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V˘PRAVA
K SEVERU ZAãÍNÁ

„Tohle místo je ze všech, kam nás
naše výpravy za netvory zavedly, snad
to nejúžasnější!“ řekl s údivem Tom.
Stál a rozhlížel se po bělostné ledové
pustině. Bílá krajina se táhla dál a dál,
kam oko dohlédlo, a pod jasně
modrým nebem se oslnivě třpytila.
Bylo odpoledne a slunce teple hřálo.
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„Vypadá hrozně nehostinně,“
zachvěla se Elena. „Ale zároveň je
krásná.“ K nohám se jí tiskl ochočený
vlk Šedivák. Na šedé srsti mu
zůstávaly drobné ledové vločky
a rampouchy. Objala ho a s potěšením
si o jeho teplé tělo zahřívala nohy.
„Podívám se do mapy, jak daleko
musíme ještě jít,“ rozhodl se Tom.
Vyndal z kapsy už značně
opotřebovaný svitek, který jim dal
čaroděj Aduro.
Jeho hřebec Bouřlivák stál na
rozlehlé oslnivě bílé ploše jako černý
stín. Tom ho poplácal po šíji a kůň tiše
zaržál. Tom s Elenou na něm nemohli
jet, protože se mu kopyta na sněhu
bořila a na ledu stále ujížděla.
Postupovali tedy kupředu jen pomalu.
„Blížíme se k nejsevernějšímu cípu
Avantie. Už musíme být brzy u cíle.“
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Tom ukázal na červeně světélkující
stužku na mapě, která jim ukazovala
cestu.
Nebyla to jen tak obyčejná mapa.
Měla kouzelnou moc. Tom ji dostal
od čaroděje Adura, důvěrného
králova rádce. V tajných výpravách
za netvory, které bylo třeba
na záchranu království přemoct,
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zavedla mapa Toma s Elenou už
na čtyři různá místa!
Tom znal od dětství historky
o netvorech, legendárních tvorech,
kteří přebývali v nejskrytějších
cípech království. Avantii měli
chránit a pomáhat, aby se všem
dobře dařilo. Tom, kterého
od malička vychovávali strýc a teta,
si vždycky myslel, že to byly jen
báchorky. Rozhodně nikdy žádného
netvora neviděl, s žádným se nikdy
nesetkal. Ale stejně tak se nikdy
nesetkal se svým otcem Taladonem.
Tom stále nevěděl, jestli se ještě
někdy s otcem uvidí, ale zato už
věděl, že netvoři jsou skuteční. Zlý
čaroděj Malvel na ně uvalil
ďábelskou kletbu a využíval je,
aby celou zemi ničili a šířili zlo
a zkázu. Někdo statečný se musel
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vydat na výpravu, netvory osvobodit,
a tím zachránit království. Král
Hugo a čaroděj Aduro vybrali Toma.
Nikdy je nesmí zklamat.
Tom měl jen Bouřliváka a meč
a štít na svoji ochranu. Ale brzy
potkal Elenu a Šediváka, kteří se
k němu připojili. Tom věděl, že bez
nich by nikdy neuspěl, nikdy by se
nedostal tak daleko. Společně už
osvobodili z Malvelovy kletby
čtyři netvory, a teď hledali pátého –
Nanooka, ledového obra.
Některé vzácné bylinky, používané
v Avatii k léčení neduhů, rostly
jenom na severních ledových pláních,
ale bez Nanookovy ochrany je
seveřané, kteří tam žijí, nemohou
pěstovat a sbírat. V království
pomalu docházely zásoby léčiv! Tom
věděl, že musí ledového netvora najít
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a osvobodit. „Nevzdám se, dokud mi
v žilách koluje krev,“ ujišťoval se Tom.
„Měli bychom raději pokračovat,“
řekla Elena a nahlédla mu přes
rameno do mapy. Ukázala
na skupinku maličkých stanů, které
na pergamenu vystupovaly a lehce se
chvěly v mírném větru. „Zdá se, že
tady blízko jeden z nomádských
táborů je. Možná bychom tam mohli
přenocovat. Padám únavou!“
„Já taky,“ řekl Tom. „Tak jdeme!“
Vydali se znovu po rozlehlé zmrzlé
pláni, Tom vedl za otěže Bouřliváka,
Elena šla s Šedivákem za nimi. Vtom
zaﬁčel divoký poryv ledového větru,
až se zachvěli, přestože byli teple
oblečeni.
Tom přidal do kroku. „Pospěš, čím
dřív dorazíme někam do sucha
a do tepla, tím líp.“
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Šedivák se najednou prudce
zastavil a dvakrát hlasitě zaštěkal.
Elena k němu přidřepla.
„Co se děje, kamaráde?“ zeptala se.
Tom viděl, jak se vlkovi zúžily oči.
Z hrdla se mu vydralo zavrčení.
„Možná něco vycítil,“ řekl. Vlk byl
často první, kdo poznal blížící se
nebezpečí.
Znovu se do nich opřely silné
poryvy větru. Tentokrát se vítr ale
neutišil. Během několika minut je
začal prudce bičovat zledovatělým
sněhem, který bodal do kůže.
„To mi neříkej, že se přihnala
sněhová bouře,“ snažila se Elena
překřičet vítr. „Před chvíli nad námi
bylo modré nebe a svítilo sluníčko.“
„Teď rozhodně nesvítí,“ křičel
Tom. Obloha byla temně šedá, nad
hlavou se jim divoce hnala hrozivá
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mračna. „Musíme jít dál a dostat
se do tábora.“
Ale najednou si uvědomil, že se
sluncem schovaným za těžkými
mraky sotva najdou cestu. Mapa jim
nebyla k ničemu.
„Myslím, že to bylo tímhle
směrem,“ ukázal Tom do husté bílé
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metelice a snažil se zůstat klidný. Sníh
ho bičoval do tváří, že sotva držel
oči otevřené. „Nebo to bylo tudy?“
„Nejsem si jistá,“ řekla Elena.
Sněhová vichřice kolem nich řádila
čím dál víc. „Musíme si rychle najít
nějaký úkryt, v takovém počasí
nemáme venku šanci!“
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