Kapitola 2
André se ještě jednou zhluboka nadechl a pak z plných plic
zakřičel.
Co si o sobě Larisa myslí? Donutila draka, aby ho pustil,
i když už nebyla v pozici, kdy ho mohla chytit. Místo toho,
aby bezpečně dopadl na hřbet jejího draka, s křikem padal
volným pádem směrem k zemi.
Nekontrolovaně se začal točit a jeho pohled střídavě těkal mezi rychle se přibližující zemí a Larisou, která se ho
snažila dohonit.
Ve vývrtce padal směrem dolů a křičel. Larisa byla pořád příliš daleko, než aby mohla podniknout něco k jeho
záchraně.
Když poprvé spadl z velké výšky, stěží to přežil. Nyní ale
padal z pětkrát větší vzdálenosti, než když tehdy skočil z té
hory. Tentokrát už to rozhodně přežít nemůže.
Jakmile dopadne na zem, přijde o veškeré své zdraví.
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Notch se v tolika věcech o tomto světě mýlil.
Co když ve chvíli, kdy tady zemře, přestane dýchat
i ve skutečném světě? Co když jeho mozek zareaguje na ten
náraz tím, že skutečně zemře?
Bez něj nebudou moci aktivovat křišťálovou kostku, která je může dostat ve zdraví pryč z tohoto umělého světa.
Jak se řítil k zemi, přestal křičet a začal se smát.
Umělého!
To určitě!
Naprosto všechno v tomhle světě mu připadalo stejně
skutečné jako svět, do kterého se narodil. Nebylo na něm
naprosto nic umělého. Ani lidé, ani bolest, a ani smrt.
Byl tohle jeho konec?
Jeho mysl mu začala přehrávat útržky z jeho života.
„No super“, pomyslel si, když se mu začal před očima
odehrávat celý jeho život.
Pak si náhle vzpomněl na video z YouTube, které kdysi
viděl a kde v jednom hudebním klipu předváděly kreslené
postavičky ty nejhloupější možné způsoby, jak se dá zemřít.
Ze všech těch hloupých způsobů musí být tohle ten
nejhloupější.
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Kapitola 3
Larisa se přimkla těsně ke svému drakovi. Křídla měl složená podél těla a nohy schované, aby mohl letět co nejrychleji.
Moc to ale nepomáhalo. Nedokážou Andrého dohonit včas
– dříve, než dopadne na zem. I oni sami se už totiž dostávali
k zemi příliš blízko, takže pokud brzy nezmění směr, rozplácnou se o zem tohoto světa spolu s ním.
Larisa musela rychle udělat nejtěžší rozhodnutí svého života, dokud ještě nebylo pozdě i pro ně.
Drak roztáhl křídla, rychle zpomalil a obloukem přeletěl přes vrcholky stromů, zatímco André vysokou rychlostí
zmizel v lese.
Larisa kroužila kolem lesa a připravovala se na to, co uvidí – až najde Andrého tělo. Ruce se jí třásly, když naváděla
draka na přistání k místu, kde se jí ztratil z očí.
Jakmile drak dosedl na zem, odvrátila hlavu.
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Nakonec však sebrala odvahu, aby se podívala na to, co
z jejího kamaráda zbylo.
Otočila hlavu a její ústa se otevřela v němém úžasu.
Po Andrém nebylo nikde ani stopy.
Místo kráteru, který by tam po dopadu jistě vznikl, ležely
na okraji mýtiny polámané stromy. Když se podívala dále
do lesa, byly tam vidět jasné známky zkázy, jako by se lesem
přehnal nějaký obr a všechno, co mu stálo v cestě, odhodil
stranou.
Souviselo to nějak se zmizením Andrého?
Pokud ne, tak to vypadalo jako opravdu velká náhoda.
Jestliže to však nějak s Andrém souviselo, kde potom byl?
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