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Výheň 

Hlasy pokřikující rozkazy se rozléhaly chodbami do všech stran. Snažila se nehýbat a pozorně 
sledovala třepotající se stín skrývající se ve stínu vysoké klenby. Její srdce bušilo a krev se hrnula do 
spánků nejen vzrušením a strachem, ale také díky tomu, že visela ve větrací šachtě hlavou dolů už 
několik dlouhých minut. Pokoušela se ignorovat temné hučení i hlasy, které ji znervózňovaly, a znovu 
se soustředila. Vrnění a třepotání pomalu potlačovalo okolní vzruchy, až zcela zmizely. Dotkla se 
drobounké mysli svým vědomím a stala se jeho součástí. Pokud se vše podaří, přijde její chvíle 
každým okamžikem. 
  
"Prohledejte přilehlá skladiště, obraťte všechno naruby! Někde musí být," křičel kapitán na své muže. 
Meč křečovitě svíral pěstí, až mu klouby zbělely. Na čele se mu leskly kapičky potu, a když hulákal, 
kapičky slin odletovaly od jeho úst.   "Prohledejte i kanály a staré tunely. Ten špeh se odsud nemohl 
dostat." Zatímco křičel, stráže usilovně prohledávaly labyrint chodeb ponořený do bledého světla 
lampových krystalů. V jejich pohybech byla znát souhra, každý znal své místo. Krystaly však chodby 
osvětlovaly sotva stopu nad zemí, takže většina prostoru byla beznadějně utopena v šeru či 
neproniknutelné tmě. 
  
"Přineste pochodně, potřebujeme víc světla," houknul kapitán na poblíž stojícího vojáka. Pak jeho 
pozornost upoutalo něco jiného. Pohlédl do hlavní chodby, odkud uslyšel zvuk blížících se kroků a 
sevřel svůj meč ještě pevněji. Když dnes nastupoval do služby, měl zlé tušení a to se nyní naplňovalo. 
Jeho noční můra se měnila v realitu v podobě přicházejícího Merrixe d`Cannitha. Začínal se loučit s 
kariérou velitele vnitřní stráže. V jeho přesvědčení jej utvrdil i doprovod prvního muže a vládce jižní 
větve Domu Cannith. Dva vykovaní strážci s emblémem Rodiny vyleptaným do prsního pancíře 
nepatřili k obvyklé suitě. 
  
"Podejte hlášení, kapitáne!" pronesl Merrix d`Cannith zatímco si měřil velitele stráže zkoumavým 
pohledem. Jeho oči byli chladné a vypočítavé. Vykovaní, stojící krok za ním, ztuhli a zůstali nehybní, 
jejich netečnost však byla jen zdánlivá, podobně jako klid vyzařující z pána Domu. 
  
"Stráž na pochůzce objevila poškozený zámek na dveřích k Výhni. Jeden z hlídky zůstal na místě, 
zatímco druhý běžel varovat staršího seržanta. Když se vrátili s posilami, byl strážný omráčený," 
vyplivl ze sebe kapitán hlášení. 
  
"Pokud se dobře pamatuju, je to tento týden již podruhé," poznamenal jízlivě, "a opět během vaší 
služby, kapitáne!"  
  
"Umm, mm ..a ano," blekotal kapitán, "bohužel je tomu tak, Pane." 
  
"Vysvětlujete si to nějak?" otázal se Merrix a pokračoval, "není přece snadné překonat stráže v 
horních patrech, ani runové pečetě na chodbách." Celkem zbytečně ukázal směrem k blízké 
křižovatce, kde na rozích zdí žhnuly poplachem vybičované strážní runy. Prověřený kouzlotepec je 
obnovoval v pravidelných intervalech. Jeho rodina byla ve službách domu již po tři generace a Merrix 
d`Cannith mu důvěřoval. 
  
"Prohledáváme všechny prostory, Pane. Nechal jsem uzavřít přístupové chodby. Nemůže utéct." 
  
"Pokud je ještě tady, hlupáku," obořil se Merrix na kapitána. Ten si bezděky všiml nepatrného pohybu 
vykovaných strážců a polil ho studený pot. Nic se však nestalo, Merrix se ovládl, "dveře od Výhně jsou 
tedy neporušené?" 
  
"Ano, pane, nikdo se dovnitř nedostal." 
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"Dobrá, aspoň něco. Najděte toho špeha dřív, než mi dojde trpělivost," dodal se skrytou výhrůžkou. 
Jeho pozornost však už patřila těžkým adamantinovým dveřím od Výhně. Přistoupil k nim a ze svého 
hábitu vytáhl odštěpek Dračího krystalu. Byl naladěný na auru svého vlastníka a sloužil jako klíč k 
zámku umístěnému ve dveřích do poslední Výhně na kontinentu. Výhně, o které se mluvilo jen 
potichu a tajně, o jejíž existenci však nikdo nepochyboval. Kromě pár vyvolených však všem ostatním 
zbývali jen pověry a klepy. Poslední Výheň, ve které vznikali vykovaní i po uzavření Trůní dohody. 
Alespoň tolik se šeptalo mezi zasvěcenými. Také to, že pán domu čas od času tvoří na tomto tajném a 
skrytém místě. 
  
Kromě mužů dole v chodbě se k vratům od Výhně upíral ještě jeden pár očí. Skryté v sazemi 
začerněné tváři sledovaly dění pod sebou skrze přivřená víčka. Jejich chvíle nadešla právě teď.  
Merrix přiložil krystal k levému křídlu těžkých dveří a magický vzor pokrývající jejich povrch se 
rozzářil. Moc krystalu poháněná aurou svého držitele přinutila dveře, aby se rozestoupili a začaly 
mizet ve stěnách. Nebylo jiné síly, která by otevřela dveře spoutané tajnými rituály rodiny.  
  
Merrixovy vykovaní strážci zůstali stát po stranách, zatímco jejich pán vstoupil dovnitř. Nikdo, kromě 
věrných konstruktů nesměl dovnitř ani pohlédnout. Dnes se to však mělo změnit. Třepotavý stín se 
odlepil od temného závoje bezpečného stínu a v mžiku proklouzl z chodby do Výhně, kde rychle 
vystoupal ke stropu. Jeho stříbřitý povrch odrážel namodralé světlo vycházející z výhně a činil jej tak 
neviditelným. Oči v šachtě zmizely za sazemi začerněnými víčky. Veškeré soustředění teď patřilo 
malinkému konstruktu. Merrix letmým pohledem zkontroloval svou laboratoř, ale nevšiml si ničeho 
zvláštního. Většina vybavení byla sbalena v přepravních bednách, které zaplňovaly prostor po jeho 
levé ruce. Zbývalo připravit k převozu samotnou Výheň.  
Otočil se a vyjmul krystal ze dveří, které se začaly nehlučně uzavírat. Těsně předtím, než se prostor 
mezi nimi změnil ve škvíru propouštějící do chodby namodralé světlo Výhně, vyklouzlo mechanické 
stvoření ven, zpět do bezpečí černých stínů pod klenbou. Po chvíli prolétlo do větrací šachty a vydalo 
se směrem vzhůru stejně jako jeho paní. Už tu nebylo nic důležitého. Jen asi tucet vojáku freneticky 
prohledávající prázdné a potemnělé chodby kolem Výhně.  

*** 
Eston Zilarg je mrtvý. Nalezen v jedné stoce v dolní Sharnu. Tíha té skutečnosti na ni doléhala spolu 
se strachem z hluku rozléhajícím se za dveřmi. Slyšela, jak se nejprve snaží dveře rozbít, pak si přitáhli 
beranidlo, a když ani to nepomohlo, poslali pro kouzelníka. Pokud ale odhalili Estona Zilarga, 
dvorního kouzlotepce domu Cannith, musí vědět vše podstatné. Netušila, jak k tomu mohlo dojít, ale 
bylo to teď celkem jedno. Rizika akce byla vysoká od počátku. Nebýt toho, že ji do plánu zasvětila 
samotná Jorlanna d`Cannith, paní Západního větve Domu Cannith, nikdy by na svou roli v celé 
záležitosti nepřistoupila. V tuto chvíli však bylo její krytí jako kouzlotepce učedníka patrně prozrazené 
a Sharn se stal horkou půdou.  Mise však skončila úspěšně. Nejen že se jí podařilo lokalizovat funkční 
Výheň. Mnohem důležitější byl fakt, že se celé zařízení stěhuje. 
  
Začala chaoticky házet nejdůležitější věci do torny. Napřed své nástroje, vybavení pracovny, které se 
dalo snadno přenést. Přese všechnu snahu zbývalo mnoho, co bude muset opustit a nechat zde. 
Rozhlédla se po místnosti, která jí byla domovem posledních několik měsíců. Zpočátku nevlídné místo 
utopené ve sklepě se postupně změnilo v útočiště a skrýš. Vstup byl chráněn rituální pečetí, stěny 
popsány ochrannými znaky. Ještě několik minut vydrží, než se zhroutí pod náporem energie 
protikouzla. Přišlo jí to líto, dala si s tím vším dost práce. To nejdůležitější však bylo v podlaze. 
Odhrnula starý koberec, který koupila od překupníka, a patrně pocházel z nějakého lupu. Podlaha se 
rozzářila modrým světlem vycházející z kruhovitě uspořádaných run transportačního kruhu. 
Naposledy se rozhlédla kolem sebe a v duchu se rozloučila s tímto místem. V okamžiku kdy vkročila 
do kruhu, zbortili se stěny místnosti pod náporem útočného kouzla. Kdosi se rozhodl, že na jemné 
způsoby není čas a zvolil otevřenou konfrontaci. Nikdo se neměl dozvědět, že Dům Cannith převáží 
zařízení Výhně na jižní kontinent, do jeho nejsevernější výspy zvané Bouřná. Mimo dosah žárlivé 
pozornosti ostatních Domů a hlavně, mimo dosah Trůní smlouvy. 


