DEN 1
sobota

Všechno se seběhlo tak

rychle. Najednou jsem obkročmo seděl

na velkém bílém koni a snažil se udržet v sedle, zatímco se to
zvíře řítilo ohromnou rychlostí.
V hlavě jsem měl milion otázek. Říkal mi Kolb pravdu? Proč ho
pronásledovali? Kdo

to byl? A pak, ten stůl… Opravdu najdu

vesnici, co se jmenuje Soví Příhrada?
A ještě důležitější: rozhodl jsem se
něco nesmírně

správně? Právě jsem udělal

nebezpečného a umírám strachy. Starosta

bude zuřit…
Ale co jsem asi tak mohl dělat? Kdybych si o tom šel promluvit
s Alizée, zabránila by mi v tom. Všichni by mi bránili. Kolb měl

pravdu. A pak, jestli má pravdu o tom útoku, potřebujeme vše,
co jen můžeme najít.
Znovu jsem mrkl na mapu. Soví Příhrada není zaznačena, ale je tam.

Někde. Zhruba 50 000 bloků odsud.
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Můj úkol je naprosto jasný: musím někam jet, s někým si
promluvit a nenechat se na cestě chytit. Žádný

problém.

Jenom jsem si přál, aby mi dali jinou mapu. I když je tato
možná tou nejdetailnější, co lze v Městečku-Vesnici najít,
nic moc to neznamená.

Když už mluvíme o jiných

mapách…

Ardenvell

Tabernákl
Kritiky
Neštěstí
Corbois
Nekonečný les

Aetherie

Ruissombre

Městečko-Vesnice

Diamantville

Beaurivage

Vlastně není
tak špatná…
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… v porovnání
s tímto

Zombie
Plížila

Králík
z Konce

(Tuhle mapu mi taky věnoval. I když… moc nechápu proč. Chápu už
ale, proč se tolik vesničanů během těch let poztrácelo, když mělo tak
kvalitní informace…)
A co se zbytku týče, jsem

mimořádně dobře vybaven: dal mi

celou hromádku mrkví, hromádku dubových výhonků, jeden pracovní
stůl a jednu postel. A 332
týmu.
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smaragdy z enderitové truhly od svého

A mám k dispozici všechny kamenné nástroje, co jsem vyrobil,
a pak, samozřejmě, svůj
oblečení. A to je

meč. Mám na sobě ale stále stejné

problém. Vypadám jako šlechtic, co se vydal na

cestu z nějakého mocného a bohatého království… představte si
království, kde se zlatá jablka podávají ve školní jídelně a kde všichni
pijí lektvary Uzdravení, jako by se jednalo o vodu… Jenže nic z toho
nepropůjčuje ochranu nebo jakékoli výhody. A ochrana a výhody

jsou přece hodně

praktické. Mohl bych se obléct jako veliký pytel

na řepu, kdyby mohl sloužit jako zbroj a ještě mi přidat maličko
na rychlosti.

Udělal bych si z něj košili

a hrdě bych ji nosil.
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