--- Závěrečná zpráva důstojníka bezpečtnosti Hean Song Nua ve věci zmizení výběrčího daní Lan Dinga a vybraného zlata z provincie Jin ---

Při mém vyšetřování jsem šel po stopách zmizelého. Každoroční objížďka provincie Jin spojená s výběrem daní

podle všech mých informací probíhala bez problémů. Východní cíp území, kterým vede Hedvábná stezka, si ponechával
vždy na závěr své výpravy, protože se tudy z provincie vracíval do Čchang-Anu. Ani letos to neudělal jinak.
Poslední zastávku s úspěšným výběrem daní provedl ve velkém hostinci u Hedvábné stezk y jménem Unavený Poutník.
Vyslechl jsem tam několik svědků, kteří mi potvrdili, že odtamtud odcházel. Osobně jsem zkontroloval dokument, kterým ctěný Lan Ding potvrdil majiteli hostince odevzdanou částku. Pečetě i podpis odpovídaly.
Dva dny před koncem léta odtud se svou skupinou odešel. Spolu se dvěma dalšími kupeck ými výpravami se vydali
po Hedvábné Stezce směrem k Dun-Huangu, kam by za normálních okolností dorazili během deseti dní. Ale už ze své
cesty sem vím, že ctěný Lan Ding do města nikdy nedorazil.
V osadě Šimi, která je vzdálená dva dny cesty od hostince směrem k Dun-Huangu, výběrčího už také neviděli.
Za to mi řekli, že v období, kdy výběrčí zmizel, tu vydatně pršelo. Prý po několik dní. Stezka bývá v horách někdy
nebezpečná a to nejen kvůli počasí. Mezi hostincem a Šimi jsem našel místo, kde spadla obrovská kamenná lavina.
Místní potvrdili, že to bylo někdy v době zmizení. Desítk y lidí pak po tři dny odklízely kamení, aby byla stezka
zase bezpečně průchozí. Při odklízení však nenašli nic, co by nasvědčovalo, že lavina spadla na výběrčího
a obchodník y, kteří s ním cestovali. S celou svou skupinou jsem se rozhodl úsek s lavinou prozkoumat důkladně.
Hned první den práce jsme dole ve strži našli skryté zbytk y vozů a těla. Samozřejmě pomocí magie,
na přesunutí té masy kamenů bych musel mít sebou celý pluk.
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Začali jsme tedy kopat a během tří dní jsme vysvobodili trosk y sedmi vozů, našli naprosto zničené mrtvoly
dvaadvaceti lidí, z nichž jedna měla roucho výběrčího daní.
Zvláštní ale bylo, že jsme nejen nenalezli zlato, které měl výběrčí vézt, ale ani žádné zboží nebo hotovost,
kterou by u sebe měli mít ty dvě kupecké výpravy, které ctěného Lan Dinga doprovázely.
Nechal jsem magik y ještě dva dny pátrat, jestli zlato někde v lavině neobjeví, ale jsou si jisti, že tam žádné není. Vrátil jsem se do hostince Unavený Poutník a spustil další kolo výslechů. Ačkoli ke zmizení došlo před
více než dvěma měsíci, zaměstnanci si na den, kdy ctěný Lan Ding odjížděl pamatovali docela dobře. Podle všeho bylo ve výpravě celkem dvacet tři lidí. Mí magikové našli ale jen dvacet dva těl. Bylo stěžejní určit totožnost
dvacáté třetí osoby, jejíž tělo jsme pod lavinou nenašli.
Ta těla, co jsme dovezli sebou, byla v hrozném stavu. Rozmačkána na kaši. Identifikovat tváře nebylo
možné ani u jednoho. Také jim chyběly šperk y a osobní předměty, což bylo ještě zvláštnější. Tak y měli bílé
vlasy, což mě i mým magikům silně naznačovalo, že v jejich smrti či těsně před ní byli cíli něčeho silně
magického. Těla se dala identifikovat pouze podle zbytků oděvů, ve kterých byla. Bez lidí z hostince by
asi tehdy mé pátrání skončilo, ale s jejich pomocí jsme nakonec všech dvaadvacet těl identifikovali.
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Už nebylo pochyb, že mezi nimi je i ctěný Lan Ding, a všichni z jeho doprovodu. Pak také všichni členové
dvou kupeck ých výprav. Až na jednoho magika, který s jednou z těch výprav přijel a prý i odjel. Pokud kupce i
výběrčího někdo okradl a pak zabil pomocí laviny, musela to být buď dobře organizovaná skupina, nebo relativně
mocný magik. Obyčejný člověk sám by něco takového nemohl dokázat.
Odjeli jsme tedy zase do Šimi a pak do Dun-Huangu. Už v Šimi mi potvrdili, že si na zvláštního muže,
který by mohl být magikem, a který se choval docela zmateně, vzpomínali. Potvrdili mou domněnku, že pokračoval dále do Říše. V Dun-Huangu jsme ho našli během prvního odpoledne.
Ten blázen nejen, že zůstal zde - v prvním větším městě, které měl po cestě, ale navíc se nestyděl rozhazovat peníze všude, kam přišel. A dík y tomu jsme ho tak snadno našli. Když ho mí muži poutali, hrál zmateného
tak přesvědčivě, že bych mu to málem věřil.
Prý s výběrčím ani s kupci z hostince neodešel, i když nevyvrátil, že je znal. Peníze prý vyhrál v herně v hostinci. Můj magik - kontrolor - potvrdil, že náš podezřelý ovládá technik y nutné k provedení tak mohutného plánu.
Ovládání mysli, maskování předmětů i vládnutí zemi a kamenům. Když jsme v jeho domě, který před dvěma měsíci koupil, našli vůz, který měl na sobě ministerskou značku, už nebylo třeba dalších důkazů.
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Nicméně podezřelý trval na své nevině. Vůz mu dali v hostinci, prý netušil, že patřil výběrčímu.
Snažil jsem se mu vysvětlit, že pokud se přizná, může z toho vyváznout s dvaceti lety služby v dolech.
Pokud se nepřizná, bude popraven. Mí muži zajistili veškerý jeho majetek a ukázalo se, že to všechno je jen malý
zlomek toho, co u sebe musel výběrčí i kupci mít. Musel tedy zbytek někam ukrýt, asi ještě v horách cestou sem,
a asi i proto se tady usadil, aby to neměl k lupu daleko.
Nechtěl nám říct, kde to schoval, a ani mí magikové, kteří mu šahali do mysli, nic nenašli.
Ačkoli je to hnusný vrah, musím uznat sílu jeho vůle. Až do popravy trval na své nevině a žádnému z magiků,
kteří se snažili úkryt lupu v jeho hlavě najít, se to nepodařilo.
Aby Říšská pokladna nepřišla o daně z provincie Jin za minulý rok , doporučuji hledat jejich úkryt
pomocí astrálních sfér, v terénu jsme provedli vše, co bylo možné, a naše výsledk y jsou shrnuty výše.
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