
Čepel na rohu a v okně luk, meč přinesl malý kluk

Bylo ráno. Mozenrat procházel ztichlými uličkami Soranu a vdechoval chladný ranní vzduch.

Míjel knihovny, sídla vojenských posádek a dílny mágů a tvůrců. Postupně začalo luxusu ubývat.

Mozenrat se dostával dále na západ. Budovy ztrácely svou komplikovanost a bylo na nich vidět, že

estetický účinek není jejich primární funkcí.

Sloužily hlavně svému účelu.

Byl  v  Nikdysvitu.  Tahle čtvrť  získala  jméno jednoduše  díky  absenci  svitu,  který  byl  ovšem

myšlen ve dvou rovinách. Na ulicích se tu vyskytovalo až příliš mnoho stínů, což způsobovala jak

architektura, tak i magie a to zhruba ve stejném poměru. Druhým důvodem bylo myšlení obyvatel,

které většinou obsahovala velmi ponuré a temné myšlenky. Tohle a mnoho dalších menších důvodů

už dávno vtiskly čtvrti svůj osobitý ráz. 

Člověk1  tu mohl snadno začít úspěšný a lukrativní život a ještě snadněji a rychleji o něj přijít.
Sídlilo tu hodně zbrojířů, tvůrců, lupičů a dalších poctivých řemesel. V Nikdysvitu nebyl problém

se v jakoukoli denní a noční dobu k něčemu nachomýtnout, do něčeho se příplést a následně pak v

mnoha případech dostat přes hubu nebo přes ni někomu dát. 

K jednomu z těch uměleckých zbrojířů šel teď Mozenrat na snídani. Sareus tu žil už pár let a

několik životů, ovšem jeho četné inkarnace mu neubraly na talentu, smyslu pro humor a životního

elánu. V souvislosti  s touto ranní cestou udělal  něco, co dělal  skutečně málokdy. Nechal doma

zbraně. Sice je mohl potřebovat, ale znal tuhle čtvrť a věděl, že se tu nepoužívalo nic, s čím by si

neporadil svýma rukama, znalostmi a případně vstupem do daonaru. 

Ještě  jedna  ulice,  jeden  roh  a  už  uvidí  nenápadné  označení  Sareova  útočiště.  V Nikdysvitu

nebylo třeba si obchod či místo, kde člověk nabízel služby nebo specifické zboží, nějak důkladně

značit. Seděli jste v hospodě, zmínili jste se mezi řečí o tom, co děláte a jen tak mimochodem kde to

děláte nebo prodáváte. Ostatní se pak už doptají a taková místa si pamatují. Vědí totiž proč. Může

jim to jenom zachránit život. 

Mozenrat  dorazil  do  třetiny  ulice  a  prohlédl  si  dveře.  Pak zahlédl  na  jednom futru  několik

vyrytých značek a usmál se. Byl tu. Poslal jen do horních pater několik myšlenek a počkal si na

odpověď. 

-Kdo je to?

-Máš před domem Černého Mistra, kterému se nechce v toto zatím klidné ráno vyrážet dveřní

desky a rušit ty, který můžou ještě chvíli spát. 

-Půlka domu je někde v pytli, druhá půlka spí v horních patrech. No nic, jdu tam.

Další  lupnutí  a  Mozenrat  otevřel  oči.  Bledé  ranní  světlo  bylo  vystřídáno  nástupem

1Tím není míněna jen lidská rasa, spíš je to tu trochu jako zájmeno.



plnohodnotného slunce a okolí získalo přirozenou barvu. Byly slyšet kroky uvnitř domu. 

Dveře se otevřely a Mozenrat hleděl do tváře zjizvené časem a mnoha experimenty. Sareus byl

trochu alchymista, trochu metalurg a vynikající technik, pokud šlo o drobné věci. Neměl rád velké a

dvouruční  zbraně.  Specializoval  se  na  výrobu  projektilů  a  originálních  zbraní.  Jeho  někdejší

specialitou byly otrávené šipky s dlouhodobým účinkem. Půvabná věc. Ovšem potom, co s nimi

zabili hraběte, se kterým sympatizoval, je vyráběl už skutečně výjimečně.

,,Tak co tě ke mně přivádí, Arfe?“ zeptal se Sareus a gestem pozval Mozenrata dovnitř.

,,Že by snídaně?“ odvětil Mozenrat a zašklebil se.

,,No jo, já zapomněl.“ zasmál se Sareus. 

Vystoupili po schodech do třetího patra a Mozenrat si připomněl vůni tohohle místa. Místa, kde

byla málokdy velká část domu ze stejného nebo stejně starého materiálu. Jo Nikdysvit měl prostě

vlastní kouzlo. 

Sareus otevřel dveře a Mozenrat vešel do na poměry čtvrti prostorného bytu, na kterém bylo,

když se člověk uměl dívat, vidět, že jeho majitel se zabývá dosti ošemetnými věcmi.

Mozenrat došel k věšáku na klobouky a podíval se na dva přední háky.

,,Ty ses jich ještě nezbavil, co?“ zeptal se Sarea a vytáhl z háků dvě tenké dýky z dlouhou čepelí.

,,Ani to nemám v úmyslu.“

,,Chceš k pití víno, horký mlíko nebo mám udělat nějakou míchanici?“

,,Nechám to na tobě.“

Zrovna se dostal k pracovnímu stolu v laboratoři, když na něj Sareus hvízdl.

Snídaně probíhala v klidu.

,,Jak se vlastně pořád máš?“ zeptal se Sareus.

,,Pořád  moře  práce  a  málo  času  na  kulturu.  Před  týdnem jsem zlikvidoval  jednoho  stína  v

soranský opeře a ani jsem nestihl  konec hry.  Je to mizérie.  Ale myslím, že nestojíš  o hrdinský

historky a podrobný líčení.“

,,Máš pravdu, ani mě to nezajímá.“ přitakal Sareus. 

,,Ale mohl bych na tebe mít jednu prosbu?“

,,Bude-li to v mých sílách.“ na to Mozenrat

,Bude, toho se nebojím.“

,,Tak ven s tím, Saree.“ řekl Mozenrat a napil se mléka.

,,Jde o to, že jeden můj zákazník-“

Zbytek konverzace zanikl v ranách a praskání dřeva.  Vstupní dveře byly vytrženy z pantů a

vykopnuty do chodby. Do jídelny vstoupil černě oděný elf a lukem a lehce natáhl tětivu.

Další žoldáci prohledali byt a pak se vrátili do chodby. Sareus odložil skleničku a unaveně si

odfrkl. 



,,Ale  kohopak to  tu  máme.“  ozval  se  nepříjemný posměšný hlas  a  Mozenrat  s  povzdechem

poznal známou tvář.

,,Trokius Železné sevření. I když pořád nemůžu přijít na to, kde si vzal to označení.“

,,V Kovových táborech. Ale nejsme tu dnes kvůli historii, Černý mistře.

,,Co budeš chtít tentokrát? Zapálit pár chrámů?“

,,Ne ne ne, chci něco z tvého inventáře.“

,,Možná tě zklamu, ale jsem tu beze zbraní.“

,,Nemyslím si,  že  by se tím situace nějak komplikovala,  protože to,  co chci,  stejně obvykle

nenosíš u sebe.“

,,Co chceš?“

,,Stín z Prvopočátku.“

,,Nevím, jestli je to moudrá volba.“

,,Máš snad pocit, že bych se s tím mečem nenaučil?“

,,To taky, ale hlavní háček je v kovu.“

,,To nebude problém.“

,,Ten meč je  z  mitrochionu a  je  se  mnou sladěn.  Cokoliv  mitrochionového má vlastní  vůli.

Řekněme, že ti ten meč půjčím na dobu neurčitou. Jestli tě přijme, o čemž dosti pochybuju, to je věc

druhá.“

,,Chci ten meč a navrch deset tisíc a ty mi to dáš.“

,,Ne. Prachy ti klidně dám, jestli ti jde o tohle, ale ten meč ne.“

,,Nemyslím, že jsi v postavení, ve kterém můžeš nějak moc vyjednávat.“

,,To bude tím, že mě ještě tak dobře neznáš.“

Chvíli na sebe beze slova koukali.

,,Tak co s tím uděláme?“ nadhodil Trokius.

,,To nevím, ale navrhoval bych ti aspoň na chvíli vypadnout a nechat mě v klidu nasnídat.“

,,Možná pozdějc. Zatím ale vymysli, jak se z toho chceš dostat se zdravou kůží a dát mi co chci.“

usekl Trokius.

,,To může chvilku trvat.“ upozornil ho Mozenrat.

Trokius se upřímně zasmál. „Času mám dost, ten mě netrápí.“

,,V tom se v jistém smyslu shodneme.“ uzavřel Mozenrat a k vlastnímu překvapení se usmál. Pak

se podíval na Sarea. ,,Tohle je ten zákazník?“

Sareus si pomalu prohlédl Trokia. Pak zavrtěl hlavou. ,,Ne. Ten můj má úroveň a styl. Tenhle

Trokius má grácii hřebíku bez hlavičky.“

,,Myslel jsem si to.“ poznamenal Mozenrat.

,,Času máme dost. Nechám vás dva přemýšlet a zatím se podívám, co je tu zajímavého.“ Podíval



se na Sarea. „Tedy jestli vám to nevadí.“

Sareus zvedl zrak, ve kterém se zračilo několik životů. ,,Ale vůbec ne.“ 

Trokius se usmál a odešel do laboratoře. Sareus se za ním chvíli díval a pak vrhl na Mozenrata

klidný pohled říkající kdotvrdížemámvěcitady. Mozenrat se usmál.

Pak se podíval na probuzené nebe Namidu a jeho myšlenky se rozběhly nejrůznějšími směry. 

Trokia znal už dlouho. Ne že by se vídali nějak často, ale věděli o přítomnosti toho druhého,

někdy se vzájemně sledovali a vůbec se chovali jako dva elitní zabijáci, kteří se jeden čas dali

dohromady díky několikanásobné vzájemné likvidaci hozenou galérou a žebříkem s ostny. Trokius

pocházel z Rystighu, vystřídal několik ras a profesí  a jako snad všichni zabijáci přicházející  na

Althorik začal dříve či později pracovat ve spojení s SVS. Uměl to s atypickými zbraněmi a nikdy

neměl  příliš  v  lásce  meče.  Mozenrat  se  musel  usmát  při  vzpomínce  na  jeden  z  jeho skvělých

kousků, kdy na výroční schůzi Dyrenské banky ukšrtil rivnoriského velvyslance živým úhořem.

Pak se Mozenrat seznámil s jeho sestrou. Trokiova matka byla z Nabu a Shi po ní chytla něco z

jižních rysů. Měla krásnou kůži, černé oči a bílé vlasy. Byla to skvělá zlodějka a šla s Mozenratem

do několika precisních akcí pod záštitou SVS. On měl na starost pohyb a ticho, ona si vzala na

starost zámky a pasti. Sama byla jednou z největších pro většinu mužů, kteří ji chtěli získat.

A možná to byl začátek konce té skvělé spolupráce. Seznámila se s pár vrahama a začala se

sopečným prachem. Nalomilo ji to a nakonec ji při rutinním sledování na Dhermosu čapnul jeden

nekromant z Unghi. Mučil ji, dělal s ní pár experimentů, a když dosáhla nemrtvého stavu, dovedl ji

k explozi popravčíma koulema z Dacholoru.

Trokius se o tom dověděl až o rok později. Vzalo ho to, čemuž se není možné divit. Neobviňoval

Mozenrata.  Neobviňoval  nikoho.  Zmizel  od  SVS,  chvilku  se  potloukal  jihem  a  snad  toho

nekromanta i našel a zabil, to už se nikdo nedověděl. Tak nebo tak, nakonec ho odchyt Chiprunev a

svěřil mu vedení jedné z ostvirských triád. 

Pak se s ním Mozenrat párkrát setkal. Uměli předvídat tahy toho druhého, ale většinou jen to, co

chce protivník udělat, ne jaký způsobem. V tomhle se Trokius změnil. Tichá bezestopá metodičnost

vzala za své a teď už spousta akcí nese jeho rukopis. Precisnost ano, ale destruktivní a vražedná

tam, kde to není potřeba. Snad se to ještě v budoucnu změní, protože Trokius je...

Mozenrat se zarazil a znova si přehrál několik posledních myšlenek. I jemu samotnému to znělo

šíleně, ale zřejmě to bude fungovat a zabije to dvě mouchy jednou ranou. Ale musí se dostat do

daonaru. 

Vytřepal myšlenky z hlavy a rozhlédl se po bytě. U dveří stínový elf s nataženým lukem mířící

někam napravo od Sareovy hlavy. Elfové sice umí držet luk napnutý i několik hodin, ale kdyby se

něco zvrtlo, není hned potřeba likvidovat rukojmí. Někde na chodbě asi pár chlapů s mečema a

Trokius zkoumající Sareovy zásoby.



Mozenrat  zvedl  oči  a  podíval  se  na  svého dlouholetého přítele.  Sareus  vypadal  ztracený ve

vlastních  myšlenkách  a  jen  občas  zamrkal.  Mozenrat  se  zamyslel.  Samozřejmě  by  to  tu  mohl

jednoduše pomlátit a risknout jen jeden Sareův život a další inkarnaci. Ale vzhledem k tomu, co ho

před chvílí  napadlo,  nepřipadala hrubá akce v úvahu. Trokius má dost trpělivosti  na to,  aby se

chvilku  zaobíral  vlastníma  myšlenkama  a  plánama  v  laborce,  vzhledem  k  občasným  útržkům

hovoru, které Mozenrat zachytil. Takže žádný prudký pohyby a je to na něm. 

Ještě jednou zkontroloval situaci a neznatelným posunem těla se částečně dostal z elfova zorného

pole, které však mohl jen odhadovat. 

Pak si povzdechl a jeho mysl pomalu rozhrnula závoje daonaru. Teď hlavně rychle. 

Skrze  Soran  vystřelil  rychleji  než  realita  nepatrný  vlásek  energie,  který  bez  krystalových

detektorů  snad nepůjde  zachytit.  Propletl  se  zábranami  ústředí  SVS a  trefil  mezi  oči  Derakina

Černou pěst.

-Co se sakra děje, že sem letíš jak ukápnutý chcaní?

-Nemám čas, Trokius nás přepad u Sarea na snídani. Mám plán, kterej by měl vyřešit několik

věcí najednou, ale potřebuju- Mozenrat zaváhal ¬–vlastně jenom jednu specifickou věc

Derakinovo vědomí chvilku bojovalo se vztekem. 

–Dobře, držim hubu. Co potřebuješ?

-Mladýho kluka, nejlépe bez speciálního výcviku, kterej bude schopnej...

O několik okamžiků později byl Mozenrat zpátky u Sarea a s potěšením zjistil, že celý výlet trval

jen několik vteřin. Natažené psychovlákno nechal venku rozpadnout. 

Pak se postavil. Stínový elf okamžitě stočil luk a mířil mu na krk. 

Mozenrat pomalu zvedl ruce.

,,Klídek. Klídek. Jen něco řeknu tvýmu šéfovi a možná se věci konečně pohnout.“

Elfovy oči se zúžily. Po chvilce jen trhl hlavou a stočil luk zpátky.

Mozenrat  došel  klidnými  kroky  do  laboratoře.  Stráže  měly  ihned  ruce  na  jilcích  mečů,  ale

Mozenrat jen klidně pozvedl ruce a po několika znechucených pohledech byl vpuštěn dovnitř.

Trokius  měl  nohy  na  stole  a  probíral  se  několika  starými  svitky.  Když  vešel  Mozenrat  do

místnosti, otočil se a vrhl na něj pobavený úsměv.

,,Tak co mi neseš?“

,,Asi se budeš trochu divit, ale souhlas.“

Trokius pozvedl obočí s otázkou v očích.

,,No dám ti prachy i ten meč. Ale neříkej, že jsem tě nevaroval.“

,,Mozenrate,  tvoje myšlenkový pochody mě někdy docela zaráží, ale tentokrát se na nic ptát

nebudu. Jak to sem chceš dopravit?“

,,Spojim se s jedním klukem, kterýho mám od Derakina na zkušenou a teď by měl bejt u mě



doma. Jednoduše veme ty věci a donese to sem.“

Trokius zavrtěl hlavou. ,,Ty se s nim spojíš a bočním vláknem varuješ okolí. To tak.“

,,Pro mě za mě si mě klidně osobně monitoruj. Ten elf“ Mozenrat ukázal přes rameno směrem ke

kuchyni. ,,vypadá na slušnýho mystika a snad mu věříš.“

Trokius ho chvíli pozoroval s prázdným výrazem. Pak si povzdechl.

,,To zní trochu líp. Ne sice moc, ale už bych se rád pohnul.“

Pak zavřel oči a Mozenrat ucítil několik myšlenek letících k elfímu střelci a mystikovi. 

,,Ještě bych poprosil o uspání Sarea. Asi bude pak nasranej, ale-“ 

,,Dobře, dobře. Jak si pán přeje.“ odfrkl si Trokius. ,,A teď budeme sledovat jedno čisté spojení.“

Mozenrat přikývl a zavřel oči. 

Tohle byla ta těžší část. Kluk byl, kde měl být, ale to nebylo to nejdůležitější. Mozenrat se pustil

do dvojitého přenosu nebo, jak tomu říkal radši, přenosu v přenosu. Navenek se s ním spojil a jen

mu řekl, ať mu sem přinese peníze a Stín z Prvopočátku. 

Hluboko  v  těch  myšlenkách  byl  ale  jemný  pramen  obsahující  několik  jednoduchých,  ale

účinných výpadů mečem.

Mozenrat spoléhal na to, že Stín Trokia vytrhne z hmotného těla, ale přesnou reakci této zbraně

nebylo nikdy možné přesně předvídat, takže bylo třeba počítat i s přímější cestou. 

Háček byl  v  tom,  že  do několika  myšlenek nebylo možné zakódovat  příliš  mnoho skrytých

informací. No, možné to bylo, ale nebylo to v Mozenratových silách. 

Dokončil přenos a pomalu otevřel oči. Podíval se na Trokia.

,,Teď už jenom počkat, až se ta mladá duše dostaví.“

Trokius se usmál. ,,Nakonec je to celkem příjemný dopoledne.“

Asi za půl hodiny se ozvalo zaklepání na dveře, ve kterém bylo cítit, že návštěvník se sem příliš

netěší.

Trokius kývl na jednoho ze svých kumpánů, který se opíral o dveře. Ten otevřel a všichni se

podívali na sotva osmnáctiletého mladíka na prahu. Přes rameno měl kurýrní tornu a na zádech

bandalír s katanou. 

,,A, náš mladý kolega.“ prohlásil Trokius hlasem plným očekávání. ,,Jak se jmenuješ?“

,,Manarsch.“ odvětil mladík s lehkým povzdechem. 

Trokius  se  zarazil.  ,,Nejseš  ty  ten  zmetek,  co  mi  minulej  tejden  vyhodil  do  vzduchu  jeden

zroport, takže moje ochranka skončila někde v západním Tassarthu a jeden se proměnil v mrože?“

Manarsch se zamyslel. ,,Nějakej zroport si vybavuju, ale už nevim. v jaký to bylo souvislosti.“

,,Někdo tu asi o něco přijde.“ prohlásil Trokius temně a položil ruku na jílec. Jeho kumpáni

ztuhli.

Manarsch bez váhání vytasil několika pohyby Stín z Prvopočátku. Stříbřitá čepel začala lehce



hučet.

,,Co s tim chceš dělat?“ nadhodil Trokius.

,,Co uznám za vhodné.“ opáčil Manarsch. 

Mozenrat pochopil, že vyjednávání už nebude mít cenu. No nic, bude to trochu bolet, ale co se

dá teď dělat. 

Naprosto otevřeně navázal kontakt s mečem, který zavrněl, když poznal svého pána.

-Co to bude šéfe?

-Něco co neutralizuje okolní prostor, až mávnu rukou.

-Dóbře.

,,Bude to trochu nepříjemné, ale nic lepšího mě nenapadlo.“ houkl Mozenrat na Manarsche.

,,Co sakra-“

,,Co to má do háje znamenat?“ křikl Trokius a namířil mečem na Mozenratův krk.

Mozenrat si povzdechl. ,,Tohle.“ Řekl a švihl levačkou…

O tři  nekonečné vteřiny později  celý prostor bytu implodoval bez narušení hmotné struktury

materiálů. Jinými slovy vytrhl všechno přítomné z hmotného rámce existence.

Mozenrat se podíval na světélkující ruce svého přízračného těla, zase si povzdechl a vydal se na

pouť okolní temnotou. V okolí nikoho neviděl, ale to ještě nic neznamenalo, protože do pravého

Daonaru se dostane až za chvíli. Teď byl někde v mezisférách a to každého na chvilku zmate.

Okolí už se začínalo rychle měnit. 

Kolem vybuchly přízračné hvězdy a prostor vyplnila mlha měnící stále své odstíny. Mozenrat

zahlédl několik světélek a zaměřil svou pozornost novým směrem. 

Sareus se o sebe postará, i když ho vytržení muselo dost zaskočit. Teď je potřeba najít Trokia a

Manarsche. Jeho meč asi udržoval dálkově aspoň částečnou stabilitu a soudržnost jeho duše, ale

Mozenrat chtěl stejně pobyt v daonaru omezit na nutné minimum. 

Pak  se  praštil  do  astrálního  čela,  protože  na  něco  zapomněl.  Mezi  ostatními  psychickými

operacemi zkusil natáhnout proud myšlenek do hmotného světa, konkrétně do Soranu.

-Derakine?

-Zníš dost dutě, seš v daonaru?

-Jo, snídaně skončila nehmotnou implozí a já teď lovim Manarsche a Trokia někde ve vnitřních

sférách.

-Hustý. Předpokládám, že jenom kvůli popisu nevoláš.

-Ne. Potřebuju dva nebo tři uzavírací jehlany. Chci čapnout Trokia, Sareus může mít s vracením

trochu potíže a o Manarsche mám taky docela strach.

-Ty vole tos nemoh udělat něco jinýho než implozi?

-Já to nemoh ovlivnit. Řek sem Stínu, že chci neutralizovat prostor a sám dobře víš, že reakce



tohohle meče se nedá předpovědět.

Derakn duševně zaúpěl. 

-Ještě něco. Jestli je tam někde Rentgol, ať se ode mě zkusí odrazit a udělat vyhledávací pole.

-Dobře, houknu na něj. Křikni, až budete něco mít.

-Jasně.

Mozenrat zavřel oči a rozhlédl se kolem. Žádné řady hvězd s aspoň trochu konkrétním tvarem,

všude jen stříbřitá mlha protkaná vlákny temnoty a někdy drobná exploze astrálních spojů. 

-Přicházím elegantně pozdě? ozval se kolem známý hlas.

-Zkus detekovat něco v okolí a aspoň mě navést. Kolik je vlastně hodin?

-Za chvilku bude oběd.

-Hmm.

-Na který tě pozval Medúza. poznamenal Rentgol

Mozenrat ztuhl, přestože to astrální tělo v pravém slova smyslu nedovolovalo. Jeho obrysy se

ovšem na chvilku staly velmi zřetelnými.

-Nevypadáš, že by tě to potěšilo. prohlásil Půlnoční šepot.

-Už si někdy večeřel u doktora Medúzy, aniž by si přišel o hmotný tělo?

-Jo, párkrát jo.

Mozenrat se zarazil. –Mluvíme voba vo tom samým Medúzovi. O chlápkovi, kterej ví o jedech víc

než celej Tamaral, Althorik a Dhermos dohromady?

-Jo.

Mozenrat si odfrkl. Pak ucítil lehké vlnění.

-Něco mám. řekl Rentgol po chvíli.

-Kudy?

-Blíž jádru.

-Sakra, táhne je k sobě a na tohle nemaj dost síly.

-Jak masivní mohlo bejt to pole, který Stín vytvořil?

-Nemám zdání, ale zřejmě muselo bejt větší než bylo třeba, protože jak to tak vypadá tak nabrali

docela rychlost. A taky-

Jeho  slova  byla  přerušena  stržením jeho  i  Rentgolova  astrálního  těla  proudem síly.  Okolní

prostor se zachvěl a protrhl ho masivní svazek modročerných plamenů.

-Jssssmééééé vvvvvv prrrrrrrrdeeeelíííííí, koooooléééééééggooooooo! snažil se zařvat Rentgol,

když je proud strhl. Mozenratovi to bylo jasné. Zachytil je volný proud energie plynoucí od povrchu

Naefaru do srdce Daonaru a pokud se něco rychle nestane, octnou se v dříve či později v sílícím

poli původní syrové reality, ve kterém je šance na udržení stability duše srovnatelná zhruba s tím, že

tu někdo v okolí bude hrát poker. 



Po chvíli protrhl astrální hučení hlas, při jehož zaslechnutí ani Mozenrat ani Rentgol nevěděli,

zda mají být nadšení nebo se ještě víc vyděsit.

-Tak co vy dva tady tak sami?

-Tak teďka nevim, komu mám poděkovat, že ses ozval. Nebi asi ne. neodpustil si Rentgol. 

-Již chvíli vás pozoruju, jak si blbě vedete. Nhar Miotrue si zamyšleně povzdechl a znělo to jako

sprška prachu sypající se ze skály.

-A co s tím tvoje mysl provede? zajímalo Mozenrata. 

-No,  zřejmě  mi  nezbyde nic  jinýho  než  vás  vytáhnout  a  kouknout  se  někde  po  těch  dalších

cvocích co se tu toulaj bez dozoru. řekl Demunios.

-Tak se do toho pust, podle Rentgolova odhadu je tak akorát čas k obědu a já ani pořádně

nesnídal. zahulákal Mozenrat do sílícího hučení. 

-Jak si tvoje urozenost přeje. odvětil Šedý mystik sarkasticky.

To co přišlo vzápětí, nebylo ani příjemné, ani bolestívé. Bylo to naprosto neutrální stran pocitů

ostatně  jako  spousta  jiných  operací  probíhajících  mezi  hmotným a  nehmotným světem.  Pohyb

daonarem nabral rychlost, hučení dosáhlo neslyšitelné hranice a prostor se napnul. V příští vteřině

se Mozenrat s Půlnočním šepotem nehlučně a relativně bezbolestně zhmotnili v jednom ze stanů

SVS někde v Soranu.

Mozenrat se zvedl, zatřepal hlavou a podíval se na dobře známou postavu Derakina Černé pěsti,

který se s nohama na stole opodál probíral několika listy papíru. Teď zvedl hlavu a upřel na oba

zabíjáky pohled lehkého očekávání.

,,Ale. Kde vy se tu berete?“

,,Na to se vykašli, spíš mi řekni, jestli se už objevili Manarsch, Sareus a Trokius.“

Derakin ho zastavil zvednutou rukou a Rentgol v ten moment upustil od myšlenky vlastního

projevu. ,,Jestli si to vzal na starost Demunios tak o nic z toho nemám starost. Trokia zavřem do

jehlanu,  ty  dva  zhmotníme a  ty  se  můžeš  ještě  před  obědem stavit  v  Nikdysvitu  pro  ten  svůj

fantastickej meč.“

,,Tak moment.“ prohlásil Mozenrat.

,,No copak?“ zeptal se Derakin s naprosto klidnou tváří.

,,Ty na mě nejseš naštvanej, že sem to takhle zkomplikoval?“

Derakin  se  zahleděl  někam do dálky.  ,,A víš  že  ani  ne?  V podstatě  si  naprosto  neúmyslně

dokončil dlouhodobou snahu o chycení Trokia a to pouze s nutnými komplikacemi. Když to tak,

vezmu, tak to bylo docela plodné dopoledne. Někoho to možná trošku nasere, ale hlavně že sme

zdravý.“

Mozenrat upřel na svého polonadřízeného zděšený pohled. ,,Derakine, tys něco pil.“

,,Vůbec ne.“ ohradil se vyzvědač. 



,,V tom případě to velmi, velmi nutně potřebuješ.“ rozhodl Mozenrat s pokýval znalecky hlavou.

Pak se podíval na Rentgola, který po krátkém zaváhání přikývl. 

Pomalu došli k Derakinovi, opatrně mu odebrali jeho papíry, vzali ho s přátelským úsměvem pod

rameny a napůl odvedli napůl odvlekli ke dveřím.

,,Kluci ale mě fakt nic není.“ protestoval Černá pěst chabě a spíš aby se později neřeklo, že se

nebránil.

,,To mi říkal před měsícem i Salkar a o hoďku pozdějc ho jeden vůl dekapitoval.“

,,Přesně tak, kámo“ přidal se Rentgol ,,zdravotní stav, to se sakra nesmí podceňovat.“

Mozenrat upřel na Derakina konejšivý usměvavý pohled2 ,,Klid, kolego“ usmál se ještě víc. ,,To

chce jen pár skleniček Tassarsthský sekerky a bude nám všem hnedka líp.“

A za podobných uklidňujících slov vyvedli protestujícího velitele rozvědky ven na ulici a později

ho přes silnější ale stejně tak marné protesty hostinského usadili U dvou volů a začali objednávat

jedno z nejvražednějších alkoholických menu celého Soranu.

Althorik ozářil měsíc. Voda si tiše šuměla ve svých korytech a prasata chrochtala zase v jiných

korytech. Vrahové a zloději si z důvodů, které ani jedné skupině nedávaly zvlášť logický smysl ale

důvody to přece jen byly, daly tu noc padla a sešly se v jiných hospodách a zahráli si karty a i pár

těch her co všichni skvěle umí, ale nikdo vlastně nezná pravidla. Vysoko nad úrovní všech dimenzí

si poklidně šuměl a praskal Daonar a Šedý mystik sem tam prohlédl vnější a vnitřní sféry, jestli se

někam nezatoulala duše toužící po hmotném těle. 

A v Soranu, té soukromé říši vrahů, zlodějů, zvědů a jiných čestných profesí se odehrálo to, co je

někdy ještě vzácnější než kompletní konjunkce planet. Odehrála se tam jedna naprosto klidná a

pokojná noc. Ale o té až jindy. 

2Což bylo mnohokrát nebezpečnější a děsivější než mít jeho čepel na krku.


