rozsah

toho, co se dělo v komnatách po domem, ale výsledek překvapil i ji. Na dveřích byla osmá pe-

čeť temného zakotvení. Symbol, kterého se i ona bála dotknout a cokoli s ním provádět. Tarin

sice zdaleka nevěděl, co s ním, ale Tarin byl také pán domu a tím pádem disponoval jakousi

univerzální energií, na kterou dům reagoval i přes všechna kouzla.

Když položil na dveře do sklepních prostor ruku, klaplo v nich a pomalu se otevřely.

Nejdříve se nedělo nic.  Pak ale  k oběma vyděšeným lidem na schodech začal  doléhat

šepot. Velice tichý šepot.

Tarin se otočil na svou ženu pohledem jako ve snách.

„Co..co.. co to je?“

„Neptej se mě, sama nevím, „ odvětila bezbarvě. ,,Vím jen, že je to něco, co se nikdy ne-

mělo už dostat ven, co moji bratři zapečetili a už se k tomu nikdy nechtěli vrátit, stejně jako

já.“

„A co se stane teď?“

„Tyhle dveře jsme nikdy neměly otevřít, cokoli tam je, se bude chtít dostat ven.“

„A co my?“

„Nám budiž nebesa milostiva za to, co jsme udělali, ale jestli mě poslechneš a na nic se ne-

budeš ptát, dostanu nás do bezpečí.“

Nekonečně dlouho na ni koukal jako na zjevení z jiného světa. Nechápal naprosto souvis-

losti. Jako by uplynulé měsíce ani neexistovaly. Pak neuvěřitelně pomalu přikývl.

Energicky o chytla za ruku a odtáhla zpátky do salonu.

Tam sáhla do mahagonového sekretáře a vytáhla několik předmětů. Pak začala kreslit něco

na podlahu.

„Co to děláš?“ zeptal se a jen tak vedle ní stal 



„Kreslím kruh pro teleportaci. Musíme se odsud dostat co nejdál a co nejméně nápadně. Z

magie toho zase tolik neumím, ale vždycky umím opustit místo činu. A na to je právě tahle

věc strašně šikovná.“

Ještě chvilku ji pozoroval než dotáhla k propojení tři různobarevné kruhy a do jejich pro-

tnutí vepsala runové znaky, které v životě neviděl.

Pak ho vzala za ruku, podívala se mu do očí se směsicí nejistoty a snahy ovládnout situaci,

která se zdaleka nevyvíjela tak, jak si představovala.

Protože neprotestoval, vzala ho kolem krku, políbila a poté, co se jejich rty rozpojily, pro-

nesla několik slov.

Z runového kruhu se zvedl vír barevných proudů energie, který je za několik vteřin zcela

obalil. Moment byli uprostřed barevného rotujícího sloupu. Ten se vzápětí rozplynul a zůstala

jen prázdná místnost. 

Tarin s manželkou se objevili o stovky mil dále a někde zcela jinde.

A ze sklepení začal za hodinu proudit roj stínů....vyplnily každou skulinu domu, vyplnily

každý záhyb trávy na zahradě i před domem...netrvalo dlouho a proměnily již tak mdlý ven-

kovský dům na místo vzdechů, zoufalého šepotu a kvílícího víru, který nepustil dovnitř niko-

ho, jehož srdce ještě tepalo...

O několik měsíců později

Mozenrat nra Tar - Enor se díval do údolí se směsí podezřívavosti a únavy po cestě. Nebyl

si jist, proč ho sem Derakin vlastně poslal a stále mu někde vzadu v mysli dřepěla myšlenka,

že je to jen nějaký pitomý vtip. Ale na druhou stranu věděl, že zrovna Derakin Černá pěst, ve-

litel Soranského výzvědného syndikátu (SVS) si na tyhle vtipy moc nepotrpí. Navíc si nevy-

bavoval, že by ho něčím v poslední době naštval, takže tu chyběl motiv. 

Povzdechl  si  a  vyšvihl  se  do  sedla  vytrvalého  černého  hřebce,  který  mu  byl  tichým

společníkem už ze Soranu. Pro SVS sice nebyl problém použít teleportaci i na delší vzdá-

lenosti, tedy mezi městy, ale Mozenrat usoudil, že není od věci si během pozdního léta trochu

provětrat hlavu a vydal se na poklidnou cestu přírodou Althoriku. 

Teď se nacházel nad vesničkou Mala, jejíž jméno si musel stále připomínat a v hlavě měl

jedinou informaci. Má prozkoumat nějaký místní zvláštní dům, kvůli podezření na velmi, vel-

mi podivné úkazy, které se tu poslední dobou objevují. 

Vesnice byla jasně na území Tychol, takže čímkoli místním se měl zabývat Dyrenský kruh.

Mozenrat si tak připadal jako cizinec, který se někam vetřel bez ohlášení. Ale podle Deraki-



noých slov přišla žádost z oficiálních míst a právě Dyrenskýkruh jako státní služba s přítom-

ností SVS souhlasil, takže se to bylo asi opravdu v pořádku. V Tycholích zůstalo mnoho nevy-

řešených magických úkazů po místních válkách o území a právě v tom měl Dyrenský kruh ne-

spornou výhodu, protože znal místní podmínky. 

O hodinu později seděl Mozenrat v místní hospodě U tří klepen a střídavě ukusoval chleba

s domácí paštikou, upíjel vinný střik a prohlížel si vesnici. 

Když se k němu po chvíli opět naklonil hostinský a zeptal se Mozenrata, jestli něco nepo-

třebuje, ten jen kývl hlavou k oknu a zeptal se: ,,Co je to za dům tam na kopci?“

Hostinský, i když to byl mohutný chlap s rukama jako větve dubu, se prudce nadechl a

udělal asi nějaké znamení proti zlým duchům, které Mozenrat ovšem nepostřehl. 

,,To je zlý místo, pane, moc zlý.“

,,Proč je zlé?“

,,Straší tam, ozývaj se odtamtud divný zvuky a nikdo ze vsi se k tomu místu radši nepřibli-

žuje. Daj na moje slova a držej se od toho domu dál pane, ještě by se jim mohlo něco při-

hodit.“

Hostinský to určitě nemyslel zle, ale formulace vyzněla jako varování toho typu, že jestli

se do toho bude Mozenrat motat, může přijít k úrazu, který nebude mít s domem nic společné-

ho.

,,Radíte mi, abych se od toho domu držel dál, nebo nechcete, abych se kolem něho motal?“

Hostinský na něj chvilku bezradně koukal, jakoby jeho hlava potřebovala delší čas, než si

probere všechny vztahy, které ta věta obsahovala.

Pak jen pokrčil rameny. ,,Svoje jsem vám řek. Jestli budete chtít něco k jídlu a pití ode

mně, jsem za barem. Jestli chcete poslouchat historky a děsivý báchorky, tak tamhle v rohu je

Ched, kterej, pokud vim, kdysi v tom domě pracoval.“

,,Nezlobte se, nechtěl  jsem být nezdvořilý, ale při mé profesi se stává, že lidi nechtějí,

abych se do něčeho motal. Je to už taková profesionální deformace, že kladu takové otázky.“ 

Mozenrat nra Tar – Enor sáhl k opasku a ze skrytého záhybu vytáhl krásný stříbrňák.

,,Tohle je pro vás za vaši ochotu, což neznamená, že jsem s dnešním účtem skončil. Ještě

na něj určitě něco přibude.“

Nechal hostinského hostinským, vstal a vydal se směrem, který mu poradil.

Splést si ho nemohl. U okna seděl shrbený starší muž a občas potáhl z dýmky, která se mu

částečně opírala o vysušené a popraskané rty a částečně o korbel na stole. Ani se nehnul a buď

spal, nebo zíral oknem do nikam.

Nereagoval ani na Mozenratovo odkašlání, tak se agent SVS zeptal rovnou. 



„Dobrý večer, mohu vás na chvíli vyrušit?“

,,Říkal jsem si, jestli za mnou zajdete, nebo půjdete rovnou na výzvědy.“ řekl překvapivě

čistým a pevným hlasem. Když se trochu oklepal a usadil se pohodlněji na židli,  nebyl to

životem zlomený člověk, jakého Mozenrat očekával. Tipoval ho na válečného veterána, který

se tu na vesnici usadil, protože toho viděl už dost, občas vypomohl, vyprávěl dětem pohádky

u ohně a radil se vším, s čím mohl. 

Ched zvedl k Mozenratovi poprvé oči a pokynul mu, aby si přisedl.

,,Proč vás ten dům zajímá?“

,,Byl jsem pověřen jednou organizací, že je kolem něj něco podivného a že to mám prově-

řit. A protože nevím zatím nic bližšího, snažím se zjistit, o co vlastně jde.“

,,Jak tomu mám rozumět? To jste sem přišel jen proto, že vám to někdo přikázal?“

,,Můj  formální  nadřízený  umí  být  velmi  vytrvalý,  pokud  chce  prosadit  svoje  nápady.

Kromě toho ale věřím jeho úsudku, a když už mě poslal takhle daleko od základny, asi pro to

nějaký důvod má. Dyrenský kruh je sice mnohem blíže, ale pokud vím, řeší teď něco mezi se-

bou a nemají čas zabývat se dalšími problémy. Až zjistím, o co tady vlastně jde, budu taky vě-

dět, co s tím můžu udělat.“

Mozenrat vyňal z kapsy pláště delší dýmku a zapálil si. Chvilku jen tak bafal a zkoumal

Chedovu tvář. Byla naprosto bez výrazu. Ten člověk věděl, jak jednat a přitom na sobě nedat

nic znát.

,,Víte, bojoval jsem ve spoustě bitev a sloužil několika armádám.“ spustil Ched. ,,Občas

jsem byl zběh, občas jsem někomu zachránil život a podobné věci. Ovšem byly to lokální

kousky, o kterých se moc neví. To ale neznamená, že to nebylo peklo. Neříkám to kvůli tomu,

abyste mne soudil nebo obdivoval, jen zdůrazňuju, že jsem viděl spoustu svinstva, spoustu

podřezanejch krků a ženskejch po tom, co je znásilnila půlka vojenskýho ležení během jediný

noci. Nejsem hrdej na všechno, co jsem udělal, ale dostávám se tak nějak ke stáru do stavu,

kdy mám sám před sebou čistý svědomí a to je pro mě podstatný.“

Odmlčel se a upil trochu z korbele, aby si svlažil ústa. 

,,Ať už jsem viděl cokoli, nebylo to nic proti kruté vynalézavosti a neskutečné zvrácené

představivosti, kterou měli lidé v době zdejšího pána Tarina de Guefcho.“

Ched se několikrát zhluboka nadechl, jako by nevěděl, odkud začít.

,,Když jsem sem přišel, bylo to krátce po válkách o rozdělení Tychol. Doba nepřála ničemu

moc trvalému a od každého chtěla mnohem víc, než mu dokázala poskytnout. Přikládal jsem

ruku k dílu, kde se dalo za nocleh, trochu jídla a občas nějaké to ženské objetí. Když se to

někde začlo srát, použil jsem pěsti nebo meče. Když někdo potřeboval utěšit nebo ukázat ces-



tu, zkusil jsem ho nasměrovat tak morálně, jak to jen tehdy šlo. Někdy mi vynadali, jindy po-

sílali přímo do nebe.“ 

„Tady jsem si také myslel, že to bude jen na chvilku. Pak se tu objevil ten Tarin.“

,,De Guefcho.“

Ched přikývl a zase se trochu napil. Jeho dýmka mezitím vyhasla, ale nevěnoval jí po-

zornost.

„Nevím, jestli měl šlechtický titul nebo si tak jen říkal. Ale byl to rytíř, kterej se účastnil

Tycholských válek a pak hledal nějaký další uplatnění. Byl jste někdy ve válce?“ podíval se

zpříma Mozenratovi do očí.

Mozenrat neuhnul. ,,Ne v té, kde proti sobě útočí armády, ale v mnoha těch, kde po sobě

jdou vycvičení jednotlivci a týmy.“

Cheb  přikývl.  ,,Takže  znáte  ten  stav,  kdy  jste  perfektně  vycvičen,  ale  nic  se  po  vás

nechce?“

„Ano, za nějako dobu se začnete strašně nudit a prostě chcete akci. Není to jen profese, je

to vaše povaha a přirozenost.“

„A přesně tohle začalo po nějaké době trápit Tarina. Vzhledem k tomu, v jakém stavu byla

vesnice i okolí, se jeho schopnosti hodily. Opravoval to tu, chránil Malu před tlupami banditů

a zběhů. Prostě kde byla potřeba silná ruka nebo čepel, tam se pro něj něco našlo.“

„Ale pak se začal nudit, nemám pravdu?“

„Máte. Podle mě musel už ve válkách přijít do styku s něčím nebezpečným. Jestli to byla

nějaká magie, víra v padlé bohy, nekromancie nebo cokoli, nebylo to nic hezkýho. Před něko-

lika měsíci se přestal najednou vyskytovat ve vesnici.“

„Předtím sem normálně chodil?“

„Ne každý den, ale nebylo nic zvláštního ho zahlédnout. Třeba někomu opravil nářadí, po-

mohl se stavbou, pohlídal kluka, nebo si prostě poseděl v hospodě a smál se s místníma. Ne-

dával na sobě nijak znát, že by byl něco víc než ostatní, nad nikoho se nepovyšoval. Myslím,

že chtěl zapomenout na věci, které udělal, ale pak si ho zase našly.“

„Pokračujte prosím.“ pobídl ho Mozenrat.

„Když si zařizoval ten dům, ustálila se parta chlapů, co mu pomáhali. Včetně mě. Sice už

toho tolik neudělám, ale protože tady patřím ke starším a dost jsem toho pochytil z řemesel,

tak mě nějak vzali za toho, co má věci na povel. Když jsme u Tarina skončili a on sám řekl, že

už si zbytek obstará sám, zeptal se mně, jestli tam nechci zůstat jako správce a udržovat mu

dům. Protože mě tyhle věci baví a dům se mi líbil, souhlasil jsem.“

„Ale pak se něco zvrtlo.“ odtušil Mozenrat.



Ched s povzdechem opět přikývl. ,,Začalo to tím, že se začal zavírat v horních patrech a

celé noci tam něco vyváděl. Podle mě opravdu někde narazil na magii a zkoušel to na vlastní

pěst. Možná si přitáhl nějakou knihu, kdoví. Ale to bylo prvně, co se domem začala šířit ten

pocit.“

„Jaký?“

„Vnitřní pocit, toho, že je něco hrozně špatně. Že člověk dělá věci, které prostě nepatří do

rukou živých lidí a že se děje něco, co má zůstat v rukou přírody, nebo vesmíru a člověk se v

tom nemá právo hrabat.“

,,A to rozhodně nebyl konec. Jednoho dne se tam objevili pánové v černých hábitech. Mu-

seli si otevřít něco ve sklepě, protože jsem nezažil, že by se pohybovali venku. Asi na sebe ne-

chtěli upoutat pozornost. Tehdy se z Tarina začala ztrácet lidskost. Tím nemyslím, že by nějak

zešílel, ale připadal mi spíš jako prázdná schránka. Jako někdo, kdo nemá vlastní osobnost.

Určitě ho něčím ovládli a vlastně si s ním i s domem dělali, co chtěli.“

„Pak mi zakázal vstup do sklepa. Jednoduše mi řekl, že se o tu část domu nemám starat, že

se mám věnovat svým povinnostem venku nebo v přízemí a v patře. A do toho ještě ta jejich

čarodějka nebo kdo to byl.“

„Přivedli mu ženu?“

„Vlastně se to tak dá říct, ano. Vypadalo to, jako že se objevila zcela náhodou, ale podle mě

měla od začátku udržet Tarina na uzdě. On se do ní zamiluje, takže nebude věnovat pozornost

ničemu dalšímu a ty parchanti v černým si můžou v baráku dělat co chtěj.“

Mozenrat zakroutil nevěřícně hlavou. 

„Co je?“ zeptal se Ched.

„Víte, jak mi to takhle líčíte, tak to zní hodně divně na to, aby tam člověk se zdravým rozu-

mem zůstával.“ pohlédl udiveně na Cheda. „Proč jste jednoduše neutekl? Do vesnice je to pár

kroků a tady jste mohl normálně zůstat, ne?“

Ched se nevesele zasmál. „Víte, to je něco, co mi do dneška vrtá hlavou. Děly se tam nej-

různější věci. Slyšel jsem hudbu, která nebyla z tohohle světa. V noci paprsky bilýho světla,

který ozařovaly zahradu. Obrazce, který se objevovaly na zahradě v trávě a spoustu dalších

podivností.“

,,Tak ale furt nechápu, proč jste tam zůstával.“

„Já se toho místa bál, ale taky jsem se bál toho, co se stane, když uteču. Tohle jsou podle

mě věci, který člověka pronásledujou, jak se jich jednou dotkne. A všichni by si asi hnedka

všimli, že jsem se někam ztratil.“

Mozenrat chápavě přikývl.



„Za druhý jsem si pořád myslel, že to už musí skončit, že se musí něco stát a že se prostě

jednoho krásného dne probudim a bude to jen vzpomínka. Ono občas byly krátký dny, kdy to

vypadalo celkem dobře. Chvilkama dokonce svítilo sluníčko a venku zazpívali ptáci. Ale asi,

když člověk cítí tuhle zlou sílu pořád, tak cokoli trochu jinýho je zlepšení. A za třetí, a tady se

možná budete divit nejvíc, ale já měl ten dům pořád rád.“

„Vždycky, když jsem si říkal, že uteču, že musim něco udělat, že to zapálim, tak mi padla

ruka na dřevo obložení nebo na nějakou jinou část, kterou jsme s chlapama dávali dohromady

a řekl jsem si, že to tomu baráku prostě nemůžu udělat.“

„Máte k tomu místu vztah.“ konstatoval Mozenrat.

Ched přikývl. „Ten dům je krásná stavba. Já mám architekturu rád, kdysi jsem se jí chtěl

dokonce věnovat. A tak nějak jsem to místo považoval za svůj domov. Znám ho od podlahy

po strop a to není už jen tak, že jste zašel někam na návštěvu.“

„Ale něco se stalo. Jinak byste tu neseděl.“ nadhodil Mozenrat

„Po nějaký době, kdy ta tlupa černokněžníků ovládala sklepení domu, se začali stahovat.

Byli tam kratší dobu, míň pobíhal i po domě a ze sklepa se neozývalo tolik zvuků. Až nakonec

nikde nebyl nikdo a jen na dveřích do sklepa zůstala nějaká značka nebo známka. Tak jako tak

nešly otevřít a aniž by mi to někdo říkal, tak jsem pochopil, že k tomuhle se nemám přibli-

žovat.“

„Takže prostě vypadli?“

Ched pokrčil rameny. „Podle mě vyřídili, co potřebovali a už nepotřebovali nic dalšího. Jen

tam nechali tu černou závojnatku, aby Tarina hlídala. On si ji totiž vzal.“

„Jako oficiálně?“

Ched přikývl.

„Ano, normálně svatba na poli před domem. Měl to na svědomí starosta. A tehdy se Tarin

dostal po dlouhé době do vesnice a my všichni jsme viděli, jak se změnil. Pochopte, že před-

tím tady nebyl třeba měsíc i víc. A najednou si přijde a je bílý jako stěna. Ne od toho, že by ho

něco vyděsilo. Ale jakoby v něm už nebylo cokoli lidského. Vypadal jen jako živá schránka,

kterou kontroluje někdo jiný.“

„Takže si ji vzal a ty čarodějové pak odešli?“

„Nějakou dobu po tom. V domě bylo zase ticho a to, co bylo ve sklepě, zůstalo ve sklepě.

Když se tam člověk přiblížil, měl husí kůži a šli na něj mdloby, ale zbytek domu se stal ne

zrovna příjemným, ale aspoň snesitelným místem.“

„A pak?“



,,Pak během jednoho dne zmizel jak Tarin, tak ta ženská. Neřeknu vám, jak a co se stalo,

ale našel jsem otevřené dveře do sklepa, chodby, po kterých se zase prohánělo něco strašnýho

a pokoj, na jehož podlaze byl nakreslený nějaký kruh ve třech barvách. Tehdy se to ve mně

zlomilo, vzal jsem si jen pár věcí a vypadl do vesnice. Od tý doby jsem se k tomu domu nepři-

blížil. V noci svítí a ve dne je tam tma. A to je poslední, co vám  tomu řeknu. Ne, že bych ne-

chtěl, ale víc prostě nevím a vědět nechci.“

„Už nechci vědět nic o domě, kde se hrály na klavír jen pohřební chorály s páskou přes oči,

kde byla zima i u hořícího krbu a kde nemohl člověk pořádně spát, protože když jste zavřel

oči, vaše jediné sny byly vzpomínky z bitev, kdy jste sekal hlavy a probodával těla. Pokud

můžete, něco s tím proveďte. Jestli ne, tak zmizte, pokud si chcete zachovat zdravý rozum.“

Nato si Ched opět zapálil dýmku a jeho zrak se díval přes sklo do nicoty pozdního večera.

Mozenrat stál kousek od posledních domků vesnice a pozoroval temnou siluetu, která se

tyčila proti podobně tmavé obloze. Ten dům vypadal, jako by do sebe vtahoval okolní prostor.

Vykročil k němu klidným krokem.

Když byl pod kopcem a dům mu zabíral  téměř celou jednu stranu zorného pole, přišel

první pocit. 

Instinktivně se ohlédl a jeho ruce zkontrolovaly jílce dvou krátkých mečů, které obvykle

nosil  na zádech. Byly tam stále, ale snad poprvé v životě to Mozenrata  příliš  neuklidnilo.

Pokud se tu vyskytnou některé typy problémů, nemusí mu být chladná ocel nic platná. Na

druhou stranu Stín a Mlčenlivý byly kouzelné čepele, tak by to snad něco mělo provést i s ne-

mrtvými. 

Nikde ani živáčka, ani lísteček se nepohnul. 

Pak začal mít Mozenrat pocit, že slyší vzdálený zpěv. Jako když slyšíte někoho naříkat na

druhé straně jezera. Pak si uvědomil, že je to hra na klavír. 

Čím byl domu blíž, tím větší zima mu byla. Ani tunika mu nepomohla. Ten chlad nepo-

cházel z ničeho přirozeného. 

Při vstupu na příjezdovou cestu málem omdlel. Sloupu u brány se zachytil jen na dobu ne-

zbytně nutnou. Když ho rozbolela hlava tak, že musel klesnout na všechny čtyři, zaslechl ost-

rý ledový smích. Když spatřil na trávníku před vstupními dveřmi několik mlhavých siluet, tro-

chu ho to dožralo.

Sáhl si na záda a podle tvaru jílce vytáhl Stín. Stín a Mlčenlivý se tak nejmenovaly pro nic

za nic. Jeden z nich dokázal pohlcovat a vydávat světlo i tmu a druhý uměl to samé se zvu-



kem. Když se dobře připravily, bylo možné jimi bojovat v naprosté tmě a aniž by ve druhé

místnosti kdokoli cokoli zaslechl. 

S výkřikem: ,,Udav se ty sráči!“ napřáhl lesklou čepel přímo proti postavám. 

Efekt, který následoval, nelze v krátkosti popsat, snad jen přirovnat k výbuchu supernovy,

náhlé dekompresi a obrazovému ztvárnění Mandelbrotovy množiny. Mozenratovi nešlo o to,

aby přízraky něčím trefil. Ne, ale meč měl dostatečnou kapacitu na to, aby nasát většinu nega-

tivní energie z okolí a dovolil Mozenratovi opustit toto místo při plných smyslech. Kolem něj

nebylo světlo. Ale rozmazaný svět ustoupil celkem klidné noci, kterou občas narušilo jen hou-

kání sovy a pleskot křídel netopýra. 

Když se dostal do bezpečné vzdálenosti, přemýšlel, co s tímhle může asi tak vyvést. Sám si

troufal asi na každého fyzicky napadnutelného protivníka na kontinentu i mimo něj, ale tohle

chtělo odbornou expertizu. 

Potřebuje Půlnoční šepot. 

V hostinci odložil Stín na okno a nechal na něj dopadat měsíční světlo. 

Pak se napojil na daonar, astrální vrstvu, která prostupovala celou fyzickou realitu a dovo-

lovala krom jiných věcí také bezplatnou telepatickou komunikaci. Bezplatnou v tom smyslu,

že stála uživatele minimum duševní energie. 

Vyslal svou mysl do Soranu a snažil se zachytit stopu Derakina Černé pěsti. 

-No copak, zase potřebuješ poradit, kudy do tý vesnice? Už ses mě na to po cestě ptal dva-

krát...

-To ne, ale potřeboval bych tu Rentgola.

Na druhém konci bylo chvilku ticho

-Na co, prosim tě, Rentgola? Ne, že by mi to vadilo, ale na co?

-Derakine, vypadá to tu možná na docela drsnou prácičku a potřebuju vědět, s čím mám co

do činění.

-Podle toho, co vim, je to normální dům, ve kterým trochu straší.

-Tak to jsme možná píchli do něčeho mnohem horšího.

 Ve zkratce popsal svému nadřízenému,  co se doslechl a co zažil  při  zběžné prohlídce

místa.

Derakin byl opět nějakou dobu ticho a Mozenrat doslova cítil, jak se drbe zamyšleně na

bradě a přebírá si v hlavě nové informace.

-Dobře, Rentgol se tam během zítřka objeví, už jsem mu dal echo. Tohle by opravdu mohlo

bejt docela drsný, pokud jsi musel použít dokonce Stín. Máš zatím nějaké návrhy?



-Zjisti všechno o tom Tarinovi. Docela by mě zajímalo, proč odsud tak rychle zdrhl, nebo

prostě jak zmizel a kde je mu konec. Jestli odešel do jiný dimenze nebo se tady něco posralo,

a někde se schovává. A taky kde bojoval, za jakou stranu a jestli se mohl dostat k nekroman-

cii. Pokud byl v soukromý armádě, tak mohli používat nekromatny místo léčitelů a on se něco

přiučil a teď si to chtěl oživit. 

-Píšu si, uvidim, co vyhrabu a ty se ozvi, až s Půlnočním šepotem na něco přijdete.

-Dobře. 

Mozenrat se odpojil a když se jeho mysl vrátila opět na lůžko v pokoji hostince, byl zralý

akorát tak na vydatný spánek. Už neměl sílu ani vstávat z postele, takže usnul tak, jak byl.

Meč se zatím tiše vyhříval v měsíčním světle. 

Rentgol Půlnoční šepot byl mystik.  

Mystikové tvořili odnož čarodějů, která se zabývala lidskou myslí, dušemi a všemi věcmi,

které s tím souvisely. Obvykle se oblékali do splývavých šedých rouch s kápí, zásadně nenosi-

li brnění, pokud nemělo hory zvláštních úprav, které nenarušovaly magické operace. Jejich

těla pro ně neměla valný význam, jejich síla spočívala v mozku. A bylo jí požehnaně, když ji

uměli použít. 

Rentgol sám neměl důvod nijak vyčnívat z tradiční podoby profese a vypadal proto jako

mnich. Jeho kůže byla bledá, ovšem zrovna jemu se nějak dařilo udržovat ji ve stavu bledosti,

která nepůsobila nezdravě a tíhla k lehké šedosti. Vypadal trochu jako z kovu. Ale u mystiků

si člověk nebyl jist ničím. Půlnoční šepot mohl vypadat úplně jinak a jeho zjev mohla být jen

velmi dobrá iluze, kterou průběžně udržoval. 

Když se trochu posilnil po cestě a lehce si odpočinul u šálku bylinkového čaje, vyslechl si

popis včerejšího dne a kladl opakovaně Mozenratovi na srdce, aby nevynechal žádnou po-

drobnost.

,,A Stín je v pohodě?“ zeptal se nakonec

,,Jasně, aspoň ráno byl. Schopnosti a kapacita toho meče jsou daleko za tím, co nás tady

může překvapit.“

,,Pokud ti to potvrdil Kernos, tak s tím nemám problém. Můžeme ho teda vzít s sebou?“

Mozenrat pokrčil rameny. ,,Bez problémů. Jestli chceš, můžeš ho používat sám. Asi budeš

v první linii a uvidíš toho víc než já.“

Rentgol se kousl do rtu a chvíli nad tím plánem přemýšlel. ,,Radši si ho vem ty. Sice mě

bude poslouchat, když mi ho předáš osobně, ale já s ním asi nedovedu takový kousky, jako

ty.“ Pak mávl rukou a vstal. 



,,Nějak si s tim poradíme za pochodu, hlavní je prověřit to místo.“ 

Když procházeli vesnicí, působila ještě odtažitěji, než když tu byl Mozenrat sám. Ani se

tomu nedivil, protože mystikové nebyli u většiny obyvatelstva oblíbení. A protože vyčnívali

z davu svou nenápadností, každý je skoro ihned poznal. A nikdo nechtěl, aby se mu někdo cizí

hrabal v hlavě, to dá rozum. Na druhou stranu to oba agenti vítali, protože je aspoň nikdo ne-

otravoval. Půlnoční šepot neměl rád, když se kladly zbytečné otázky ohledně jeho práce a

schopností.

Po cestě k domu si Rentgol pro sebe něco šeptal a občas kolem sebe rozhodil rukama. Mo-

zenratovi bylo jasné, že zkoumá auru místa. Jestli cítil něco už tady, to věděl jen on. 

Tři sta metrů před pozemky panství se zarazil.

,,To pole sahá až sem. Nijak silně, ale dává o sobě vědět. Tiché varování, abychom ne-

chodili dál. Když to ucítí běžný člověk, projede jím obvyklý uměle vyvolaný mráz a radši se

tomu místu vyhne. Něco jako kouzla skrývající prokleté chrámy na severu.“

Ještě chvilku se kolem sebe rozhlížel a pak opět vyrazil. 

Po dalších asi sto metrech se opět zarazil a tentokrát hekl.

Mozenrata zamrazilo, protože tentokrát se Rentgol zastavil nedobrovolně. 

,,Co… co je?“

Rentgol se na něj podíval s výrazem člověka s totální kocovinou. 

,,Tohle nebude sranda, dej mi meč a ničemu se nediv.“

Mozenrat neváhal, během vteřiny měl v ruce opět Stín a podával jej jílcem napřed mysti-

kovi. 

Ten se zbraně překvapivě zručně chopil a držel ji před sebou jako pochodeň. Za chvilku se

opět narovnal a bylo vidět, že se mu znatelně ulevilo.

,,Fakt to má dost místa?“ zeptal se, aniž se na svého kolegu podíval.

,,Rentgole, ten meč stvořila entita, která vysávala primární strach z velkoměst. Myslim, že

jeden barák se do toho ještě vleze.“

Pak si zcela  pragmaticky stoupl za mystika,  který opět začal  rázně postupovat směrem

k domu. Jejich postup už nic nezpomalilo, ale čím byli blíže, tím více se projevovalo to, co

dům vyzařoval.

Za chvíli se před nimi už začal tetelit vzduch a obrysy všeho kolem se lehce rozmazaly.

Ovšem všechny tyto proudy, které by jinak trefily oba a přivodily jim minimálně silnou žalu-

deční nevolnost, se zatím ztrácely ve stále čisté čepeli zbraně, kterou si Rentgol klestil cestu. 

V této formaci dorazili až ke vstupním dveřím. 



Teď už se museli jílce chytnout oba, protože proudy běsu, který tu panoval, rozvibrovaly i

samu čepel. 

Rentgol kmital podezřívavým pohledem mezi mečem a Mozenratem. 

,,Nečum na mě, vibruje skoro vždycky, to nic neznamená!“ zařval Mozenrat. 

Dveře nebyly zamčené a tak vstoupili do útrob venkovského sídla. 

Uprostřed haly obložené dřevem a mramorem se jich i přes přítomnost čepele zmocnil

stísněný pocit a Rentgolovi začaly vlát vlasy, které mu koukaly z kápě. Shrnul si ji volnou ru-

kou dozadu a rozhlédl se kolem sebe rudýma očima. Jejich barva byla částečně dána gene-

ticky, částečně šlo o profesionální deformaci a částečně o strašný zánět spojivek. 

Kolem nich se proháněl vír emocí, obrovského hněvu, strachu, smutku, podpořený rejdě-

ním stínů všech velikostí, tvarů a rychlostí.

,,Tak jo, teďka to bude drsný.“

,,Prosimtě co chceš vyvádět?!“

,,Takhle tu můžem stát jak blbci klidně den, ale nic se nedozvíme. Potřebuju se napojit na

barák samotnej, abych zjistil, co se tu sakra dělo.“

,,Co chceš dělat?“

Rentgol se na něj podíval jako na idiota. Tohle byl přesně ten typ otázek, kterej neměl rád.

V Soranu aspoň většina lidí věděla, co tak obvykle mystikova práce obnáší. 

,,Musim tenhle krám pustit.“ odvětil.

,,Na jak dlouho?“ zeptal se Mozenrat a všiml si, jak kolem nich proletěl odraz stínu ve tva-

ru useknuté hlavy. Co je tohle sakra za místo, blesklo mu hlavou.

,,Minuta dvě by měly stačit. Budu sebou škubat, budu se klepat zimou a volat svoji matku i

všechny svatý, ale je to potřeba.“

Mozenrat pokrčil rameny, jak mu to jen pozice dovolovala. ,,Tak se prostě pusť, až budeš

chtít.“

Půlnoční šepot přikývl, několikrát se zhluboka nadechl a pustil jílec meče. 

Okamžitě rozhodil rukama jak Kristus na kříži a plácl sebou naznak na podlahu. Zatímco

jeho tělo obalil přízračný plamen v odstínech zelené a stříbrné, Mozenrat sám jakoby se ocitl

v bublině vzduchoprázdna. Stín odsával negaci z prostoru, takže přímo kolem jeho nositele

bylo bezpečno. Byl v oku hurikánu a cítil se jako v normálním solném větru, které mu jen

pleskal a vlasy a pláštěm. 

Ovšem Rentgolovi do zpěvu moc nebylo. Oči měl zavřené, z úst mu tekla pěna a cloumala

s ním epileptický záchvat. S jeho myslí se ale muselo dít něco mnohem horšího. 



Když Mozenratovy vnitřní hodiny ohlásily asi dvě minuty, přiskočil ke svému kolegovi a

položil mu čepel plochou na hrudník. 

Rentgol po chvilce otevřel oči a z posledních sil se chytl Mozenrata za ruku. 

Ten usoudil, že nebude nutit mystika vstávat a prostě ho po hladké podlaze odtáhl ven. 

,,To je dobrý, tady už to necítim.“ prohlásil Půlnoční šepot, když byli oba dost daleko od

vstupní brány na pozemek a kolem nich byla jen tráva. Dýchal trhaně a mělce a chvilkami to

vypadalo, že se pozvrací. Zkusil dokonce vstát, ale okamžitě padl zpátky na záda a tak jen

pokračoval v dýchání, které postupně získávalo hloubku a plynulost.

,,Co si zjistil?“ zeptal se ho Mozenrat, když mystik dýchal již klidně a pravidelně a jen zí-

ral na modrou oblohu.

„TI MANIACI!!!!!“ zařval Rentgol z plných plic, až vyplašil několik ptáků na nedalekém

smrku. 

Mozenrat ho pozoroval s novým zájmem. 

Rentgol se několikrát zhluboka nadechl a pak z něj začaly padat útržky slov.

,,Ten šlechtic....a  tým čarodějů...hráli  si  s nekromancií...asi  to poznal  někde za války...“

chvilku jen zhluboka dýchal. ,,jako alternativní metodu dočasného léčení zranění.“

,,Proč to vlastně takhle dělaj?“ zeptal se Mozenrat.

Rentgol napůl vstal, dřepl si na trávu a konečky prstů si mnul spánky.

,,Některé armády, pokud nehrají na etiku a je jim jedno, jakou spektrální entitu nebo bož-

stvo naštvou, používají nekromanty místo felčarů během boje. Nejde samozřejmě o skutečné

léčení, protože léčivá magie má naprosto jinou podstatu, působí na jiném principu.“ odmlčel

se.

,,Ale nekromanti jdou po prachách a neohlížejí se. Takže na bojišti vysávají energii z pad-

lých a přiděluji ji vlastním vojákům. Případně vysávají raněné, prostě získávaj životní sílu

z těch, kdo se už nemohou bránit, i když jsou to třeba vlastní vojáci. Neštítěj se ničeho.“

,,A tenhle Tarin si to přitáhl domů?“

Rentgol zakašlal, zavřel na chvilku oči a bolestně přikývl ,,Dotáhl si podle všeho nějaký

grimoáry a chtěl se stát po všech stránkách silnějším. Asi to začalo tím, že si jen zkoušel od-

stranit starý zranění nebo něco jinýho, co ho trápilo. Ale když mu to šlo,proč by nepokračoval

dál, že jo.“

,,A to chtělo oběti, co?“



,,Přesně  tak.  Začal  se  zvířatama.  To je  celkem nevinný a jednoduchý.  Teda jestli  se  u

nekromancie dá vůbec mluvit o jakýkoli nevinnosti. Kdyby se do tohohle pustil jen on, tak se

nic stát nemohlo. Za prvé nebyl nikdy kvalifikovanej čaroděj, za druhý byl sám.“

„Takže mu někdo nabídl pomoc?“

Rentgol přikývl. „Kontaktovala ho nějaká skupina a ve výsledku využila jeho posedlosti a

získala operační prostor ve sklepě. Tahali těla z různejch konců dimenze a dělali tam...nejrůz-

nější věci. Něco tam nechali, něco poslali dál. Ale kdykoli se tohle koncentruje na jednom

místě delší čas, vznikne ohromný reziduum energie, kterou nekromancie není schopná neutra-

lizovat. Kdyby byla, nikdy se nestane nekromancií. Není schopná čelit následkům vlastních

činů.“ 

Půlnoční šepot se pomalu otočil a pohlédl zpátky na dům. „Tam dole je hromada těl, se

kterýma jednali jako se dřevem. Prostě nasekat a zpracovat. Vystačilo by to na tři hřbitovy a

tady je to v jednom baráku. Kdykoli na tohle narazim, tak si člověk zase uvědomí, že některý

síly mu prostě nepatřej do rukou. Na kvantitu ty blázni nehleděli. Cokoli jim posloužilo, to

zpracovali a pak opustili. Stejně tak nechali dům domem, když už po jeho prostory neměli vy-

užití. Ta čarodějka, o který ses zmiňoval, ta držela Tarina v nějakým typu deliria, takže její ka-

marádi se mohli kdykoli vrátit. Jemu nechávali jen zbytky od stolu, ale dole vytvářeli brnění z

kostí. Snažili se o to, o co se nekromanti a další partičky snažej už staletí a nedaří se jim to.“

„A to je co?“

Rentgol pár vteřin mlčel. „Jeden z dávných snů magie je možnost trvalého spojení mezi

Naefarem a zahradou daonaru, tedy místem, kam dočasně odcházejí duše po smrti fyzického

těla.“

Mozenrat se zamračil ,,Ale vždyť ta duše neodchází, ne? Když zemře tělo, duše nějakou

dobu stráví v astrálních vrstvách a pak se vrátí, respektive může se vrátit. Pokud to stihneš

dost rychle, dostaneš se ještě do starýho těla. Případně se ti podaří zhmotnit, nebo tě zhmotní

někdo jinej a tvoje starý tělo se prostě rozloží. Akorát to nejde pořád dokola, protože duše to

nevydrží takhle pořád a časem se rozpadne.“

Rentgol přisvědčil „V tom máš naprostou pravdu, ale vždycky to nějakou dobu trvá. No a

právě proto se spousta světů snaží najít způsob, jak se trvale napojit na tyhle místa, aby svoje

lidi mohli pokud možno hned po smrti stáhnout zpátky. Prostě jako obvykle se snažej ob-

cházet realitu. Což je podle mýho názoru jeden z důvodů, proč se jim to pořád nedaří.“

„A výsledkem toho je občas tohle?“ Mozenrat pokynul hlavou směrem k domu.

„Vždycky to jde tímhle směrem, jen se liší rozsah a forma. Tady je z toho dům plnej mrtvol

a kamenná podlaha zalitá krví. Když maj prostor, proč se nevyřádit.“



Chvilku oba mlčky pozorovali dům, který se na ně díval jako temná maska bolesti, zmaru a

žalu.

,,Co navrhuješ?“ zeptal se Mozenrat.

,,Tihle duchové se chtěj pomstít. Chtěj najít svoje trýznitele a vyřádit se na nich. Jediná

možnost je jim to nějak dopřát. Pak se můžou dostat do sfér, kam patří.“

,,Už jsem řekl Derakinovi, aby se podíval, jestli se ten Tarin dá někde najít. podle vyprávě-

ní Cheda odsud zmizel ze dne na den a už o něm nikdo neslyšel. A nechal tu úplně všechno.

To mi připadá, jakoby se něco hodně posralo v jeden moment a on musel vypadnout, aniž by

chtěl.“

Rentgol přikývl. ,,To dává smysl. No ať budou kdekoli, jsou jen dvě varianty. Buď jeho

dostaneme sem, což téměř vylučuju, nebo tohle dostaneme k němu.“

Mozenrat přikývl, ale problém to vlastně nevyřešilo.

,,Jak?“

Rentgol mlčel a stále pozoroval dům. 

,,Stín má vlastní osobnost, že jo?“

,,Pokud vim, tak jo. Moje znalosti o magických mečích jsou hodně omezené, ale tipuju, že

jinak bych s ním nemohl být takhle sladěn.“

,,Tím pádem tahle možnost padá. Sice tu máme zbraň, která by tohle všechno nasála, ale

byla by to jen ta vyprodukovaná energie, nikoli její jádro.“

,,A tím jádrem jsou duše samotných mrtvých, který jsou tu držený, pletu se?“

Půlnoční šepot zavrtěl hlavou. ,,Nepleteš.“

A po chvilce dodal: ,,A asi jediná možnost, jak je přenést někam jinam, je nechat je vlézt

do živé bytosti.“

Mozenrat chvilku zpracovával to, co právě Rentgol vyslovil nahlas.

,,Ten člověk se z toho ale musí zákonitě zbláznit.“

,,To je vysoce pravděpodobné, ale jiná možnost mě zatím nenapadá.“ 

,,Rentgole?“ zeptal se Mozenrat po chvíli.

,,Copak?“

,,Pamatuješ, jak nám tenkrát ta hrobka na jihu Unghi dávala sama hádanky?“

,,Jasně, něco s žirafou.“

,,No tohle sídlo je prolezlý skrz na skrz duševní energií. Takže vlastně dům samotnej má

nějakou osobnost. Sice totálně rozezsranou a úpící v agonii, ale má ji.“

Rentgol naklonil hlavu, což dělal tehdy, když našel záchytný bod pro myšlenky a v jeho

hlavě se rodil plán.



,,Takže pokud by se nám podařilo otevřeně se dohodnout se samotným domem o tom, co

chceme udělat, tak by to přenesení nemusel bejt takovej nápor na palici, ne?“

Půlnoční šepot přikývl: ,,Případně by dotyčný měl jako pojistku ještě meč a on by držel

skutečně jen to jádro.“

,,Tvůj plán počítá s jedinou osobou, která je tohle schopná provést. To se mi sice vůbec ne-

líbí, ale aktuálně jinou možnost asi nemáme. Rozhodně ne takhle narychlo.“

,,Ale ještě než si pudeš pokecat s barákem plným duší, potřebujme vědět, kam to máme do-

ručit. A krom toho bych nepohrdl polívkou a šálkem čaje.“

Nato se Rentgol otočil a svižným krokem člověka, který se chce pustit do práce vyrazil k

Male. Mozenrat nic nenamítal a následoval svého kolegu.. 

,,Tak co ty zmetku, zjistil jsi něco?“

Oba seděli u Mozenrata v pokoji a ve vzduchu před nimi se tetelil v prostoru třpytivý ovál.

Mohli sice navázal komunikaci přes daonar, ale Rentgol raději vyvolal toto okno, které viselo

na druhé straně nad Derakinovým psacím stolem. Aspoň tedy nad jedním z nich.

,,Něco jo. Minimálně to, že se účastnil mnoha bitev ve válce o Tycholy a určitě tam narazil

na nekromancii. Myslím, že si přímo s sebou nic neodtáhl, ale rozhodně není vyloučeno, že

při toulkách po území narazil někde na nějakou knihu, která ho zaujala. Zapadlý svazek někde

v ruinách nebo něco v tom stylu.“

„Takže si dal opakování prvního ročníku magie.“ konstatoval Rentgol. 

Derakin přikývl.  „A jeho vlastní  aktivita  přitáhla  pozornost  jakési  bezejmenné skupiny

nekromantů, co působí natolik neorganizovaně, že jsme o nich zatím nic nezachytili. Ale něja-

kou dobu se drželi v jeho sídle. Což jsou pro vás informace naprosto nepodstatný, ale..“ Dera-

kin důležitě pozvedl prst a Mozenrat i s Rentgolem nastražili uši i další smysly.

,,...mám tu neověřené echo, že se objevil člověk odpovídající jeho popisu celkem nedávno

někde na jihu Grenodie.“

,,Akademie šermu, no jasně.“ plácl se Mozenrat do čela. 

Protože se na něj oba agenti podívali, pokračoval.

„Chlapi, vy se vážně nezajímáte o ostatní profese? Na Grenodii je jedna z nejstarších aka-

demií pro čisté bojovníky na Namidu, protože je brána jako tradiční střed dimenze. Jestli ji

Tarin de Guefcho absolvoval, mají aspoň formální povinnost ho tam přijmout a poradit mu.

Takže pokud je navštívil jako válečný veterán, určitě mu poradili i to, kde tam může sehnat

nějaké bydlení.  A protože je  to kus od Althoriku,  tak než se k nim něco donese,  bude to

chvilku trvat. Pokud by po tom nepátrali sami, k čemu ale nemají důvod.“



Derakin pokýval hlavou. ,,Takže perfektní úkryt. Asi holt nepočítali s tím, že se o dům

bude opravdu někdo zajímat. Máte nějakej plán, co s tím barákem samotným?“

Derakin si sedl ke stolu a založil si ruce na prsou. Protože se díky tomu komunikační okno

trochu naklonilo, zahlédli před ním nedopitý šálek kávy, dýmku a černou podprsenku.

„Došli jsme zatím k závěru, že ten dům si vyvinul vlastní osobnost, takže se chceme zkusit

dohodnout přímo s ním a nasměrovat jádro toho, co je uvnitř tak, aby to mohlo najít ty, co

celou věc způsobili. Pokud je Tarin ne Grenodii, tak je slušná šance,že tam s ním bude i ta ča-

rodějka. A z té už dostanou, kde jsou její bratři nebo sestry.“

Derakin zjevně neměl co dodat, takže jim jen ukázal zvednutý palec a popřál hodně štěstí.

„Kdyby bylo potřeba ještě něco, dejte vědět.“ a ovál se rozplynul. 

Rentgol popřál Mozenratovi klidnou noc a bez dalšího opustil pokoj. Třeba šel spát, třeba

se bude toulat někde venku. U mystiků člověk nikdy neví.

Když druhý den putovali opět na Tarinův pozemek, ovzduší bylo stále stejně stísněné. 

Jakmile Rentgol zachytil první vlnu energie, vytáhl Mozenrat pro jistotu meč a nahlas zvo-

lal: ,,Chceme ti pomoct od tvého břemena, pusť nás dovnitř a nestraš nás. Nejdeme ti ublížit.“

Chvilku se nic nedělo, ale pak Rentgol přikývl. ,,Trochu to povolilo, ale rozhodně bych ne-

spěchal.“

Postupovali dále a dělo se něco, co předtím ne. Včera cítili negativní energii a strach, který

na ně dorážel odevšad. Teď jako by kolem nich jen vanul studený vítr. Ta síla si dávala pozor,

ale nesnažila se je ihned zabít. 

Pak začaly prostorem létat vlákna stínu. Jako černí hadi se kolem nich míhaly cáry tmy.

,,Testuje nás. Zkoumá naše vnitřní rozpoložení.“ informoval Rentgol a odpustil si jakákoli

magická gesta. Tohle nebylo na něm, to bylo na vůli místa. Museli se domu podřídit, ať se

dělo cokoli. 

Poté, co několik stínů projelo skrze jejich těla a kolem jejich hlav, ozval se jim v mysli

chroptivý šepot plný zoufalství.

-Co chceeeettteeeee? Proč jssssteee taadadyyyyy??

-Našli jsme místo, kde sídlí tvůj pán a kde můžeš zjisti, kdo ti ublížil a chceme ti umožnit

srovnání účtů. Můžeme vstoupit do tvých prostor, aniž by na nás někdo útočil?

Rentgol cítil, že dům váhá.

-Prrrroooččččč máááá tu ččččeeeepeeeelllll?? 

-Je na mou ochranu před zlem, protože se v magii nevyznám. Jsem člověk svižných paží a

ostré čepele, ne kouzel. Přes ta je tu můj kolega. 



-Ccccoooo chcceeeeeteeee dělat??

-Chci do sebe nabrat jádro tvého zoufalství a přenést ho tam, kde můžeš vykonat svou po-

mstu, pokud mi to dovolíš. Pokud ne, tvoje duše nedojde pokoje, pokud se nenajde někdo

stejné odvahy, jako jsme my dva.

-Čekám na vásss v halleeee...

Hlas se odmlčel a oba cítili, že se mohou pohybovat mnohem volněji. 

,,Myslím, že se chce dočasně zhmotnit, takže potřebuje veškerou energii okolí a musí ji

zkoncentrovat do jednoho místa.“

,,To bysme si mohli pospíšit, jestli to pak vybuchne na jednom místě, budeme mít kocovi-

nu dva měsíce.“

Přidali do kroku. 

Když prošli vstupní branou panství, cítili jen stísněnost jako na hřbitově a v momentě, kdy

míjeli oba sloupy u trávníku před domem, jenom jako by prošli mýdlovou bublinou. 

Mozenrat vzal zkusmo za kliku. Dveře se bez vrzání otevřely. 

Oba vstoupili dovnitř. Tady ovšem panovala naprostá tma. 

,,Zkus meč, fakt tady nechci kouzlit.“

Meč skočil do dlaně a Mozenrat udělal několik kroků od domu. 

Namířil hrot meče přímo tam, kde tušil slunce a vyslal do těla zbraně duševní příkaz. 

Vzduch proťal čirý paprsek a vytvořil jakýsi trychtýř. 

Ten se začal za chvilku plnit denním světlem, které čepel polykala stejně efektivně, jako

předtím tmu tohoto místa. 

Tohle pokračovalo několik minut, pak Mozenrat škubnul čepelí a trychtýř zmizel. 

Několikrát zamával čepelí, která začala svítit jako bílý oheň.

,,Ječení jsem nevzal.“ oznámil Rentgolovi a oba vkročili do útrob domu.

 V hale stála postava. Byla to spíš směsice nejrůznějších lidí a nejrůznějších oděvů.

Kombinace mrtvých pod domem, napadlo Mozenrata. 

„Tak co chcete?“ Hlas se ozýval v prostoru a bez syčení, což Rentgol ocenil. Tyhle laciné

efekty na něj nedělaly dojem dobře odvedené práce a komunikaci s druhou stranou strašně

komplikovaly. 

,,Je tvoje energie schopná mě vynést do vzduchu?“

Duch se zasmál a mávnutím ruky strhl schodiště do patra.



,,Takže je. Fajn, to nám věci zjednodušuje. Když mi umožníš létání, tak tě budu navigovat

tam, kde sídlí tvůj trýznitel. Pak se odtamtud dostanu po vlastní ose.“ shrnul svůj úmysl Mo-

zenrat.

Chvilku se nic nedělo, ale pak duch Mozenratovi beze slova podal ruku.

Ten ji stiskl a v tom momentě zahalila jeho mysl temnota, bolest a vzpomínky.

Viděl to všechno jako přímý účastník na obou stranách. 

Mučení, temné rituály s lidskými ostatky. Těla pokrytá krví i těla krvácející. Ženy i děti za-

hrabávané do země zaživa se symboly vyrytými dýkami do stále živoucích těl. Ústa zaspaná

hlínou a kameny. To všechno nejen tady, ale i jinde. Ovšem tohle místo bylo nejhorší. A upro-

střed toho stavba brány někam jinam.

Když se opět díval vlastníma očima, slyšel v hlavě neustálé brebentění. 

Zkusil se pohnout. Jako by kolem něj byl rosol, ale šlo to. Bylo jedno, jak rychle, hlavně,

že to jde. Rentgol nic neříkal a jen ho pozoroval. Tohle nebyla vhodná doba na komentáře. 

Mozenratovi připadalo, že to trvá roky, ale nakonec dorazil až ke dveřím. 

Otevřel je a vyhlédl do denního světla. 

Venku ale viděl jen další tmu.

Stejně do ní vykročil, protože nic jiného nezbývalo. Když překročil práh domu, jakoby mu

z nohou spadly okovy. Pohyb byl každý metr jednodušší. 

Povzbuzen tímto vývojem se vydal pevným krokem po cestě k hranicím pozemku. 

Jakmile překročil hranici sídla, stalo se něco, co ho málem porazilo.

Z jeho těla vyrazil proud stínů černý jako půlnoc, který se rychle vzdaloval jako voda ve

vodopádu.

-Jižní Grenodii už najdeme, potřebovali jsme jen místo mimo hranice sídla, abychom se

mohli dostat dál.

-Takže vás nemusím tahat celou cestu? Mozenrat byl překvapen a možná i trochu zklamán,

protože se na létání docela těšil.

-Ne, odsud už to převezmeme, pokud tu chvíli postojíš, abychom přes tebe mohli navázat

kontakt s vnějším světem. 

-Můžu si sednout?

-Klidně...

Ačkoli to znělo neuvěřitelně, duchové se Mozenratově otázce přes všechnu svou zlobu za-

smáli. 

Mozenrat si sedl do trávy a proud mrtvých duší, který kolem něj vířil, vnímal už jen jako

letní osvěžení.  



Za chvilku ho našel Rentgol a sedl si vedle něho. Situaci nijak nekomentoval, ale celý pro-

ces pozoroval s výrazem někoho, kdo tyhle úkazy umí ocenit. 

Trvalo to ještě několik minut a pak z toho byl jen černý oblak daleko na obzoru.

,,Nechci být na druhém konci, až dojde na lámání chleba.“ řekl Rentgol. 

Mozenrat se ohlédl a pak mu poklepal na rameno. 

,,To už je o něčem jiným.“ pokýval mystik s uznáním hlavou.

Kolem nich panoval klidný den přicházejícího léta a jediné, co dům naplňovalo, bylo ticho.

Oba  agenti  se  teď  už  bez  obav procházeli  po  zahradě  a  konečně  měli  možnost  se  tu

pořádně rozhlédnout, aniž by jim hrozila nevolnost.

,,Ale jak to, že to potřebovalo jen tak málo?“ zeptal se po půlhodině Mozenrat.

,,Podle mě byly duše k domu připoutány nějakým kouzlem nebo rituálem a nemohly ho

samy opustit. Potřebovaly kanál, kterým by se natáhly na místo mimo hranice, které byly vy-

mezeny.“ odvětil Rentgol. Pak jen pokrčil rameny. ,,Což tady nikdo neřešil a asi by je to ani

nenapadlo. Ovšem pravou povahu zjistíme, až prohlídneme sklep.“

,,Ale co ty těla, který tam furt jsou? Duše jsou sice na cestě za svojí pomstou, ale základ je

tu pořád.“ 

,,Klid, kolego, to už vyřešíme. Najdu nějakýho kněze a pohřbíme je podle zvyku a dů-

stojně.“

,,Na to si ale zavolej vlastní lidi z Černýho klíče. I když to tu vypadá už docela klidně a

k světu, tak já mám tohohle místa po krk. Viděl a cítil jsem toho tady víc než dost a chci se

dospat.“

,,Jak je ctěná libost, příteli.“ souhlasil Rentgol a dál se zabýval kameny vedle zahradního

altánku. ,,Ale sejdi se s Derakinem a oznam mu výsledek. Já si lidi zavolám sám, ale chci si to

tu nejdříve projít sám. Co meče?“

,,Co by.“ pokrčil Mozenrat rameny. ,,Asi se stavim v Atchreu, jestli by tam tu energii nějak

nevyužili, a když ne, tak ji prostě někde vypustim. Její jádro si to vyřídí a z tohohle se pak

stane jen trochu čisté zloby, která se může vyřvat někde v lese.“

Zabiják s dvěma meči  na zádech se vydal  procházkovým tempem zpátky do vesnice a

pokud cestou potká někde Cheda, bude pro něj mít dobré zprávy. 


