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Milý čtenáři,

buď zdráv, vítám tě v Avantii.

Mé jméno je Aduro, jsem čarodějem v paláci krále 
Huga. Vstoupil jsi do našeho příběhu v těžkých 
dobách. Dovol mi vše vysvětlit.

V knihách z pradávných dob je psáno, že království 
Avantie bude jednoho dne uvrženo zlým čarodějem 
Malvelem v nebezpečí. 

Ta doba nastala.

Šest netvorů Malvelovými ďábelskými kouzly 
zdivočelo. Jejich jména se dozvíš, až přijde čas. 
Pamatuj, ohnivý drak , mořský plaz, horský obr, 
kentaur, ledový netvor a okřídlený oheň ničí zemi, 
kterou dřív chránili. 

Království je ohroženo.

Tajné knihy nám však dávají naději. Předpovídají, 
že se objeví neobvyklý hrdina. Praví se v nich, 
že výpravy, jejíž cílem bude osvobodit netvory 
a zachránit království, se ujme mladý chlapec.

Modlíme se, aby se hrdina objevil dřív, než bude 
pozdě. Jak ho poznáme? Jakým znamením se 
prokáže? Budeš ho s námi hledat?

Ať dlouho žije Avantie!

Aduro
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PROLOG

Loďka se mírně pohupovala 
na vlnách. Kalum povolil lano 
a spustil plachtu. 

Jeho otec začal nahazovat síť a tiše 
si přitom mezi zuby pískal. 

„Nechápu, proč to pořád 
zkoušíme,“ zabručel. „Už celé týdny 
jsme neulovili ani rybičku.“

„Povídá se, že tam dole něco je,“ 
řekl Kalum a zkoumavě pozoroval 
rozlehlou hladinu. „Nějaký mořský 
netvor, co ryby zahání.“
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Otec si pohrdavě odfrkl. „To jsou 
jen babské povídačky.“

Kalum dál pozoroval vodu až 
k obzoru. Ocelově šedá hladina byla 
klidná, kromě ostrůvku s příkrými 
skalisky nedaleko pláže ji nic 
nenarušovalo. 

„Tím si nejsem tak jistý,“ 
odporoval. „Strejda mi říkal, že když 
posledně vyjel s člunem, viděl 
ve vodě nějaký tmavý stín. ‚Něco 
obrovského,‘ říkal.“

„Nejspíš naplavené dřevo nebo 
chaluhy. Pojď mi tady pomoct s tím 
lanem.“

Vytáhli síť do člunu. Byla prázdná.
„To je nanic,“ ulevil si otec 

znechuceně.
Znovu síť nahodil. Kalum 

pozoroval, jak se noří hluboko 
do vody, když vtom jeho pozornost 
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upoutalo něco mezi člunem 
a břehem. Vypadalo to, jako když 
voda začíná vřít. Čeřila se a pěnila, 
hladina se rozbouřila a vlny narážely 
do plachetnice.

„Podívej!“ vykřikl. „Koukni 
tamhle, tati!“ 

Otec se obrátil a zároveň se chytil 
okraje lodi, která se nebezpečně 
rozhoupala, a pak se z moře začala 
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vynořovat obrovská hlava 
na dlouhém štíhlém krku. Po silných 
šupinách pokrytých vilejši stékala 
mořská voda. Na hadím těle se 
v paprscích slunce zaleskl obojek, 
od něhož se vlnil řetěz spadající 
do moře.     

Kalumův otec vykřikl. „Co je to?“                                                   
Kalum rychle sáhl pro lano, aby 

vytáhl plachtu, ale už bylo pozdě. 
Netvorův krk se ohnul do velkého 
oblouku, hlava se vztyčila vysoko nad 
člunem. Kalum se díval netvorovi 
přímo do nehybných, chladných očí. 
Ztuhlý hrůzou pozoroval, jak se 
obrovské čelisti otevřely a mezi 
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řadami zubů ostrých jako břitva
vyjel rozeklaný jazyk. Netvor jedním 
rychlým pohybem hlavu sklonil 
a čelisti sklapl. Zuby přeťaly stěžeň 
jako párátko a na Kaluma a jeho otce 
se snesl déšť třísek. Dřevo zaskřípělo 
a Kaluma zkropil gejzír vody. Přikryl 
si hlavu pažemi a pevně zavřel oči. 
Nad hladinou se nesl příšerný 
netvorův řev.  
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KAPITOLA 1

CESTA NA ZÁPAD

Tom zastavil Bouřliváka na úpatí 
skalnatých hor. Seskočil i s Elenou 
na zem, aby si kůň mohl odpočinout. 
Vlk Šedivák se složil vedle nich 
a s vyplazeným jazykem oddychoval. 

Kopec, kde se setkali s ohnivým 
drakem Fernem, zmizel v dálce. Teď 
Tom putoval i s Elenou na západ, 
na další výpravu za netvory. Při 
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vzpomínce na zápas o osvobození 
Ferna z Malvelovy kletby se mu 
rozbušilo srdce. Bylo to nebezpečné 
poslání a Tom byl šťastný, že z toho 
vyvázl se zdravou kůží.

„Pořád nemůžu věřit tomu, jak jsi 
mu vyskočil na křídlo!“ řekla uznale 
Elena. Dobře uhádla, na co Tom 
myslí. 

„Nebylo by to nic platné, kdybys 
mi neposlala ten klíč, uvázaný 
na šípu,“ ujistil ji Tom. „Bez něj by se 
mi nikdy nepovedlo obojek sundat.“

„Ale byla to nejstatečnější věc, co 
jsem kdy viděla,“ dodala Elena. 

„Oba jsme Ferna osvobodili,“ trval 
na svém Tom. „My dva, a máme 
na tom stejné zásluhy. Teď bude mít 
Avantie zase dost vody.“ Tom se 
usmál při vzpomínce, jak 
osvobozený Ferno smetl ocasem 

beast quest_sepron_zlom.indd   16beast quest_sepron_zlom.indd   16 8.8.2011   10:39:428.8.2011   10:39:42



17

kamennou hráz, která řeku 
přehradila.   

Po chvilce vzpomínání na první 
společné dobrodružství vyskočil 
Šedivák na nohy a netrpělivě 
zakňučel. 

Elena se obrátila k Tomovi a oči jí 
nadšeně zářily. „Měli bychom raději 
vyrazit,“ řekla.

Tomovi pořád zněla v uších slova 
čaroděje Adura. Ďábelská Malvelova 
kouzla obrátila všechny netvory 
v Avantii ke zlu. Osvobození 
ohnivého draka Ferna bylo teprve 
prvním z Tomových úkolů. Při 
vzpomínce na Adurova slova 
zaplavilo Toma vzrušení a dychtivé 
očekávání – jeho povinností je 
zachránit obyvatele Avantie. Ale měl 
i své pochybnosti. Je přece zatím jen 
kovářský učeň, a nedospělé nikdo 
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nebere vážně. A ještě toho musí tolik 
vykonat, s kolika netvory se musí 
ještě utkat!

Celý svůj dosavadní život na tohle 
dobrodružství čekal a byl odhodlaný 
bojovat tak, aby na něj jeho otec 
Taladon mohl být hrdý – přestože 
stále nevěděl, kde otec je.

„Podíváme se raději do mapy,“ řekl.
Vytáhl kouzelný svitek, který mu 

před odchodem z královského paláce 
dal Aduro. Jedna stezka na něm 
zeleně zářila. Vinula se mezi horami 
a hlubokými lesy až k pobřeží moře 
daleko na západě.   

Tom dál zkoumal mapu, když 
vtom se z vln namalovaných 
na pergamenu vynořila s řevem 
hlava hadího netvora. Mohutný ocas 
pleskl o hladinu a voda vysoko 
vystříkla. Tom udiveně pozoroval, 
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jak mu na ruku dopadly ledové 
kapky. 

„To je Sepron,“ podivila se Elena. 
Aduro jim už naznačil, co je čeká 
v dalším boji. 

„Pořád tomu nemůžu věřit!“ 
kroutil hlavou Tom. „Mořský plaz!“

„Jak je rozlícený!“ Eleně se rozšířily 
oči zděšením. Zvládnou tak těžký 
úkol? „Jak chce zničit Avantii? A nás 
bude chtít utopit, ne?“
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„Ať bude chtít udělat cokoliv, my 
mu v tom zabráníme,“ řekl Tom 
neohroženě. 

Šedivák znovu hlasitě zakňučel. 
Chytil do zubů cíp Eleniny haleny 
a jemně zatahal. Dole pod svahem 
zahrabal Bouřlivák netrpělivě 
kopytem do kamení.

Tom se zasmál. „No dobře, 
uznávám, že je čas vyrazit.“

Naposledy se podíval do mapy, 
pak ji složil a dal do kapsy. Než 
vyskočil znovu na Bouřliváka, ujistil 
se, že štít, který mu dal Aduro, je 
bezpečně uložený v sedlové brašně. 
Na drsném povrchu štítu zářila 
ve štěrbině dračí šupina. Je to 
pravda, uvažoval Tom, že mě štít teď 
bude chránit před ohněm? 

Vyšvihl se do sedla. Elena vyskočila 
za něj a chytila se ho oběma rukama 
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kolem pasu. Tom poplácal koně 
po lesklém černém krku. 

„Leť jako vítr!“ vykřikl. „Rovnou 
na západ!“

Cesta se nejdřív klikatila vzhůru 
do kopce, pak se proplétala mezi 
stromy. Než slunce zapadlo, dojeli 
do průsmyku. Dál cesta pokračovala 
nízkou pahorkatinou. 

Tom zastavil u potoka a seskočil 
na zem. „Tady je dobré místo 
k utáboření,“ rozhodl. 

Elena pomohla sundat 
Bouřlivákovi sedlo, aby si mohl 
odpočinout a napít se z potoka. 
Šedivák seběhl k vodě a žíznivě pil. 
Tom sám měl taky žízeň a pořádně 
mu vyhládlo. Nabral do dlaní 
studenou vodu a zhluboka se 
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napil. Pak začal sbírat suché větve 
na oheň.

„Umírám hlady!“ prohlásila Elena. 
„Půjdu se podívat, jestli nenajdu 
nějaké ořechy nebo mišpule.“

Zatímco hledala, popásal se 
Bouřlivák na trávě u cesty.

„A co Šedivák?“ zeptal se Tom.
„Ten si najde něco sám,“ ujistila ho 

Elena a pobídla vlka. „Tak běž, ale 
vrať se brzy.“

Šedivák se rozběhl mezi skály 
a mával huňatým ocasem. Vrátil se 
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dřív, než Tom s Elenou dojedli 
chudou večeři. Po setmění se všichni 
uložili ke spánku. Tom se díval 
vzhůru na hvězdné nebe a přemýšlel 
o Sepronovi. Doufal, že se jim podaří 
dorazit k pobřeží dřív, než mořský 
netvor stačí nadělat nějakou škodu.

Druhý den ráno se znovu vydali 
na cestu. Brzy došli k okraji 
pahorkatiny. Do údolí pod nimi vedl 
dlouhý hladký svah. A dál na obzoru 
Tom viděl, jak se třpytí moře 
a na něm v dálce skalnatý ostrůvek.
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