astávala poslední chvíle před úsvitem. Hvězdy pomalu
bledly a obloha začínala světlat. Žabák a dvojčata šli
většinu noci Trpasličími lesy – tak rychle a tak tiše,
jak dokázali.
I když Alex a Conner už s Žabákem zažili ledacos, takhle napjatého ho ještě nikdy neviděli. Neustále sledoval cestu před nimi
a každých pár kroků se ohlédl, aby se ujistil, že je nikdo nesleduje.
„Vypadáš vystresovaně, kámo,“ podotkl Conner ke svému zelenému příteli.
„Žijeme ve znepokojivých časech,“ odpověděl Žabák. „Mimochodem, co to je ‚kámo‘?“

„To se tak říká v našem světě,“ pokrčil Conner rameny. „Něco
jako ‚kamaráde‘. Na chvilku jsem zapomněl, kde jsem.“
Alex se cestou přitočila k Žabákovi, protože si s ním chtěla
vážněji promluvit. „Jak moc zlý to je?“ zeptala se. „Zatím víme
jen to, co jsme slyšeli od zvířat v lese a od Matky Husy. Co ty si
o tom myslíš?“
Žabák vzdychl. „Nevzpomínám si, kdy naposledy bylo takhle
zle,“ řekl. „Dokonce i tehdy, když Zlá královna prchla z vězení,
lidé prostě žili dál. Jenže teď, když se vrátila Kouzelnice, je to,
jako by se svět zastavil. Všichni zůstávají doma a bojí se vystrčit
nos, dokud Shromáždění šťastných konců něco neudělá.“
„A udělali něco?“ zajímal se Conner. „Přišli už na nějaký způsob, jak ji zastavit?“
„Bohužel ne,“ odpověděl Žabák. „Pokusili se odčarovat to trní,
kterým obrostlo Východní království, ale zbytečně – kouzlo je příliš silné. Ezmie je teď mocnější, než kdo považoval za možné.“
„A zaútočila Kouzelnice ještě na něco jinýho krom Východního království?“ chtěla vědět Alex.
„Zatím ne,“ zavrtěl hlavou Žabák. „Což znamená, že nejspíš
každou chvíli znova udeří.“
„Proč tomu teď všichni říkají Východní království?“ napadlo
Connera. „Uteklo mi něco? Co se stalo se Spícím královstvím?“
„To proto, že království opět získalo svou starou slávu z doby
před spící kletbou,“ vysvětloval Žabák. „Královna Šípková Růženka chtěla obnovu království oslavit návratem k předchozímu
názvu. Zrovna tu noc, co Kouzelnice zaútočila, pořádali velkou
oslavu. Ti chudáci nic takového nečekali.“
„To by mě zajímalo, jestli jim pomohl ten můj trik s gumičkou,“ uvažoval Conner nahlas.
„A proč vlastně Ezmie to království nechala zrovna obrůst trním?“ zeptala se Alex. „Jestli Shromáždění šťastných konců už
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