DEN 14 - AKTUALIZACE I
Když jsem odcházel z jídelny, padl jsem na Léa a Lyllu. Po několikátém

„brejdén“ se Léo podíval do vzdáleného rohu sálu, stejně jako Lylla.
Stála tam osamocená osoba, mladík, kterého jsem neznal.
„Super,“ řekla Lylla. „Vrátil se ze setkání.“
Léo se na něj nadále upřeně díval. Lehce se mu třásla pěst.
„Nemůžu uvěřit, že byl tenhle pitomec povýšen!“
„Kdo je to?“ zeptal jsem se.
„Ched. Ten nejlepší průzkumník Legie. Tedy bok po boku s Kaem.“
Hned jak Léo dopověděl větu, Cobalt a Rubinia, co měli objednané
jídlo u

pultu, si šli sednout za Chedem.

„Uvnitř Legie je ještě malá skupinka,“ dodala Lylla. „Zkrátka Ched
je výborný lukostřelec, ale není to

dobrý člověk. Ani by neměl

být součástí klanu. Nepřibližuj se k němu, Billy.“

„Dobrá.“
Rozhodně jim nebudu odporovat. Potkal jsem ho už několikrát
a pokaždé vypadal nabroušeně.
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Jakmile jsem dojedl své jídlo a rozloučil se s přáteli, Ched se vrhl
ke vchodu a setkali jsme se. Tvářil

se hodně povýšeně.

Kdo dává takto
na odiv, že nemá
rád zombie?

„Proč na sobě nemáš uniformu klanu?“ zeptal se Léo.
„Vrátil jsem se po dvou dnech venku,“ odpověděl. „Málem mě
propíchl šíp

kostlivce, pak jsem skočil na sovího trolla, a zatímco

jsem se snažil se z toho všeho vzpamatovat, odhalila mě celá armáda

slizouních koláčků. Opravdu myslíš, že řeším nějakou uniformu?

Snažím se jenom se trochu uvolnit.“
„Jasně, ehm, dobrá…“

„Dej mi pokoj, noobe.“
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Odešel.
„Na jeho tričku…“ řekl jsem, když už byl pryč, „bylo napsané I hate

zombies, což znamená Nenávidím zombie. Proč?“
„Vlastně, hlava zombie představuje obecně všechny moby,“
vysvětlila Lylla. „Je to taková věc proti nim. Je to dlouhý příběh,
ale teď opravdu nemám chuť o tom mluvit.“
„Ani já ne,“ řekl Léo.
Takže jsem se dozvěděl, že Legie má svoji vlastní verzi panáka
s obočím!
Takže, Ched nenávidí moby? A z jeho tváře jsem vyčetl, že já
do kategorie mobů také spadám.
Ach jo! Zapomněl jsem se zeptat,
co je zač soví troll!
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DEN 15

Zleva doprava: Ched, Becca, Krafty, Ambre,
Cobalt, Rubinia, Zain, Fantome, Stéph, Lylla, Léonardios,
Kae a BlastLight. Kolbert a Hurion jsou naproti nim. Byl
jsem vedla Kaea, bylo ale naprosto nemožné se natáhnout
na židli, tak se na tuhle nepříjemnost snažím za každou
cenu zapomenout.

Stéph se za mnou vrátila do pokoje, aby mi řekla, že se koná

setkání klanu, a pak mě začala přemlouvat a tahat mě tam.
Nebyl jsem součástí klanu, takže jsem vůbec nechápal, proč bych tam

měl chodit. A pak si sednout kolem stolu! Stolu! Na

židli!

Jako bývalé zvíře opravdu nejsem fanouškem stolů a židlí. Zejména

židlí. Kdyby byly vyrobeny z něčeho měkkého, jako třeba z vlny,
asi bych si na to dokázal zvyknout.
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Dokonce by to bylo snadné. Ale židle jsou ze dřeva. Všechny.

Proč? Jako by to byl kámen.
Snažil jsem se všem těmto zvláštním osobám porozumět,
ale přísahám…
Toho večera bylo na pořadu jednání více témat. Pokusím
se je představit popořadě s každou

aktualizací. První věc, která
se projednávala, bylo samozřejmě Proroctví a ta divná modrá
„věc“ jménem Billy.

Stéph přinesla ohromné množství jídla. Ty světlehnědé věci byly

„kakaové rolády“. Přestože jsem kočka, stejně si myslím, že jsou

fantastické.

Ale jiný druh roládek je o několik úrovní překonával.

Skořicové roládky.
Jednalo se o potravu, která byla výtečně uvařená a očarovaná.
Dokonce bych řekl, že skořicové roládky byly asi tou nejlepší

věcí, co jsem kdy jedl. A každá z nich zvýšila mé schopnosti
o 25 (na hodinu).
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Normálně bych potřeboval 750 ve Výrobě a „věčnou kovárnu“,
abych byl schopen si skořicové roládky vyrobit. Co jsem to chtěl říct?

Nemám páru, kašlu na to. Jenom, když se jich budu moct najíst

do sytosti.
„První věc, kterou budeme řešit dnes večer…“ oznámil Kolbert a ukousl
si ze skořicové roládky. Pak se odmlčel. „Wow. Ehm, první věc,

co budeme dnes večer řešit, je, jak moc jsou tyhle věci

skvělé.“

„Jasně, je to skoro nespravedlivé,“ řekl Kae. „Kuchaři jsou přímo
neskuteční s tím jejich muffinem štěstí.“
Stéph se na mě usmála.
„A co si o nich myslíš ty, Billy?“
Upřeně jsem se díval na stůl, odkud jsem si vzal svůj koláč,
a přemýšlel jsem, že bych si dal další.
„Myslím, že ryby už nejsou

mým nejoblíbenějším jídlem.“
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