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Existuje mnoho opisů Liber Logaeth, ale ţádný z nich není jejím doplněním jako Spis R’lyeh. Z tohoto důvodu jsem se 
rozhodl zveřejnit svůj vlastní přepis tohoto textu, probádaný, zachycený a okomentovaný Robertem Turnerem. Text níţe 
byl prověřován a nejsou zřejmé ţádné omyly nebo chyby v pravopisu, které byly přítomny v původním vydání (Zkauba 
bylo napsáno jako Zakubar).  
 

Phil 
 



 

 

Jejich Skryté Místo 
 
Během svého putování temným a zapomenutím městem jsem viděl mnoho neznámého lidským očím. Není to nádhera 
Iremu, jenţ mě straší ve snech s tímto šílenstvím, ale jiné místo, místo zahalené v naprostém tichu. Člověku dlouho 
neznámé a stranící se dokonce ghůlům a vyzáblým přízrakům. Ticho tam se rovná milionům ztraceným let tísnících mou 
duši velikou úzkostí, jako kdyţ jsem procházel tamní labyrinty v hrůze, ţe mé kroky můţou probudit hrozné architekty 
tohoto bezejmenného území, kde je ruka času spoutána a vítr nešeptá. 
 
Obrovský byl můj strach z tohoto místa, ale ještě větší bylo podivné, spánku podobné okouzlení, jeţ ovládlo mou mysl a 
táhlo mé kroky ještě dále a hlouběji do této říše neznáma. Má lampa osvětlovala čedičové stěny, odhalujíc mocné pilíře, jeţ 
jistě nebyly vytesány ţádnou lidskou rukou a na kterých byly zvláštně zbarvené obelisky s děsivými rytinami a tajemnými 
znaky tyčící se nade mnou do temnoty. Chodba přede mnou se svaţovala a tak jsem sestupoval. Kvůli tomu, co se zdálo být 
věčností jsem sestoupil v nadšených úvahách nad ponurými ikonami, které pokračovaly po obou stranách chodby aţ do 
nekonečna, zobrazujíc prazvláštní činy Těch Mocných, nenarozených ze smrtelného lůna. Setrvávali zde a procházeli, 
stěny stavby doposud nesly Jejich znamení: obrovské podobizny těchto příšerných bytostí minulosti, vytesané pod 
nebeskou klenbou neuhádnutými skupinami hvězd. 
 
Nekonečná cesta vedla dolů, stále dolů. Pojem o čase opustil mou mysl, Hypnos a věčnost drţeli mou duši.  
 
Jak dlouho a jak daleko jsem šel? Nevím. Potom jako probuzené ze snů Narcaea, mé oči spatřily dveře bránící mi v cestě. 
Byl na nich Jejich Znak. Znak, který jsem  viděl v jeskynních hrobkách Lengu, mezi pilíři Iremu a nesený před modlami 
záhadného Isnavoru. Roztřásl jsem se hned, jak jsem spatřil tento temný nápis pokrývající jadeitový kámen, svíjející se 
jako tisíc šeredných hadů. Občas jejich plazovité podoby jakoby vyrazily proti sobě jako ve sporu, občas se spojili do 
odporné hmoty a potom se dělili do kroutících se černých hadích znaků.  
 
Dveře se před mými očima svinuly jako svitek papíru a já jsem hleděl do prázdnoty, která byla za nimi. Mezi hvězdami se 
pohybovaly zvláštní tmavé postavy. Jako nářek silného větru mi do uší bušili s křikem a pláčem tisíce hrozných hlasů 
zmučených duší. Zakázaná jména Yog-Sothoth, Cthulhu, Nyarlathotep a stovky dalších mě pálila v mysli jako jedovatá 
zlost. Jejich mysli vstoupily do mé a já jsem se naučil tak rouhavé věci, o kterých se smrtelnému člověku ani nezdálo, 
pocházející z oblasti mimo náš čas a prostor, kde slepý démon, sultán Azathoth spočívá v jámě Chaosu do dlouhé, 
nekonečné a nespočetné eóny.  
 
Potom se s hromovým buráceným hvězdy před mýma očima začaly točit ve stáčejícím se víru a já jsem byl vtáhnut do té 
neznámé propasti lehce, jako lístek v bouři. Můj výkřik hrůzy přešel do milosrdného bezvědomí a pohltila mě temnota.  
 
Probral jsem se na poušti z červeného písku, kde slunce právě ohlašovalo úsvit. Vstal jsem, otočil se k severu a odebral se 
směrem k Damašku, kde jsem já, jako jejich písař, musel napsat svou knihu. Neboť za Herkulovými sloupy volají snící 
krystaly.  
 
 
O Tom, Který Spí 
 
Věz, On snil mrtvý sen po nesčíslné věky; Ten, který dřímal dlouho před zrozením člověka; Ten, které je mrtvý, ale stále 
vyčkává a sní. POVSTANE a Jeho čas se blíţí. Červ nezkazí, co uţ je zkaţené. Čas nemá významu proti Jeho trvání a eóny 
nemůţou zpustošit to, co není z pozemského těla.  
 
Dlí v R’lyehu, svázaný v nekonečném spánku Těmi, kdoţ bránili temnotě Vnějších Pekel a zamezili zhoubě člověka. Avšak 
temnota zvítězí, osud člověka je zpěčetěný a vyrytý.  
 
Hvězdy  označí čas Jeho příchodu a kdyţ se budou dráhy protínat, ON POVSTANE. Veliký Cthulhu se vrátí a vyzbrojen 
pařáty pomsty zničí Starší Vládce a roztrhá duši člověka. Zem pozná noc bez konce. 
 
Jeho oblíbenci jsou mezi vámi, střeţte se lidé. Přicházejí v tiché tajemnosti, jako zloději v noci. Nestarají se o lidstvo a jeho 
slabé bohy, zaslepené vůlí jejich pána. 
 
Veliký Cthulhu spí ve svém domě a utváří sen toho, co bude. Mrtvý Cthulhu čeká a sní. 
 
Můj bratr, Ibn Ghazi, viděl očima bez víček konec lidského světa, nicméně Jejich kletba popřela jeho zjevení. Stále 
odsouzený trpí nekonečnou trýzní Síní Zinu. Jeho ústa jsou zapečetěna, jeho jazyk je vyřezaný. Nemůţe mluvit ani naříkad 
nad svým utrpením. Je pošetilým otrokem Shoggotha  dokud Velicí Staří nepadnou.  
 
Yog-Sothoth zná Bránu, kterou se Staří navrátí. Aţ hvězdy vyblednou a měsíc uţ nebude zářit, aţ bude vycházet a zapadat 
jenom temné slunce, tehdy se probudí Veliký Cthulhu a z hlubin zavolá hlasem tisíců bouří a Brána bude otevřena a ONI 
SE VRÁTÍ. 
 
Běduj nad tvým osudem člověče, protoţe zem bude opuštěná a na věčnost uvrţená do propasti zatracení.  



 

 

 
VE SVÉ HROBCE V R’LYEHU VELIKÝ CTHULHU SNÍ. 
 
Pečeť, kterou proti Němu vytvořili nevydrţí navěky. Pošetilost lidstva ji rozbije a ON POVSTANE.  
 
Lidstvo ve svojí zaslepené ignoranci napadne předivo, které váţe jeho nesmrtelnost (bez toho, aby věděl, kdo vede jeho 
ruku). Roztrhne vzduch a oceány ohněm a nebesa pokryje jedovatým záhalem starodávného stínu Cthulhu. 
 
Já, Alhazred, jsem slyšel Jeho křik, mé oči spatřily zakázané Znaky. Bojím se hlasu nočního větru, bojím se o lidstvo. 
 
Ph‘hglui mglw‘nafh Cthulhu R‘lyeh Wgah‘nagl fhtagn. 
 
 
Výchova Mrtvoly 
 
Jakou úrodu sklidí duše po smrti? 
Co dlí v hrobce poté, co se duch odloučil? 
Co zamyká Brány pod hadím okem? - STANZA I . 
 
Ten, kdo by vlastnil skrytou sílu musí platit uctíváním Těch z Prázdnosti a poskytnout potravu Jejich bytí. V dávných 
časech Oni stvořili těla z masa a kráčeli po zemi a pěstovali rozmanité ţivotní druhy pro svou potravu. Stvoření Jejich 
tvaru (některé stále chodí po zemi), vytvarovaná a zbarvená dle Jejich potřeb.   
 
V Prázdnotě přetrvávají bez tvaru, Jejich pokrývka z masa je zničena, ale Jejich touha po základní podstatě přetrvává a 
dlouho zapomenutý chtíč hoří s hladovou  zuřivostí. 
 
Kdyţ ţivot opustí tělo jako moucha, musí být tato moucha Yotha uzavřena takto: Proveď řez pomocí Scimitaru Barzai a 
nad hlavou mrtvoly vyslov Zaklínání: 
 
ZECK A-REBUS PRATCHI, RO'KAS 
WELBREBOSDOS SATIGOC INRUT, YOTH 
IMBRUT, ZECK A-REBUS YOTH! RO'KAS YOTH! 
 
Učiň Znak Voor a spaluj kadidlo ZKAUBA. 
 
Zvedni hořící poleno z ohně a směrem k Západu prones slova:  
 
BELUM OSAS GRIMSAL, BOGAD RITZAS, PEGVIER, LAZOZ IMBRUT, ZECK E-REBUS, YOTH! 
 
Udeř do bronzového gongu a jak bude zvuk ve tvých uších doznívat, hmyz tě obletí a vstoupí do rány. Moucha bude 
přebývat uvnitř po sto devadesát dní a z její hniloby povstane devět červů ISCUXCARu, kteří budou hlodat jako jim bylo 
nařízeno aţ do doby, kdy nic nezůstane, jen podstata. 
 
Dokud nepřijdou Na-hags, aby je vypudili s pomocí Staršího Znamení (kterého se tolik bojí) a zabránili jim v návratu 
Amuletem ze Ţeleza. 
 
Takto připravená esence můţe být nabídnuta Těm, za Jejichţ uklidnění můţeš kdykoliv Otevřít Brány tak, jak jsem tě to 
učil.  (Třikrát se pokloň a zapečeť ji znakem Koth při Jejich příchodu). 
 
Třpytící se prášek Sesychání můţe být vytvořen z pozůstatků, jestliţe byly rozemleté v den a hodinu Saturna a smíchané 
s okrem ze země, solí a sírou.  
 
Mumie můţe být vytvořena vysypáním prášku na hmotnou bytost. 
 
 
Nádoba Balon 
 
Vytvoř nádobu ve tvaru mosazné hlavy.     
 

Na čelo vyryj tento znak: 

 
 

pod pravým okem: 



 

 

 
 

pod levým okem: 

 
 

pod ústy (napravo) 

 
 

a nalevo: 

 
 
Postav nádobu na kámen s vyrytými znaky mocného Balona. Nakonec nechť jsou oči této nádoby z obsidiánu. Dovnitř 
lebky zapečeť hodně Prášku Ibn Ghaziho, kovy starých planet a esenci ţivota.  
 
Aţ bude měsíc starý, vezmi nádobu zahalenou do černého na nějaké vysoko poloţené místo, kde není nablízku ţádný 
člověk a otoč se tváří na Sever. Odhal hlavu a předtím spaluj kuřidlo Zakubar. Tenhle smíš přivolat pět Balonových 
sluţebníků jeho jménem: 
 
VEDAL, NOCUSA, IBROS, DENAK, ENPROS, volám vás jménem vašeho Pána: Mocného BALONA! 
Pohleďte na vaše Znaky a pozřete na tyto obrazy s přízní, tato nádoba vás v tichosti očekává. Vyvolávám vás těmito slovy: 
KADESES YOLMO REEGUS EMIG ORRESSUS DIZZAG, ORESSUS, ORESSUS DIZZAG a mocí Jeho znaků, které jsem 
před vás postavil. Vyzývám vás, aby jste vstupili do této nádoby a hodovali na esencích, po kterých tak touţíte.  
 



 

 

 
Duchové se zjeví jako červená mlha před podobiznou a esence uvnitř lebky je budou vádit a oni vstoupí ústy do nádoby. 
Kdyţ budou uvnitř, učiň znak Koth a zapečeť ústa červenou hlínou (kterou jsi předtím připravil), říkajíc:  
 
VOLEC DEMAS, ORIS, přes tuto zemi nepřejdete. Slovy byla řečena, Znak byl učiněn, tak dlouho, jak chci já budete dlít 
uvnitř této nádoby, kterou jsem zhotovil svojím Uměním a dáte mi pravdivé odpovědi na mé otázky, kdyţ se budu chtít 
ptát. Neboť Balon, váš Pán, vás vyslal ze zástupů, jeţ mu slouţí, aby jste byli poslušni mé vůle, jako odměna za mé uctívání 
a náleţité oběti.  
 
Zahal podobiznu černou látkou.  
 
Kdyţ si budeš přát vědět cokoliv, co je před tebou skryté v lidském světě nebo v říší elementálních duchů – odhal hlavu, 
otoč se tváří k Severu, ptej se na to, co touţíš vědět a pověz podobizně tato slova: 
 
„Vytvořil jsem vás svým Uměním, 
Dal jsem vám ţivot, 
Teď pravdivě odpovídejte.“ 
 
(Učiň znak Voor a zapal kadidlo.) 
 
Pečeti na Nádobě nesmí být nikdo zlomeny, jinak by tě Duchové po jejich vypuštění chtěli zničit. 
 
 
Vytvoření Hypnova Prstenu 
 
Říše spánku se dotýká pozemského světa na mnoha místech, avšak právě za mocnými Věţmi Západu se lidské sny mísí 
s vlákny věčnosti. Pouze zde, kde má myšlenka tvar a kde vládne purpurový Hypnos můţe bdící člověk kráčet Údolím 
Země Spánku a zřít zde Síť Mysli. 
 
Ke vstoupení do snů jiných musíš znát Jména a Znaky čtyř Ochránců této říše a vlastnit Prsten Průchodu. 
 
Čtyři Ochrání Duchové Západního Vchodu (skrz který musíš projít) mají kaţdý jméno o pěti písmenech a odlišné znaky, 
ve kterých jsou uzamčena tajemství jejich síly. Jsou to tyto: 
 

NEMUS: 



 

 

 
 

DACOS: 

 
 

CABID: 

 
 

LEEBO: 

 
 

Vytvoř prsten z panenského stříbra v den a hodinu Jupitera a vyryj na něj tyto charaktery: 
 

 
 
V den a hodinu Merkura vybav prsten bronzovou fasetou nesoucí tento znak: 
 

 
 
Po dobu jednoho cyklu Měsíce odhal Prsten ţivlům, v této době stříbro zčerná a bronz zezelená.  
 
Za temného Měsíce vepiš Jména a Znaky čtyř Ochránců na pergamen a nechej jej prosáknout storaxem, zatímco nad ním 
povoláváš Ochránce těmito slovy: 
 
Nemus, Dacos, Cabid, Leebo! 
Volám vás vašimi prastarými jmény 
Navštivte mě při mém díle a pohleďte na tyto symboly! 
YAILISBO IBUZOD! 
 
Umísti Prsten na pergamen a recituj Zaklínání tichým hlasem: 
 
YOBUS RESUSYARTA NEBEE, RISSANUS NEBEE ZHIYA, VEN REBUSERIC NI 
ARDAS ARBAOS VANZEE GEREL ZIMPHANSE NI NEBEE 
AWENHATOACORO, VEHATH, HAGATHORWOS. 
 
Postříkej prsten dvakrát šťávou z jalovce smíchanou s cibetovým olejem a ovoň jej pomocí Kadidla Zkauba, říkajíc: 
 
Nemus, Dacos, Cabid, Leebo 
Poutám vás těmito slovy:  
ADULAL! ABUIAL! LEBUSHI! 
Nechtě mě projít bez překáţek  
Přes sféry vašeho Království 
A nenechte spát mé zkalené oči.  
 
(Učiň znak Kish.) 
 
Umísti Prsten a pergamen do olověné skříňky a odloţ ji stranou na dobu sedmi dní. 
 
Aţ budeš potřebovat vstoupit do snící mysli někoho jiného, v nočních hodinách si nasaď Prsten na druhý prst své levé 
ruky, otoč se k Západu a tiskni fasetu prstenu ke svému čelu, pronášejíc čtyři Jména na pergamenu a za okamţik projdeš 



 

 

mezi Věţemi Západu a vstoupíš do říše spánku. Vyslov jméno spícího a vaše mysli se stanou jednou aţ do chvíle, kdy 
Morpheus zdvihne své kouzlo.  
 
Tajemství a touhy kaţdého muţe nebo ţeny se ti odhalí skrze obrazy v jejich snech. Avšak, v moci Prstenu je pouze ten, 
kdoţ spí v nočních hodinách, neboť sluneční zář naprosto ničí jeho účinek a Klíč můţe být ztracen. Duchové neodpoví na 
druhé volání.  
 
 
Nodensův Amulet        
 
Amulet Pána Nodense je Ochranným Štítem před ďábly, kteří kráčejí nocí; démoničtí protivníci napadají lidstvo. 
Kdokoliv, kdo ponese tento symbol na svých prsou bude odvracet legie temnot aţ dokud se nevrátí plenitelé země.  
 
Za přibývajícího Měsíce a Oriona stoupajícího na Východě: Vezmi plátek nejčistšího stříbra a vyryj na něj obraz Hado-
netopýra, který hlídá Bránu Ohně. Z hadí tlamy vychází trojité Slovo Síly, jeţ nikdo nemůţe vyslovit nebo poznat. 
 
Za úbývajícího Měsíce na Amulet vyryj souhvězdí Oriona a dovnitř něj Symbol Ruky. 
 
Za noci, kdy hvězdy plápolají na nebesích a Slunce je ve znaku Mořské Kozy, otoč se k Východu a drţ Amulet ve vzduchu, 
říkajíce: 
 
Veliký stříbroruký NODENSi, volám tě! 
Pohleď na Symbol své mohutné Síly! 
Otevři plamennou Bránu svého Příbytku a daruj ţivot 
Tomuto Emblému vytvořeného mým Uměním. 
Pohleď na Jméno, jeţ nesmí býti vysloveno, 
Vycházející z dásní tvého sluţebníka! 
Pohleď na podobu svého tajného znamení mezi hvězdami! 
Vítám tě NODENSi!  
Natáhni svou Ruku a propůjč Sílu mému dílu, 
Aby mi Staří Vládci byli ku pomoci v čase mé potřeby.  
V těchto Jménech volám k vaší Síle: 
BABÃDUR, SHUJÃ, GIBBÕR, MURZIM , 
BESN, KLARIA, GAB BÃRÃ! JABBÃR! 
 
 (Učiň Znamení Starších) 
 
Hluboce se ukloň na kaţdou světovou stranu, začínajíce a konče na Východě. Ovoň Amulet sladkou myrhou pravou, zabal 
jej do černé jemné látky a uloţ jej stranou, dokud jej nebudeš chtít pouţít. 
 

    
 
 

 
O Mrtvých, kteří neodpočívají ve svých hrobkách a o Sloužících a Přátelských duších 
 
Kdesi v minulých časech Prastaří poskvrnili zemi svou kletbou, mrtví nepoznají pokoj hrobu. Povstanou z rozkladu, 
přinášejíc plémě ghůlů, stvůr, jeţ nejsou ţivé nebo mrtvé, nýbrţ dlící ve světě stínů a přeludů. 
 



 

 

Mrtvá těla zlých čarodějů jsou pochovávaná tvářemi dolů a jejich ruce jsou probodnuté ţelezem, aby jim byl znemoţněn 
návrat do tohoto světa. Avšak někteří s velikou mocí nepodlehli smrti ani vězení hrobky a nekromantickým uměním 
změnili jádro svých páteří do tvarů hrozných hadů nebo obrovských ještěrů, kteří se ţiví hnusnými pozůstatky a hryţou 
temné průchody do světa ţivých. 
 
Jsou takoví, kteří povstávají z hrobů za soumraku a pijí krev muţů i  ţen, někdy se přetvářejí ve vlka nebo netopýra a jiné 
rozličné formy.  
 
Hadovití upíři a harpyje s pařáty také rozšiřují nákazu utrpení mezi lidmi, neboť touţí po substanci ţivota, která jim byla 
odepřena. Červ zplodí červa a z hniloby těla podivná stvoření vzejdou. 
 
Sny muţů a ţen jsou někdy suţovány těmito náruţivými duchy nočních můr, které staří nazývali inkuby a sukubami, ze 
kterých se (pomocí pohlavního styku) zrodili bytosti přeţívající jen zpola.  
 
V pustinách straší démoni a dţinové, gorgony a vícehlavé hydry, zůstavajíce věrní Mi-Govi ve velké ţluté Poušti Severu a 
mé oči byly nakaţeny jejich zlem. 
 
Všechny tyto bytosti jsou lehce očarovány a svázány vůlí kouzelníků a čarodějů, jeţ znají způsoby a rituály Starých. Avšak, 
měj se napozoru před těmi, jeţ dlí (mrtví, či stále ţiví) pod prastarými písky Egypta (coţ jsem se naučil v domě 
Khephnese), protoţe jejich čas má přijít a ţádná smrtelná ruka neodolá jejich moci. Oni se vrátí. 
 
Čas neubíhá před ztichlými modlami. - STANZA II . 
 
 
Zrcadlo Zjevení 
 
Ke spatření shromáţdění povolaných duchů (jestliţe nebyli evokováni aby se viditelně zjevili), nebo k rozmluvě s dušemi 
mrtvých, musíš nachystat nádobu do které budou polapeny jejich podoby. 
 
Pouţití tohoto zvláštního zrcadla mě naučil magický kněz z Údolí ZURNOS, kde je Veliká Noc následována Velikým Dnem 
a kde Sedm Jeskyní vede aţ do středu země.  
 
Vezmi nádobu z křišťálového skla ve tvaru alchymistické křivule a postav ji stranou. V den a hodinu Luny (kdyţ přibývá) a 
kdyţ je Slunce v domě Škorpiona napiš na prázdný pergamen šifru Raka ze Zosimu a nasyť jej vůní piţma. 
 

 
 

Ve velikém hmoţdíři smíchej: Stachys “Betony“ (Čistec vlnatý), Parietaria Judaica “ Pelitory“ (múrovník, drnavec 
palestinský), Gutierrezia “Hadí býlí“, Sambucus “Elder“ (bezinka) a Origanum creticum “dobromysl“ vše stejným dílem. 
Curcuma zedoaria “Zedoary“ (Kurkumovník zedoárový), Alpinia galanga “ Galangal“ (Galgán velký), Doronicum orientale 
(Kamzičník východní), Amoniak (čpavek), Opopanax, Spodium (ţivočišné uhlí), Cymbopogon schoenanthus (Citronová 
tráva), ebenové dřevo, Bolus Armenus (“Arménská zemina“), Mithridatum a vinný mošt (must), z kaţdého tři díly.  
Přeměň vše na jemný prášek a uloţ jej do alchymistického pelikána nebo do slepého alembiku. Přidej destilovanou nebo 
mořskou vodu ke zvětšení směsi čtyřikrát. Přikryj pergamenem a nechej kvasit po dobu patnácti dnů. 
 
Vyčerpej Podstatu a nalij ji do jiţ zmíněné křivule s Elixírem a přidej magnetovec. Zapečeť nádobu červeným voskem a 
poloţ ji na mosazný stojan. 
 
Učiň znak Voor a vyslov Devět Slov Síly: 
 
LUSOOM, RENGAT, EEPUS, OMARASY, 
ALCUM, DARBUS, NESMONARTIS, 
ENPHODDARIBUISEC, EBO! 
 
Při západu slunce po dobu devíti dní spaluj příjemné kadidlo pod nádobou a vyslovuj Slova Síly v jejich pořadí, jedno 
kaţdý den. 
 
Zjevení Duchů jsou viditelná v hlubinách Zrcadla, kdyţ je povoláš svým Uměním a duše mrtvých ti dají pravdivé odpovědi 
v souladu s jejich povahou. 
 
 
Návštěvy Velikých Starých 
 



 

 

V kovových hvězdách navštěvují čas od času Staří zemi. A pověst o Starších Bozích nepřeváţí nad tímto přicházením; 
neboť Oni nekráčejí po zemi ve svých zapovězených podobách. 
 
Navštěvují nebesa nad pouštními krajinami, vysoká místa a pustá území na zemi a vhánějí strach do srdce osamělého 
putujícího a všech, kdoţ viděli Jejich znamení. Avšak ţádný člověk nemůţe předvídat Jejich temné úmysly, anebo spatřit 
Jejich tváře, protoţe Oni cestují obrovskou rychlostí na hřbetu větru a trhají látku Časové sítě ve svém hněvu. 
 
Šelma Noci bude předpovídat jejich příchod. - STANZA III 
 
 
Obřad Přeměny  
 
Ti, jeţ chtějí vstoupit do Propasti a zůstat naţivu musejí nejprve projít přeměnou. Podobně jako kaţdý, kdo chce zůstat aţ 
se vrátí Staří a zem bude vyčištěna, musí přijmout podobu jeho Pánů.  
 
Toto je konečný obřad a ten, kdoţ kráčí po této cestě se jiţ nebude moct vrátit do mezí lidskosti. Jeho tělo bude jako ze 
ţelena, jeho mysl bude jedním s nejstaršími a prvními z pozemských Vládců, jeho oči uvidí, co ţádný člověk neviděl a jeho 
podoba bude shodný s těmi, jeţ kráčejí dimenzemi času. 
 
V noci, aţ se oko Hvězdného Draka zakalí a Slunce bude v Pátém Domě v trojici se Saturnem vstup mezi Kameny a Otevři 
Bránu pomocí vyvolání a zaklínání Yog-Sothotha. Vyvolej Glóby jejich odlišnými Jmény a kdyţ budou přítomny, nad 
kaţdým příchozím učiň znak Voor. 
 
Před kaţdými Kamenem spaluj vykuřovadlo Zkauba a foukej Prášek Ibn Ghaziho do Čtyř Větrů. 
 
Stůj před Oltářem tváří k severu a uchop Scimitar Barzai a nakresli s ním ve vzduchu před tebou tyto tři znaky, jeţ bourají 
hranice:  

 
a vyslov veliká Slova Síly: 
 
RENOSORATUNTA! POHOTHON! BASAKUNNAS ! 
 
Silným hlasem vyvolej Pána AZATHOTHa těmito slovy: 
 
Veliký AZATHOTHe, volám tě! 
Ničiteli myšlenky formy, 
Přijď ke mně ve své Síle a zahal mě 
Temnotou Věčnosti! 
Nechť na mě sestoupí Nyrlathotepův Rubáš 
Abych mohl kráčet mezi hvězdami 
A lidé nepochopí mou přítomnost. 
ZENTO! HADARBUS! TASAC! 
 
(Učiň znak Kish) 
 
Odhoďte tento kabát z masa do země Prastarých. 
Volal jsem vás! 
Vyslovil jsem mocná Slova vaší Tradice! 
Můj otec Yog-Sothoth stojí vedle Brány, 
A Veliký Cthulhu volá pod vlnami! 
 
(Učiň znak Voor) 
 
Měsíc s tisícem tváří vyšel! 
Dračí oko se kalí! Otevřete se! 
 
Načrtni Síť Úhlů a vstup do Víru pomocí formule Dho-Hna a tvoje podoba bude stejná jako těch bez ní. 
 
 
Alhazredovy předtuchy 



 

 

 
Slova této knihy jsou jedovatými trny, neţ tolik trýzní mého ducha a má záhuba jest blízko. 
 
Noc je zaplněná Jejich křikem a údery koţených křídel. Jejich ruka spočívá na mém hrdle i přesto, ţe na hrudi nosím 
Trojitý Talisman; síly ubývá s kaţdým měsíčním cyklem. 
 
Neodvaţuji se spát v hodinách od západu po východ, aby mi pokradmu a zručně nebylo odejmuto Kouzlo a Oni by pohltili 
mou duši. 
 
Orákulum Yebsu předpovídalo mou záhubu: Když den bude jako noc, Jejich moc převládne. Lidský ţivot je pouhým 
obláčkem, který se rychle rozplyne před tváří měsíce. Avšak, je zde Propast Zatracení, kde je takovéto zapomění zakázané, 
do něhoţ budou vrhnuty má pošpiněná mysl a tělo, abych trpěl mukami zatracených po celé nespočetné věky nekonečna, 
nemajíc tvar či hmotu.  
  
Znamení jsou mezi Hvězdami a ponurý strach útočí na mé kosti, můj čas jest u konce. 
 
Avšak Al Azif nezanikne, protoţe se dostal do rukou dalšího, Ochránce Mocných Sil, jeţ dlí za Západním Oceánem. Tyto 
spisy přetrvají věky, ukryty před mnohými, oslabeny pouze některým. V tajemstvích mé knihy najdou moudří Klíč ke 
Spáse a blázni si odemknou dveře ke svému zatracení. 
 
V čase devíti dnů ode dneška se Slunce spojí s Měsícem a můj osud bude spečetěn. Kdyţ temnota přichází v poledne a 
písek se chvěje ve větru, já uţ více nebudu. 
 
Na Západě leží Jeskyně Svitků, 
Kde Mosazné Škorpiony stráží Zakázaná Slova. - STANZA IV . 
 
Toto je druhá část Liber Logaeth. 


