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TRAGEDIE V ČERNÉM 
 
Lidový příběh z časů před vpádem Zapomnění 
 

Dremora se pohrdavě zadíval na mladého chlapce. Nemohlo mu být víc než sedmnáct, nanejvýš osmnáct let, mládí na 
vrcholu sil. 
 

Ty? Ty že jsi mě přivolal? 
 

Máma říká, že jsem na kouzla dobrý. Jednoho dne se stanu mágem. Možná dokonce i arcimágem! 
 

A kolik toho ví o magii tvoje máma, chlapečku? 
 

Máma je čarodějka! Zabývá se očarováváním, na Magické univerzitě. 
 

Aha. Další fušer, který strká nos do mystických umění. Nepochybuju o tom, že je jenom lehce podprůměrná. 
 

Sklapni! Já jsem ten svitek četl. Já jsem tady od toho, abych říkal tobě, co máš dělat. 
 

Dremora mlčel. Příkaz ho donutil držet jazyk za zuby. 
 

Chci vědět, jak vyrobit kouzelné šaty. Potřebuju je pro ni k narozeninám. 
 

Dremora na to odpověděl dalším mlčením. 
 

Musíš mi to říct. Taková jsou pravidla. 
 

Tím se dremora osvobodil od předchozího příkazu, a tak odpověděl: "Nejdřív budeš potřebovat kámen duše. Náhodou 
tu jeden mám, a rád ti ho přenechám, na tak vznešený účel." 
 

Opravdu? A k čemu mi bude? 
 

Dremora mu se skrytým úsměvem podal matný černý kámen. 
 

Nestačí jenom seslat kouzlo na neživý předmět. Magie potřebuje myšlenku, záměr, vůli a emoce. Duše dodává kouzlu 
sílu. Čím silnější duše, tím mocnější kouzlo. 
 

A jak velká duše je v tomhle kameni? 
 

Žádná, tenhle je zatím prázdný. Budeš ho muset naplnit. Ale tenhle kámen dokáže snadno pojmout i tu nejobsáhlejší 
duši. Víš, jak se to dělá? 
 

Ne, řekl mladík mrzutě. 
 

Dovol, abych ti to ukázal. Sešleš kouzlo, takhle... 
 

Z konečků jeho prstů náhle vyrašily úponky kouzla pro polapení duše a obklopily chlapce. Mladíkovi se rozšířily oči 
hrůzou. 
 

Nic necítím, stěžoval si. 
 

A co teď? zeptal se dremora a zaťal spáry do mladíkova hrudního koše. Jeho srdce stihlo dokončit ještě jeden poslední 
tep, než bylo vyrváno z hrudi. 
 

Dremora rychle chňapl po černém kameni duše a vzal si ho zpět právě v okamžiku, kdy mladík zemřel. Jeho duše se 
pokusila uprchnout, ale kouzlo ji polapilo a vtáhlo ji do kamene. Pouze černé kameny duše mohou zadržet i duše lidí a 
elfů. 
 

Tvá matka tě zjevně nikdy nevarovala, že nemáš přijímat dárky, které ti dobrovolně dává vyvolaný dremora, konstatoval 
škodolibě nad mrtvolou. "Zruší se tím vyvolávací kouzlo, víš, a vyvolaný se osvobodí od toho, kdo ho vyvolal. Tak, a teď 
se zajdeme podívat za tvou matkou. Konec konců, mám tu ještě jeden černý kámen duše." 
  


