Prahové mosty
Diskuze o teorii a praxi cestování mezi Mundusem a Zapomněním
napsal Camilonwe z Alinoru

řesprahové přechody urychlených objektů bez stálé přítomnosti hyperagonického média nejsou možné,
a i kdyby možné byly, vyústily by v retromisi transportovaných částic. Pouze protilehlá cirkumpenetrace prahu vyústí v
přemístění trvající déle než nepatrný okamžik.
Přestože ostatní hyperagonická média teoreticky mohou existovat, jediným známým přesprahovým artefaktem
schopným udržet protilehlou cirkumpenetraci je pečetní kámen. Pečetní kámen patří mezi premýtické kvazikrystaliské
morfolity, které byly transformovány do extradimenzionálního artefaktu za pomoci mystického otisku daedrické pečeti.
Přestože některé běžné morfolity, jak jsou například drahokamy duší, lze nalézt v přírodě, exotické morfolity využívané k
výrobě pečetních kamenů se objevují pouze v kapsách prázdnoty v Zapomnění a nelze je těžit nebo sbírat bez asistence
daeder.
Jelikož jak morfolity, tak daedrické pečeti, které jsou vyžadovány pro hypeagonická média, nelze získat bez dopravy a
obchodu s daedrickými pány, je nutné, aby magistři přesprahové mechaniky rozvíjeli fungující znalosti vyvolávání. Ačkoli
vybudování očarování, nemusí být v případě, že magistr disponuje dostatečným schopnostmi vzývání, nezbytné.
Doprava a obchod s daedrickými pány je esoterickou, nicméně dobře zavedenou praxí a vybočuje z hranic tohoto
pojednání. (1)
Za předpokladu, že jsme získali pečetní kámen, musí nejprve přeprahový magistr připravit morfolit, aby získal
daedrickou pečeť.
Nechte tedy magistra připravit místnost, zabránit vzniku jakéhokoli denního světla a narušení venkovním vzduchem, se
stěnami a stropem z bílého kamene a s podlahou z černých dlaždic. Všechny povrchy této místnosti musí být očištěny
roztokem ze solí prázdnoty a éterického rozpouštědla.
Do středu místnosti by měl být umístěn čtvercový stůl s nádobou na zachycení morfolitu. Připravte si čtyři kadidelnice s
kadidlem složeného z gorvixu a hamady. Za rovnodennosti by měl magistr umístit morfolit do nádoby a přednést verše z
Knihy práva. Začít by měl za svítání a pokračovat bez přestání až do soumraku stejného dne.
Magistr by pak měl podat očištěný morfolit deadrickému pánovi k vepsání znaku. Jakmile daedrický pán vepíše pečeť,
stane se morfolit skutečným pečetním kamenem, mocným artefaktem, který shromažďuje a ukládá mytickou moc. V
mnoha aspektech se tak podobá kameni duší, je však mnohem silnější. A právě tento pečetní kámen je zapotřebí k
poskytnutí nesmírné mytické moci, která je zapotřebí k udržení očarování podporujících protilehlou cirkumpenetraci
prahu.
Aby se brána Zapomnění dala otevřít, musí magistr komunikovat přímo, za pomoci kouzel nebo očarování, s daedrickým
pánem, který vepíše pečeť do příslušného kamene. Daedrický pán společně s magistrem vyvolají listinu vyvolání (2) a
magistr pak aktivuje nabitý pečetní kámen, který se bezprostředně přemístí prahovou bariérou na místo, kde do něj byla
vepsána jeho pečeť. Tím se otevře dočasný portál mezi Mundusem a Zapomněním. Tento portál vydrží otevřený pouze
na krátký časový úsek, který se odvíjí od síly prahové bariéry a zvolených bodů. Nejdelší zdokumentovaný portál všech
doby vydržel jen několik minut. Využitelnost takové brány je tedy značně omezená.
(1) Studenti, kteří o problematiku projeví zájem, jsou pozváni na konzultaci práce Albrechta Tehophannese Bombidia a
Mystika Galeriona, aby se seznámili se základy tohoto odvětví.
(2) Doporučené příklady listiny vyvolání můžete nalézt v Therionově knize "Nejmystičtější ujednání" nebo Ralliballahově
díle "Jedenáctero rituálních forem".
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