Kapitola 5
Stáli u vchodu do jeskyně, do níž vešel Elbertýnin bratr,
který se už nikdy nevrátil zpátky, a sledovali ji, jak uhání
na jednom z jejich koní zpátky do bezpečí města, než padne
noc.
Když obyvatelé města slyšeli, že se tři stateční hrdinové chystají zastavit Plížily, darovali jim meče, luky s šípy
a louče. Každý z nich je poplácal po zádech a popřál jim
ze srdce „hodně štěstí“, než se zase rychle vrátil opravovat
hradby. Na oslavy nebyl čas, protože nikdo nechtěl riskovat
bezpečí svého města kvůli cizincům.
Dokonce i kvůli těm, kteří tvrdili, že se Ho nebojí.
Nebylo to poprvé, kdy k nim někdo přijel a sliboval, že je
Plížilů zbaví. Jenže vážný problém měli stále.
Když se jim Elbertýna ztratila v dálce, obrátili se zpátky
ke vchodu do jeskyně.
André se zhluboka nadechl. „Tak jdeme na to.“
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Dobrodružství Minecraftu 3

Suzy šla těsně za ním. „Nedělej z toho takové drama.“
Ponořila se do temnoty jeskyně a ztratila se z dohledu.
Její tvář osvítila první louč, kterou použila k zapálení
další louče zaklíněné ve stěně. Otočila se na oba chlapce.
„Jdete?“
Josh a André se na sebe podívali a pospíchali za ní.
Procházeli úzkým tunelem a při tom, jak postupovali kupředu, zapalovala Suzy louče, které byly zaklíněné
ve stěně od poslední výpravy. „Tohle musí být louče, které
použil Elbertýnin bratr. Ale proč jdou ještě zapálit?“
André si jednu důkladně prohlédl. „Protože nejsou
vyhořelé. Je na nich ještě pořád dost omotaného uhelného
práchna. Vypadá to, jako by je někdo sfoukl.“
Josh se podíval dozadu, kde se stáčela cestička plápolajících loučí, které kopírovaly tunel, jímž přišli. „Necítím tady
žádný průvan, takže tím to být nemohlo.“
„Myslíte si, že ten, kdo sem přišel za jejím bratrem, je
uhasil?“ řekl André.
„Nevíme, co se jejímu bratrovi stalo. Z toho, co víme, se
mohl jednoduše vyděsit a utéct a neměl pak odvahu se vrátit zpátky do města jako zbabělec.“
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Den Plížilů

Josh se nepřestával při chůzi ohlížet dozadu, když v tom
si všiml, že nejzazší louč zhasla. Zastavil se a sledoval, jak
zhasla i ta předposlední. „Hej vy dva, dívejte!“
André a Suzy se zastavili a podívali se na něj. Josh ukázal
směrem do tunelu. „Ty louče zhasínají.“
Jak se všichni tři dívali tunelem ve směru, kterým Josh
ukazoval, zablikala a zhasla další louč.
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