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„Kde som bol? Čo sa stalo?“
„Kým si bol v plynnom stave, Mirav ťa uväznil do fľaše. 

To ťa dozaista zmiatlo.“
Seth sa vrávoravo postavil a otriasol si prach z trička. 

„Kendra ušla.“
Sfinga sa usmial. Bol to pekný muž s krátkymi dredmi 

ozdobenými korálikmi a s veľmi tmavou pokožkou. Oble-
čenú mal bielu vrúbkovanú košeľu a voľné džínsy. Bol bo-
sý. „Si vyšší.“

„Aj Tanu s Traskom utiekli, však? Aj Elise. Čo je s Ma-
rou a Berriganom?“

Sfinga si Setha prezeral bezodnými čiernymi očami. 
„Niečo sa na tebe zmenilo, Seth Sorenson.“ Jeho slabý exo-
tický prízvuk sa nedal presne identifikovať, no bolo v ňom 
čosi z čara tropických ostrovov. „Nedávno si sa spolčil  
s démonmi.“

Seth cítil, ako sa mu do tváre navalila krv. „Som zaklí-
nač tieňov.“

„Aha. Počul som rôzne chýry. Gratulujem.“
Seth sa zamračil. Gratuláciu od Sfingu rozhodne ne-

bral ako kompliment. „Povedzte mi o ostatných.“
„Máme Maru a Berrigana. Ostatným sa podarilo unik-

núť vďaka Translokátoru. Boli by sme vás polapali všet-
kých, ale Laura, správkyňa Obsidiánovej pustiny, zničila 
most a viedla protiútok, ktorý nás spomalil.“

Seth sa trochu uvoľnil. Aspoň ostatným sa podarilo 
ujsť. Misia bola úspešná. Obzrel sa po izbe. Neboli tam ok-
ná a videl len jedny dvere. Zo stropu viseli takmer prie- 
svitné kusy farebných látok, steny skrášľovali tapisérie 
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a gobelíny. Podlahu pokrývali nádherné koberce. Namiesto 
stoličiek boli v miestnosti porozmiestňované vankúše rozlič-
ných tvarov a veľkostí. Seth si v jednom rohu vedľa pohov-
ky všimol obyčajný písací stôl. „Kde sme?“

Sfinga sa posadil na vankúš a rukou ukázal na druhý 
oproti sebe. „Prosím ťa, posaď sa.“

Seth ho poslúchol. „Nemáte tu stolný futbal?“
Sfinga sa usmial. „Rád ťa opäť vidím. Chýbal si mi.“
„Neprišla vám odo mňa vianočná pohľadnica? Sám 

som ju nakreslil.“
„Zaklínači tieňov sa nezjavujú každý deň,“ povedal Sfin-

ga a zatváril sa vážne. „Zaujímaš ma rovnako ako tvoja ses-
tra. Rád by som sa s tebou úprimne pozhováral.“

„A čo tak úprimná odpoveď na moju predchádzajúcu 
otázku? Kde sme?“ pritlačil naňho Seth.

Sfinga si ho pozorne premeriaval. „Keď majstri hrajú 
šach, často sa dostanú do bodu, niekedy je to mnoho ťa- 
hov pred samotným matom, keď vedia, že o výsledku je už 
rozhodnuté. Niekedy sa ten, čo nevyhnutne prehrá, vzdá. 
No niekedy ten, čo aj tak nakoniec prehrá, bojuje až do  
posledného ťahu. Po tom zásadnom momente, keď sa 
o všetkom rozhodne, však už nijaké prekvapenia ani zvraty  
nenastanú.“

„Tým mi chcete povedať, že ste už vyhrali?“ opýtal sa 
Seth. „Nie sú predsa takí hlúpi, aby všetko vymenili za môj 
život!“

„Neohlasujem ti svoje víťazstvo. Zzyzx predsa ešte nie je 
otvorený. Len ti vravím, že už sme dávno za bodom, ktorý 
určil, že moje víťazstvo je isté.“
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[  98  ]

Seth sa zahniezdil. „To, o čo sa pokúšate, je o čosi kom-
plikovanejšie ako šachová partia.“

„Oveľa komplikovanejšie.“
„Čoskoro zistíte, že nám stále ostalo v rukáve niekoľko 

es.“ Seth dúfal, že sa nemýli.
„Určite máš pravdu. Podceňovanie nepriateľa by mohlo 

mať smrteľné následky. Seth, nechvascem sa ani sa ťa nepo-
kúšam zastrašiť. Iba ti oznamujem, že som si svojím víťaz-
stvom istý. Som si istý aj tým, že odtiaľto odídeš, len ak ti to 
dovolím, a preto sa môžeme úprimne a otvorene porozprá-
vať. Spýtaj sa ma na čokoľvek.“

„Dobre teda. Tretí raz: kde sme?“
„Sme na východe Turecka v rezervácii, ktorá sa volá Ži-

vá miráž. To je asi najvýstižnejší názov. Miráž znamená pre-
lud alebo vidina. Niektorí ju nazývajú Veľká oáza. Tvoji 
priatelia ju poznajú ako piatu tajnú rezerváciu. A ja ju nazý-
vam domovom.“

Seth nedokázal zamaskovať svoj údiv. „Vy žijete v piatej 
rezervácii? V tej, ktorú nikto nevie nájsť?“

„Bývam tu už veľmi dlho.“
„Tu je predsa schovaný posledný artefakt.“
Sfinga sa usmial. „To bol prvý artefakt, ktorý som získal 

pred stovkami rokov.“
Seth zbledol. „Tak potom máte tri. Piesky svätosti, Oku-

lus a...“
„... Fontánu nesmrteľnosti.“
„To vďaka nej žijete tak dlho?“
„Keď sme sa stretli prvý raz, opýtal si sa ma, či som 

ozajstná sfinga. Nie som prevtelením sfingy. Som obyčajný 
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človek, ktorý si predĺžil život, lebo vlastní vzácnu Fontánu 
nesmrteľnosti.“

Seth si ho neveriacky premeral. „Ste aj ohromný kla-
már. Majster podvodník. Ako zistím, či mi naozaj vravíte 
pravdu?“

„Pretvárka sa stala mojou vernou spoločníčkou,“ priký-
vol Sfinga. „Čudné. Tieto tajomstvá som strážil tak dlho, 
že ma zarazilo, keď si moje slová spochybnil. No máš prav-
du. Mohli by sme byť hocikde. Mohol by som byť hocikým 
alebo hocičím. Pamätaj si však, že som ťa uzdravil Pieskami 
svätosti. Okulus leží na mojom stole a vďaka nemu viem, že 
nás nikto neodpočúva. A v tejto miestnosti je aj Fontána 
nesmrteľnosti, hoci na prvý pohľad by si ju mohol považo-
vať za nejakú čačku.“

„Ukážte mi ju,“ vyzval ho Seth.
„Prečo nie?“ Sfinga sa postavil a prešiel k stolu. Seth ho 

nasledoval a všimol si bezchybný vybrúsený krištáľ, ktorý 
bol položený na vankúšiku na stole a lámal svetlo na ma- 
lé dúhy. Okulus vyzeral presne tak, ako mu ho opísala  
Kendra.

Sfinga odhrnul jednu tapisériu, otvoril skrytú skrinku 
v stene a vytiahol z nej vysoký predmet. Seth v ňom hneď 
spoznal rovný, do špirály zatočený roh jednorožca, ktorý sa 
ligotal ako perla. Tento však bol oveľa väčší ako roh, čo 
získal v labyrinte u kentaurov. Roh slúžil ako stopka ala-
bastrovej čaše, ozdobenej ligotavou glazúrou. Na druhom 
konci rohu bola pripevnená hrubá kruhová podložka, aby 
čaša mohla stáť.

„To je Fontána nesmrteľnosti?“ začudoval sa Seth.
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