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Mnoho lidí zajímá, co se honí hlavou nejmocnějším bytostem jejich světa. Tady je zápis 
myšlenek Khara Démona, pána skřetů, ze sedmého dne druhého aldenu novorostu roku 833 
Královského letopočtu. 

Otázka – proč drtivá většina lidí v civilizovaném světě věří v Sedmnáct bohů? Vždyť nějak 
výrazněji nezasahují do událostí na Asterionu, vše nechávají v rukou svých kněží a hrdinů, a i 

těm nijak výrazně nepomáhají. Ani v Konečné bitvě to nebyli oni, kvůli nimž jsem podlehl. 
Lidé přece potřebují vidět zázraky, přítomnost bohů, hmatatelné působení na své životy. Je 
snad víra v Sedmnáct tak silně zakořeněná, že už jenom pouhá setrvačnost společnosti stačí 

k tomu, aby se udržela? A co by bylo třeba udělat, aby Sedmnáctka padla? Zabít je, vyhnat 
z Asterionu, to nemohu. Snad jednoho, dva, ale to bych příliš oslabil své pozice a mohl 

upadnout do osidel Ugrien, Vieena nebo některého z dalších mých mocných nepřátel. Ne, to 
není správná cesta. Nemohu je odstranit, ale třeba bych je mohl odloučit od jejich věřících, 
uvěznit, izolovat. Rozšířit pověsti, že zemřeli, o hrdinském pádu v hrdinném boji s mými 

skřety nebo novými, neznámými bohy. Ano, to bude nejlepší, nějaká velkolepá smrt a 
zbloudění Sedmnáctky při plnění světodějného poslání. Staří bohové budou v myslích lidí 

mrtví a jejich ovečky se nebudou mít na koho obrátit. Budou hledat novou pomoc, novou 
mocnost schopnou postarat se o jejich malicherné, nicotné životy, vyslyšet jejich prosby. A 
tady už budu připraven já, se svým vlastním panteonem temných bohů. Ti budou ambiciózní, 

bez zbytečných zábran. Rychle si získají pragmatiky, zbabělce a všechny nejisté. Pak už bude 
jen velmi těžké pro Sedmnáctku, ztracenou a zdánlivě mrtvou, získat zpět své uctívače. Jejich 

stará tvář už nebude existovat, protože ji roztříštím na tisíc kousků, a než se jim podaří najít 
novou, lidé už budou uctívat můj panteon. U většiny bohů ze Sedmnácti bude stačit rozšířit 
pověst o jejich úmrtí, případně vložit vybraným osobám do snů a vzpomínek výjevy spojené 

s jejich koncem. Jiné, Auriona, Lamiuse a Gora, budu muset uvěznit, zamezit jim, aby dál 
vykonávali své povinnosti. Musím připravit rituály, abych je dokázal vlákat do přírodní 

úrovně a spoutat jejich moc. Některého z bohů možná budu muset skutečně zbavit všech 
možností působit na Asterionu, zabít ho. Ale to je krajní případ, k tomu snad nedojde, stálo by 
mne to mnoho sil a ohrozilo celý plán.  

Měly by se vyrojit zástupy proroků, kteří rozšíří mezi lidem katastrofické vize i příchod 
nových bohů. Zástupy čekající na smrt, vypálené vesnice, zvony bijící umíráček, marné 

pátrání hrdinů po léku na tuto nemoc. Práce pro mé agenty jako stvořená. Nadejde 
apokalypsa, zdánlivá, ale o nic míň strašná. Lidem stačí trocha strachu, zaručeně pravdivé 
zvěsti šeptané za šera v tmavých koutech a víra ve vlastní slabost. A z toho náhlého chaosu 

vzejde zástup mých bohů. Než se Sedmnáctka vůbec dovtípí, co se děje, a překoná svou 
nadutost, s níž ignoruje přírodní úroveň Asterionu, bude po všem. Než pochopí, že tentokráte 

budou muset zasáhnout sami, ztratí svou moc, protože je nikdo nebude uctívat, až na pár 
věrných kněží. Pak budou slabší než já. Stanu se nejmocnějším na Asterionu, ovládnu život 
všech. Ano, tak to udělám. Stvořím svůj vlastní panteon a světu předestřu před oči pád 

Sedmnácti bohů.  
Kdo by připadal v úvahu na místa mezi nejvyššími bytostmi? Já samozřejmě budu nejvyšším 

z bohů, jejich bohem, ale udržím si jen moc dostatečnou ke kontrole nad ostatními, čímž se mi 
z ramen sejme značná zátěž, kterou využiji pro znovudobytí Tary, rozdrcení Zyla nebo třeba 
ke svému výzkumu proměněnců. Sandol Kah přesvědčím snadno, stačí pár lichotek, slib, že ji 

nechám vládnout mořím a trocha pozornosti. I Šin by se měl dát přesvědčit, pokud mu 
nechám kontrolu nad magií a astrálním světem, jen musím spoutat ten jeho fanatismus 

pomocí množství úkolů a práce pro mne, aby nenapáchal víc škody než užitku. Ytrak zmizel, 



takže s tím nelze počítat. Ústa smrti nenávidím. Gwi je nevypočitatelná, přesto by mohla 

zaujmout méně významné postavení. Budu si trochu muset pohrát s jejími sny a udržovat její 
spánek pod kontrolou. Nejvíc práce bude asi s Kanwallou. Už se nenechá tak snadno zmámit 

fyzickými požitky jako dříve. Je teď cílevědomá a zná dobře svou cenu. Nejlepší by asi bylo 
oslabit její pozici, byť by na tom vydělali mí nepřátelé. Kdo by tak přicházel v úvahu? Snad 
Kněží slunce? Možná. Kanwalla pak ještě ráda přijde se skloněnou šíjí a zaujme místo v mém 

panteonu. Kdo dál? Určitě Dreskan, je ambiciózní a nepohrdne příležitostí. Přitom se pevně 
drží svých zásad. Stačí, když mu je trochu poupravím a může být bohem Kruté spravedlnosti. 

Maebor. Nepříliš inteligentní, ale spolehlivý a dá se snadno ovládnout. Tartar? Asi ano, pokud 
nenajdu někoho ještě více zuřivého a přímočarého. Intriky tady nepotřebuji. Pak ještě určitě 
Inaka a Sarapis. Po ostatních se budu muset poohlédnout po Stínovém světě nebo v zapadlých 

koutech Podzemní říše.  
A jak zařídit pád Sedmnáctky? Asi by bylo lepší posílat na smrt jednotlivé bohy postupně, 

tomu lidé snáze uvěří. Mí agenti musí připravit a rozšířit množství šeptaných zpráv, které 
budou přivolávat apokalypsu, vylíčí pád jednotlivých bohů do nejmenších detailů a budou 
vzývat příchod mých temných bohů. To znamená tak tři až pět let plánování, aby mi neunikl 

ani nejmenší detail a vše dopadlo podle mých představ. Lidé už před tím, než padne jejich 
bůh, musí v kostech tušit, že se to brzy stane. Možná bych měl první odstranit méně 

významného boha, Mirtal nebo třeba Riannu. Některého, jehož ztráta by civilizaci zasáhla na 
citlivém místě, ale přitom by ji nevzbouřila k okamžitému odporu a hledání, kdo je toho 
skutečnou příčinou. Pak pro své nejsilnější protivníky ze Sedmnáctky vytvořím malé 

soukromé vězení, někde v přírodní úrovni, nejlépe blízko mého sídla, lapím je kouzly a 
nechám hlídat věrnými a silnými strážci. A takto je odstraním nebo uvězním jednoho po 

druhém, až se zbavím všech sedmnácti. A pak bude světu vládnout nejvyšší bůh Khar a jeho 
poddaní temní bohové.  
Tento plán začal Khar Démon připravovat a jeho ovoce se má spatřit světlo Asterionu 

v nejbližších letech.  


