Kapitola 4
André kopnul do dalšího kamene na kraji cesty. Josh četl
v mapě a kontroloval jejich pozici vůči slunci. Složil mapu
a zastrčil ji do své brašny. „Do Silverrocku bychom měli
dorazit ještě před setměním.“
André se pousmál. „To je dobře. Už mě nebaví spát
na zemi.“
Suzy se na něj podívala z velkého balvanu, na kterém
seděla. „Pořád ti říkám, že spát nemusíme.“
Josh zavřel klopu u své brašny. „Ano, ale když jsme zkoušeli jít přes noc naposledy, zjistili jsme, že se točíme v kruzích. A když dokážu usnout, tak proč se neprospat?“
Suzy si stoupla. „Správně. To je také důvod, proč jsem
neprotestovala, když jsme se rozhodli, že se každou noc
zastavíme a utáboříme. Musím ale uznat, že bude fajn si
lehnout na opravdovou postel v pokoji se zdmi a stropem.“
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Dobrodružství Minecraftu 4

V tom zaslechli výkřik nějakého tvora vysoko v oblacích.
Podívali se vzhůru a uviděli velkého černého draka letícího
směrem k údolí, které před pár hodinami opustili.
Josh mžoural proti zapadajícímu slunci. „To je ten stejný
drak?“
André si zastínil oči dlaní. „Vypadá to, jako by měl něco
v pařátech. Co to je? Medvěd?“
Suzy si oběma rukama zastínila oči před jasnými slunečními paprsky, když jim drak přelétal nad hlavami. „To není
medvěd. To je nějaká dívka!“
Suzy se rozběhla zpátky k údolí, když v tom jí André
zastoupil cestu a zastavil ji. „Kam si myslíš, že jdeš?“
„Musíme jí pomoct.“
„Zešílela jsi? Tomu drakovi v žádném případě nestačíme.
A i kdybys ho dohonila, co bys asi tak dělala?“
Suzy se na něj upřeně podívala. „To nevím. Ale nemohu
tady jen tak stát a dívat se, jak někoho sežere drak.“
André ukázal směrem k drakovi, který se neustále zmenšoval, jak se vzdaloval. „Podívej, už je na půli cesty do údolí.
Nedohoníme ho, i kdybychom chtěli.“
Suzy odstrčila Andrého stranou. „Mluv za sebe.“
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Pozor, draci!

Vyskočila do vzduchu, ale místo toho, aby zase dopadla
zpátky na zem, vystřelila vzhůru k obloze a vydala se
za drakem.
André zůstal stát s otevřenou pusou.
Podíval se na Joshe. „Věděl jsi, že umí létat?“
Josh zavrtěl hlavou, aniž by ze Suzy spustil oči.
André se podíval zpátky na oblohu a společně sledovali
Suzy, která raketovou rychlostí pronásledovala draka.
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