
“Jedine� s� p� sv� smrt� d�tan� ta�, ka� j� skálopev�ě
přesvědčený � věř�, ž� s� d�tan�. N�álež� zd�-l� j� t� Nicot�,
Duš� neb� Pustin�,...”

- Menethal� Přev�ělite�, Nar’th�i�

Zabýva� s� duš� jedinc�, stej�ě ta� Duš� celéh� národ� j� úko�
věr� nadlidský � pochopi� tat� zákout� stoj� jednoh� víc�, než
jediný živo�. Naš�ěst�, tent� problé� �ěkt�ř� z našeh� národ�
překonal�. Zd� v tomt� krátké� pojednán� s� pokusí� shrnou�
poznatk�, ab� pomohl� další� z méh� Rod�, kt�ř� s� rozhodl�
vyda� p� tét� trnit� ces�ě. Nebud� zd� rozepisova� sáhodlouh�
traktát� � �větlen�, kter� b� jedinc�, jenž j� zralý informac�
přĳmou� �ěl� bý� jasn� � b� �ěcht� detai�ů. Po�ďm� společ�ě ted�
vykroči� n� cest�, kter� ček� jedno� každéh� z ná�, n� cest� �
Duš�.

Každý � Duš� s� odeberouc� jedine� přináš� � naš� matc� sv�
zkušen�t�, svo� esenc� � potažm� � energi�. J� t� jak� přinés�
plno� sklenic� vod�, vylí� j� d� Duš� � znov� s� nabra�. Někd� s�
stáv�, ž� s� sklenic� zvětš�, jind� s� rozbĳ�, obča� �ůž� d� vo�
spadnou� � již ta� zůsta�. An�, jedn� s� vžd� v tét� metaf�ř�
nabrán� s� vod�, ktero� jsm� � duš� přinesl�, al� j� tat� vod� to�
samo� vodo�, jak� jsm� ta� vylil�? Duš� dáv� � Duš� ber�. Prot�
s� �ěkt�ř� jedinc� př� přev�ělen� přineso� � nov� znal�t�, � prot� s�
stáv�, ž� s� jedine� p� sv� dlouh� život� nepamatuj� úpl�ě vš�, c�
z� cel� život� nashromáždi�. Někt�ř� zastávaj� teori�, ž� v Duš� j�



ukryt� vě�ěn� � zkušen�t� národ� napříč generacem�, po�z� ná�
povětšino� nen� d�tupn�.

Tout� metaforo� j� � vysvětlen�, proč zanikaj� � vznikaj� nov�
duš� � jedinc� s� stál� rod�, �ěkt�ř� čist� � dop�u� � prázdno�
sklenic�. Zd� s� jistot� � teori� vša� rozcház�. Nen� dop�u�
prozkoumán�, zdal� esenc� Duš� r�t�, stagnuj� č� s� pomal� v
�ůsledk� �ěcht� životníc� cyk�ů snižuj�. Vzhlede� � m� pln�
�ůvěř� v naš� prvotn� matk� Ally�, Královn� Ament�, kter�
zajist� musel� bý� její� potomke� duš�, ta� dík� mý�
zkušen�te� s� myslí�, ž� variant� s� zanikajíc� Duš� j� t�
nejmé�ě prav�ěpodobn�.

Kd� j� ted� hode� s� přev�ěli�, kd� nikol� � v če� tkv� tent�
princip? Dlouh� studi� � záznam� našeh� Rod� uk�uj�, ž�
prav�ěpodobn�� toh�, ž� s� jedine� dokáž� přev�ěli� � vráti� n�
Salina� j� jistý� způsobe� ú�ěrn� magickém� potenciál�, který
s� � �ě� z� život� projev�. Tot� s� nejčas�ěj� počín� dí� p� ča�
d�píván�, pubert� č� � zvláštníc� jedin�ů � �řív�. Osob�ě myslí�,
ž� poku� s� magický talen� neprojev� � jedinc� d� 25 rok�
prvníh� život�, j� tat� šanc� n� přev�ělen� praktick� již nulov�.

Přev�ělen� ne�znávaj� tolik� pokrevn� příb�zn�� jak� právě duš�
jedinc�, kter� vzešl� z duš� �ěkteréh� jinéh� staréh�
přev�ělenéh�, jenž ukonči� svo� po�ť, č� s� čás� jeh� nahroma�ěn�
energi� od�ělil� � vznikl� duš� nov�, tot� �� bedlivý� studie� �
magi� urči�, n� vžd� j� tot� vša� nasna�ě. Největší� příklade�



budiž doložen�, ž� lini� našic� králove� vžd� odpovídal� v
histori� duševn� příb�zn�t� jedn� � druho�, � když v jede�
okamži� p� svě�ě chodil� dvě. Prot� s� domnívá�, ž� duš�
nemus� zaniknou�, ab� vzeše� potome� duš�. Ja� tent� princip
vša� skuteč�ě �nguj�, t� sna� v� je� Duš� � Ally�.

Dalš� zajímav�t� v prác� � duš� budiž fak�, ž� jedine�, který s�
dokáž� přev�ěli� n� t� po�řebuj� samovol�ě určitý ča�. Záznam�
uk�uj�, ž� svévoln� přev�ělen� s� �ůž� trva� pouh� hodin�, stej�ě
ta� jak� � napříkla� desetilet�. J�-l� t� způsoben� plynutí� čas�,
č� jino� zákonit�t�, t�ť záhad�, ktero� jsm� z� sv� život� stál�
neby� schope� rozlušti�, b� an� odhadnou�. I prot� náro�
po�řebuj�, � vžd� bud� po�řebova�, �ě podobn� jedinc�, kt�ř� tent�
proce� dokáž� kontrolova� � přenés� duš� jedinc�, který s� rozhod�
odejí� z� staréh� �ěl�, d� novéh�, vybranéh� ideál�ě jem� dl�
přán�. Možn� j� vša� přenés� duš� � d� myslícíh� tvor� jinéh�
národ�. Zd� s� vša� moho� d�tavi� občasn� úskal� � náročn��
v proveden�.

Doufejm� ted�, ž� tent� výče� poznat�ů ulehč� tv� ces�ě z�
pátrání� Duš� � náš Ro� stál� bud� zdokonalova� tot� u�ěn�.
Nar’th�i� s� vžd� vrát� ta�, ka� skuteč�ě pa�ř�.


