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teve se zeptal: „Jak jsi to mohla Willovi, Calebovi
a Kyře udělat?“ Na případnou odpověď ale vůbec
nebyl čas. Bez ohledu na to, co teď vůči Alex cítil,

stáli oba na vznášející se plošině z obsidiánu tváří v tvář draku
z Konce, kterého musí společnými silami porazit, nebo to
bude jejich konec.
„Pozor!“ varoval Steve Alex. „Mohla bys spadnout
do Prázdnoty.“
Alex stála na samé hraně. „Použila jsem všechny perly
z Konce na výrobu očí z Konce.“
Steve vytáhl ze svých zásob čtyři perly z Konce a podal dvě
z nich Alex. „Tady máš, použijeme je dohromady, abychom se
teleportovali.“
„Proč jsi na mě tak hodný?“
„Zajímavější otázka spíš je, proč ty jsi na ostatní tak zlá?
Pomáhám ti, protože tě potřebuju při boji s drakem z Konce.
Ano, už jsem ho porazil několikrát, nikdy jsem na to ale nebyl

sám.“
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Oba se teleportovali k drakovi. Přistáli vedle obsidiánového pilíře a okamžitě je obklopili Endermani.
„Vidíš někde draka?“ zeptal se Steve a bedlivě pozoroval
oblohu.
Endermani vyrazili proti Stevovi a Alex. Jeden z nich otevřel ústa a vydal hrůzostrašný skřek, načež ho Steve umlčel
svým diamantovým mečem. Další Endermani vyrazili proti
nim, připraveni k útoku. Alex vytasila svůj meč a pokusila se
zneškodnit tolik Endermanů, kolik jenom bylo možné.
Vřísk! Okřídlená bestie prolétla blízko kolem nich a sežrala
enderitové krystaly.
„Musíme ty krystaly zničit. Jen tak máme šanci draka porazit,“ vyjevil Steve svůj plán.
„Tohle ví přece každý, Steve,“ odpověděla mu Alex. Vystřelila na krystaly z luku a ty vzápětí explodovaly.
Drak z Konce se snesl blíže k zemi, přičemž Steva s Alex
téměř zasáhl.
„Dobrá práce, Alex,“ pochválil ji Steve. „Teď už o nás drak
ví.“
„Byla to jen otázka času. Nebo ses chtěl schovávat donekonečna?“ zeptala se Alex, zatímco vystřelila na draka. Zasáhla
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jeho břicho, potvora ale sežrala další krystaly umístěné
na pilíři.
Steve byl až příliš zaměstnán bojem s nekonečnými zástupy
Endermanů, než aby Alex v boji s drakem pomohl.
„Steve, ty mi vůbec nepomáháš!“ postěžovala si najednou
Alex.
„Teď potřebuješ mou pomoc?“ zeptal se sarkasticky. „Řeším
tu záplavu Endermanů,“ odpověděl, zatímco se mu podařilo
zasáhnout další dva nepřátelské moby a zneškodnit je.
Drak podnikl další útok na dvojici dobrodruhů a zasáhl
Alex.
„Jsi v pořádku?“ zjišťoval rychle Steve.
„Jsem na tom bídně s energií. Nevím, jak další boj s drakem zvládnu.“
Steve vybral ze svých lektvarů lahvičku s lektvarem uzdravení a podal ji Alex. „Tohle by mělo pomoct.“
„Díky,“ řekla Alex a vzala si od něj lahvičku.
Steve vyslal na draka další střelu a poté zamířil na krystaly,
které se drak chystal sežrat.
Přímý zásah. Krystaly byly zničeny.
„Pomalu, ale jistě,“ pousmál se Steve, když na létající
nestvůru vyslal další šíp.
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Alex pomalu získávala svou sílu zpět a i ona na draka
vystřelila.
„Myslím, že to zvládneme!“ řekl, když Alex znovu bojovala
po jeho boku.
Drak na ně opět zaútočil, tentokrát ještě silněji. Stevovi
i Alex se ale podařilo zavčas uhnout.
Další a další Endermani postupovali ke dvojici dobrodruhů
pod spoře osvětlenou oblohou. Steve se na ně připravil. Odložil luk i šípy a vytasil meč.
„Mám lepší nápad!“ Alex vyhrabala ze svých zásob sněhové koule.
„Sněhové koule?“ nevěřil Steve svým očím.
„To jsi nečekal, že ne? Na draka z Konce fungují perfektně,“
řekla Alex a jednu hodila po drakovi. Koule ho zasáhla přímo
do boku.
„Wow, to je ale něco!“ Steve sledoval, jak drakovi výrazně
ubyla energie. „Ono to opravdu funguje!“
Alex vytáhla další sněhovou kouli a podala ji Stevovi. „Zkus
to,“ navrhla.
Steve švihl paží a hodil sněhovou kouli tak rychle, jak jen
mohl. Bílá koule zasáhla draka rovnou do hlavy. Drak hrůzostrašně zařval.
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„Teď jsi ho opravdu naštval,“ podotkla Alex, zatímco
po drakovi hodila další koulí a ještě jednu podala Stevovi.
Steve se do rány pořádně opřel a vší silou zasáhl draka
do břicha. Nedokázal uvěřit, že ho Alex nechá házet koulemi. Byl to obrovský pokrok od toho, jak se chovala ve tvrzi.
Na nějaké radování ale neměl čas, Endermani se blížili.
Steve likvidoval Endermany mečem, zatímco Alex házela
sněhové koule po drakovi.
„Tady máš,“ podala Alex Stevovi další kouli.
Temná a děsuplná krajina Konce byla pokrytá nejoblíbenější zimní zbraní, koulemi sněhu.
„Je to celkem zábava,“ musel přiznat Steve a necítil se při
tom zrovna příjemně.
„Hele,“ ukázala Alex na obsidiánový pilíř. „Támhle je
poslední krystal. Sejmi ho!“
Steve popadl luk a šíp a jedinou ranou krystal zničil.
Sněhové koule draka oslabovaly. Nezbývalo mu už moc
energie. Steve ho zasáhl střelou z luku a hned nato hodila
Alex další sněhovou kouli. Drak z Konce explodoval a po něm
se objevilo vejce. Alex se Stevem rychle spěchali k portálu
do Nadzemního světa.

- 45 -

K2285_sazba.indd 45

3.3.2016 9:09:32

Tajemný záškodník

Když prošli portálem, slyšeli zdáli známé hlasy. Rozhlédli
se kolem a nemohli uvěřit tomu, kam je portál zavedl.
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