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Výprava za pokladem

K

dyž Steve společně se svými přáteli pádili tmou,
zasáhl Kyru šíp.
„Au!“ zaúpěla Kyra.

„Pozor, kostlivci!“ poukázal Max na dvojici kostnatých

nestvůr schovaných za stromem.
„Schytala jsem to taky,“ vykřikla Lucy. „Je taková tma, že
vůbec nic nevidím. Kam se jen poděli?“ Mezitím popadla svůj
luk a šípy.
Max na kostlivce vystřelil z luku. „Vidíte je? Za stromem?“
Maxovi se podařilo kostlivce zasáhnout. Henry na ně
vyrazil se svým diamantovým mečem a Steve ho následoval.
Velmi rychle se jim podařilo nepřátele porazit.
Klik! Klak! Klik! Kosti jenom chřestily, jak kostlivci
prohrávali boj se Stevem a jeho přáteli.
„Musíme se dostat ke mně do domu,“ zavelel Steve. „Musím
zjistit, o co všechno jsem přišel.“
Když Max běžel směrem k domu, spadl do obrovské jámy.
„Ale ne!“ vykřikl. „Pomozte mi!“
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Útok plížilů

Steve měl kousek od domu žebřík a podal ho Maxovi. Ten
po něm pomalu vyšplhal na povrch do černočerné noční tmy.
„Řekl bych, že tohle je přesně to místo, kde došlo k explozi,“
poznamenal Henry, zatímco zkoumavě prohlížel zející jámu.
„Vypadá to jako kostlivec zlikvidovaný plížilem,“ řekla
Lucy, když zvedla CD.
„Díky bohu se to stalo mimo farmu. Další škody na farmě
bych už asi nezvládl,“ řekl Steve. Ulevilo se mu, že farma
zůstala nedotčena.
„Když kostlivec zabije plížila, neskončí to explozí,“ řekl
Max. „Tohle vypadá spíš jako následek výbuchu TNT. Tohle
bude spíš práce nějakého záškodníka. Navíc, kostlivci mohou
střílet jen na lidi. Tady musel být ještě někdo další.“
Steve se bedlivě podíval na zem a spatřil malý kousek vlny.
„Myslíš, že se Tom vrátil do svých starých kolejí?“
„Nemám tušení,“ poznamenala Kyra, „měli bychom ale
před ním být na pozoru, stejně jako před jakýmikoliv jinými
záškodníky.“
„Pozor!“ vykřikl Henry, když spatřil zeleného plížila blížit
se k farmě.
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Max zamířil a chystal se na něj vyslat střelu ze svého luku.
Už už chtěl střílet, když se objevili Snuggles a Jasmine. Oba
oceloti zamňoukali a v tu ránu byl plížil tentam.
„Snuggles a Jasmine jsou naši zachránci,“ prohodil Steve,
když se blížil ke svým dvěma mazlíčkům.
„Měl jsem ho na mušce, mohl jsem ho zneškodnit,“ posteskl
si Max.
„Pro dnešek bylo explozí ažaž,“ chlácholil ho Steve.
Začalo svítat. „Hmm, teď už toho moc nenaspíme,“
prohodil Max mrzutě. „Měli bychom se připravit na cestu
k Důlní hoře.“
„Ulovím něco k snídani,“ nabídla se Lucy a opustila ostatní
vyzbrojená lukem a šípy.
Steve vešel do domu a otevřel velkou truhlu, která stála
v rohu obýváku.
„Na tuhle výpravu budeme potřebovat spoustu zásob. Díval
jsem se do mapy a nebude to nikterak snadná cesta.“ Steve
prohledal truhlu a vyndal z ní svou nejlepší diamantovou
zbroj, meče, luky a šípy a připravil si je na cestu.
„Máš nějaké lektvary?“ zeptal se Heny. „Mně pomalu
docházejí a myslím, že by se mohly hodit.“
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Steve souhlasil a vzal lektvar neviditelnosti, dýchání pod
vodou, ohnivzdornosti a celou řadu dalších. „Wow, až se
vrátím, budou moje zásoby více než útlé,“ zažertoval Steve.
„Pomůžeme ti je doplnit,“ ujistila ho Kyra. „Jestli se
dostaneme k Důlní hoře, budeme mít tolik diamantů, že je
budeme moct vyměnit za všechny zásoby Nadzemního světa.“
Lucy vkráčela do obývacího pokoje a oznámila: „Uvařila
jsem kuře. Měli byste jít ven a najíst se, než vyrazíme na cestu.
Měli bychom vyrazit plně posilnění s dostatkem energie.“
Všichni se shromáždili na trávě před Stevovým domem
a pustili se do kuřete a jablek.
„Jak dlouho myslíte, že bude trvat, než se k hoře dostaneme?“
zeptala se Kyra, zatímco se s chutí zakousla do šťavnatého
kuřete.
Max se zadíval do mapy a chvíli počítal. „Řekl bych tak dva
dny, ale nikdy nevíš, co nás může cestou zpomalit.“
Henry mrknul do mapy a zeptal se: „Nechceme se nejdřív
zastavit v chrámu v džungli a vyzvednout tamní poklad?“
„Ááá, samozřejmě,“ odpověděl Max, zatímco zíral do mapy
a označil chrám v džungli. „Tam bychom se mohli dostat první
den večer.“
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