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Plánování

L

ily se zeptala ostatních: „Už nějakou dobu mluvíme
o tom, že se vydáme na výpravu za pokladem. Tak kdy
se do toho pustíme?“

Robin přikývla a dodala: „Musíme se na to dobře připra-

vit a doplnit si zásoby. Všechny ty souboje s Pánem Chaosu
byly vyčerpávající a výrazně se podepsaly na stavu našich
inventářů.“
Michael zkontroloval svoje zásoby a zběžně prolétl, co
všechno má u sebe. „Krumpáč, lektvary, dřevo, sněhové koule,
jablka.“ Po chvilce přemýšlení doplnil: „Myslím, že jsem
na výpravu připraven.“
„Paráda!“ zvolala Lily nadšeně.
„Ty máš zásob dostatek?“ zeptal se jí Simon.
Lily je rychle zkontrolovala a přikývla.
Warren přešel před ostatní a pochlubil se: „Našel jsem perfektní místo, kde hledat poklad.“
„A to je kde?“ vyhrkl nedočkavě Michael.
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Warren předložil před svoje kamarády mapu. „V lese se
nachází obrovská jeskyně. Slyšel jsem, že je tam kobka plná
pokladů.“
„Jak ses o ní dozvěděl?“ vyzvídala Lily.
„Ve vesnici jsem potkal jednoho člověka, co mi o ní vyprávěl.“
„Koho?“ pokračovala Lily ve zvědavých otázkách.
„Jmenuje se Peter,“ vysvětlil Warren. „Když byl v lese,
náhodou tu kobku objevil. Plížil ho ale zneškodnil dřív, než
ji mohl prozkoumat. Teď se chce vydat za pokladem znovu
a lépe připraven.“
„Kdy se s ním setkáme?“ nepřestávala LiIy.
„Teď,“ odpověděl Warren. „Peter žije ve vesnici.“
Celá skupina následovala Warrena do vesnice. Cestou narazili na alchymistku Ilanu, která nesla truhlu plnou lektvarů.
„Nechcete něco vyměnit? Zrovna jsem navařila spoustu
lektvarů,“ nabídla Ilana a otevřela truhlu.
Lily nevěřícně zírala na lektvary. „Možná bychom si jich
pár vzít mohli. Chystáme se na výpravu za pokladem.“
„To zní jako skvělá zábava, mohla bych se přidat?“ zeptala
se Ilana.
„Jasně,“ odpověděl Warren. „Samozřejmě se k nám můžeš
přidat. Chystáme se do lesního biomu. Nejdřív ale musíme
najít Petera a pak se pustíme do plánování výpravy.“
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Simon si prohlédl oblohu. „Stmívá se. Myslím, že bychom
to měli nechat na zítra.“
„Máme ale ještě čas na rychlou poradu, než slunce zapadne.
Ráno vstaneme brzy a hned se vydáme na cestu,“ zavelel
Warren.
Ilana a ostatní dorazili do vesnice na hlavní ulici. Warren
ukázal směr k Peterově domu. „Je přímo támhle za obchody,“
vysvětlil ostatním.
Peter žil v malém domku postaveném z dlažebních kostek. U domu pěstoval na kousku půdy brambory a mrkve.
Před domem odpočíval ocelot. Když se skupina přiblížila,
zamňoukal.
„Haló, jsi tu?“ zaklepal Warren na dveře.
„Jsem tady,“ odpověděl Peter a vyšel na ulici ze sousedního
domu.
Warren Petera představil ostatním.
„Jak dlouho žiješ tady ve vesnici?“ zeptala se ho Lily. „Nikdy
jsem tě tu neviděla.“
„Už nějakou dobu trčím na tomhle serveru,“ posteskl si
Peter.
„Je tu taky díky práci Pána Chaosu,“ vysvětlil Warren.
Peter se pousmál. „Je super, že se ke mně chcete přidat
na výpravě za pokladem. Obvykle se do podobných akcí pouš- 5 -
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tím sám, jenže to není vůbec žádná zábava. Se skupinou přátel
je to mnohem lepší.“
„Bude to úžasné dobrodružství,“ přikývl nadšeně Warren.
Peter dodal: „Poté, co mě zničil plížil na mé poslední
výpravě, budu teď mnohem opatrnější.“
Všichni se podívali do mapy a pustili se do plánování. „Měli
bychom se vydat do pouště, třeba se nám podaří najít nějaké
chrámy,“ navrhla Robin.
Jak spolu mluvili, obloha se začala zatahovat. Peter umístil
na stěnu svého domu louč, aby odradil nepřátelské moby.
„Měli bychom to pro dnešek rozpustit,“ navrhla Lily
ostatním. „Nechceme zůstat přes noc venku. Je to příliš
nebezpečné.“
Všichni souhlasili a zamířili ke svým domovům. Sotva
vyrazili, Robin vykřikla.
Blížila se k nim skupina kostlivců a střílela na ně z luků.
Jejich kosti chřestily, jak pochodovali k Peterově domu.
Lily tasila svůj diamantový meč a odvážně se vrhla na skupinu kostnatých mobů. Robin na okamžik zaváhala, pak se
ale připojila k Lily. Ke zvukům zuřícího souboje se přidaly
i nárazy jejího meče na kosti protivníků. Během chvilky Robin
vykřikla, když ji zasáhlo několik šípů. Zraněním, která jí způ-
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sobily, bohužel okamžitě podlehla a padla. „Robin!“ zvolala
Lily zděšeně.
Stmívalo se, což znamenalo ideální podmínky pro nepřátelské a mnohem silnější moby. Lily se během boje s kostlivci
třásla obavami, jací mobové by se mohli objevit. Postupně
ztrácela srdíčka. Rychlým zhodnocením situace zjistila, že
ostatní jsou na tom lépe.
„Pozor!“ varoval Peter.
K vesnici se blížila horda zombií následovaná dvěma
Endermany.
Lily zasáhla jednoho z kostlivců mečem a zneškodnila ho.
Když vyrazila na zombie, její pohled se setkal s pohledem
jednoho z Endermanů. Ten se s ohlušujícím zavřísknutím
teleportoval přímo k Lily, která vyrazila k vodě, nebyla ale
dostatečně rychlá. Enderman na ni zaútočil a porazil ji. Lily
padla a poslední, co viděla, byla scéna jejích přátel bojujících
s moby.
Další, co si Lily uvědomila, byl okamžik, kdy se znovu objevila ve svém příbytku.
„Lily,“ oslovila ji Robin stojící jen kousek vedle ní.
„Robin,“ odpověděla Lily a vstala z postele. „Musíme
pomoct ostatním! Pořád ještě bojují s moby, kteří nás porazili.“
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Robin podala Lily lektvar síly, ta jej však skoro rozlila, když
zaslechla hlasitou explozi.
Prásk!
„To neznělo jako plížil, že?“ zeptala se Lily své kamarádky.
„Ne, tohle bylo mnohem silnější,“ uvažovala vyděšená
Robin nahlas.
Obě vyrazily do noci zvědavé, na jaké následky výbuchu
narazí.
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