CESTA SNŮ
Tajemní alchymisté,
vyznavači Vaerminy

iž déle než tisíc let jsou kněží Vaerminy považováni za skutečné mistry umění alchymie. Složitost přípravy a
síla účinků jejich lektvarů jsou skutečně legendární. Jsou to skutečné alchymistické poklady a velmi žádané zboží - za
jediný doušek, který se na černém trhu objeví, může prodejce klidně žádat i desítky tisíc septimů.
Z celé řady lektvarů, které vešly ve známost, je snad nejzajímavějším takzvaná Vaerminina strnulost. Jediný doušek této
viskózní kapaliny uvede toho, kdo jej požil, do stavu zvaného "snový krok". V tomto stavu může subjekt vstoupit do snu
jiné osoby, který se mu jeví jako skutečnost. Subjekt se stává integrální součástí snu a chová se, jako by do něj patřil.
Všem ostatním entitám, přítomným v daném snu, se bude subjekt mylně jevit jako spící osoba; bude mít dokonce i její
návyky, bude mluvit podobným způsobem a bude mít patřičně zvýšený rozsah znalostí.
Externímu pozorovateli se bude zdát, že spící osoba po požití lektvaru zmizela. Subjekt se totiž pohybuje nejen ve snu,
ale stejnou vzdálenost překoná i ve skutečném světě. Když vliv Strnulosti odezní, přenese se subjekt zpátky do
skutečnosti přesně na stejném místě, kam se dostal pomocí snového kroku. Někdy se lidé na cestě snů přemístili jen o
několik stop, jindy se za několik minut ocitli tisíce mil daleko od původního místa.
Je třeba poznamenat, že snový krok je vysoce nebezpečný a pro subjekt představuje četné nástrahy. V některých snech
se lidé dostali do životu nebezpečných situací, jako jsou nemoci, násilí, dokonce i smrt. Ve většině případů se subjekt
jednoduše vrátil zpět do naší roviny existence, aniž by se mu cokoli stalo, ale jsou známy i případy, kdy už se lidé
neobjevili a předpokládá se, že už nežijí, nebo se přímo objevili mrtví. Také je možné, že se taková osoba objevila ve
skutečném světě v nějakém nebezpečném nebo nepřátelském prostředí, i když se jí na cestě snů toto místo jevilo jako
bezpečné.
Vaerminina strnulost je stejně tajemná a nepochopitelná jako kněží, kteří ji vytvořili. Není známo, zda je tento jedinečný
transportní mechanismus důsledkem působení Strnulosti jako takové, nebo zda je to prostě nějaká podivná Vaerminina
pleticha, ale možnost použít snový krok k překonání zdánlivě neschůdných překážek je rozhodně dostatečnou
protiváhou k jeho tajemné podstatě.
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