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Plánování

Lily 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 per-

fektní 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 nara-

zili 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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Plánování

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 kos-

tek. 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-
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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 sku-

pinu 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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Plánování

sobily, bohužel okamžitě podlehla a  padla. „Robin!“ zvolala 

Lily zděšeně.

Stmívalo se, což znamenalo ideální podmínky pro nepřá-

telské 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 obje-

vila 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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Velká výprava

Lily se zeptala Robin: „V  té tmě nic nevidím, nemáš 

náhodou lektvar nočního vidění?“

Robin zavrtěla hlavou a obě vyrazily do tmy smě-

rem k vesnici. Když Lily spatřila zombii na kuřeti, okamžitě 

sáhla po svém meči. „Robin, to je jezdec na kuřeti!“

„Vidím,“ potvrdila Robin a připravila si luk a  šípy. Ihned 

zamířila na nepřátelského moba.

„Ještě nikdy jsem nic takového neviděla,“ přiznala se Lily, 

a i ona namířila svůj luk na malou zombii. Vystřelila šíp, který 

ji zasáhl a zranil.

Robin vyměnila luk za diamantový meč a vyrazila na kuře 

tak, aby ji neohrožovaly šípy, které Lily mezitím střílela jeden 

za druhým. 

Když uviděla, že se Robin daří s mečem výrazně lépe, při-

dala se Lily k ní a silnou ranou zombii zasáhla.

„Robin! Lily!“ zvolal odkudsi zdálky Simon. „Potřebujeme 

pomoc!“
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Lily nedokázala zareagovat, byla až příliš zaměstnaná 

bojem s nemrtvým protivníkem na kuřeti.

Robin se podařilo dobře mířenou ranou zneškodnit kuře. 

Hned poté se sehnula a sebrala peříčko, které po kuřeti zbylo.

„Pozor,“ varovala Lily svou kamarádku. Přestože jim 

od kuřete už nic nehrozilo, malá zombie na ně stále útočila. Lily 

další ranou svého meče zneškodnila i protivníka ve fialových 

hadrech. Když po této ráně zmizel, zůstal po něm železný ingot.

„Musíme pomoct Simonovi,“ zavelela Robin.

Lily souhlasně přikývla a obě vyrazily tmou na pomoc svým 

přátelům. Simon zrovna bojoval se skupinou kostlivců. Lily 

s Robin neviděly nikde Ilanu ani Petera, ti už zřejmě v bitvě 

podlehli. Lily se snažila Simona varovat před plížilem, který se 

potichu kradl za jeho zády, varování ale přišlo pozdě.

Prásk! 

Simon padl a hlouček kostlivců tak zaměřil svou pozornost 

na Lily s Robin.

Robin jednoho z  nich zasáhla mečem, a  když se poté 

ohlédla, spatřila Ilanu, jak se k nim blíží s  lektvarem v ruce 

připraveným do akce.

„Ilano!“ přivítala Robin nadšeně alchymistku.

Ilana oslabila lektvarem kostlivce, se kterým zrovna bojo-

vala Robin, a  hned poté protivníka dorazila svým mečem. 
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Velká výprava

„Pomůžu vám. Když jsem se znovu objevila doma, vzala jsem 

těch lektvarů raději víc.“ Ilana použila lektvary na  zbývající 

kostlivce, kteří mezitím obklopili Robin a Lily.

„Díky!“ Lily mohla sotva mluvit, když se jí podařilo zasáh-

nout dalšího kostnatého moba.

„Další jde k  zemi!“ pochlubila se nadšeně Robin, když 

porazila dalšího protivníka.

Ilana použila další lektvary a Lily s Robin dorazily zbývající 

kostlivce. 

„Co tady vybouchlo?“ zjišťovala Lily. „Kromě Simona, 

samozřejmě.“

Ilana se zamračila. „Simonův dům. A Juanův obchod.“

Lily byla zničená. Oprava jejich vesnice jim zabrala spoustu 

času a teď se jejich dílo někdo snaží zničit.

„Kdo má v tomhle prsty?“ nechápala Robin.

Ilana smutně zakroutila hlavou. „Nemám tušení.“ 

Odmlčela se a dodala: „Pán Chaosu to být nemůže, takže 

předpokládám, že to má na  svědomí někdo, koho ještě 

neznáme.“

Tahle informace Lily vyděsila. Myšlenka někoho nezná-

mého v  jejich vesnici, obzvláště někoho, kdo je ohrožuje, se 

jí ale vůbec nelíbila. Vesničané si už užili svoje, když bojovali 

s Pánem Chaosu, a jí se ani za mák nechtělo účastnit dalších 
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bojů s nějakými záškodníky. Chtěla se jen s ostatními vydat 

na dobrodružnou výpravu.

„Vychází slunce,“ podotkla Robin s úsměvem. Oddechla si, 

že jsou zase díky slunečnímu svitu v bezpečí.

Jen tu větu pronesla, začali postupně přicházet ostatní, 

kteří se objevili ve svých domech, a mířili rovnou k nim. Lily 

si oddechla, když spatřila Simona, který se objevil v Michae-

lově domě, kde strávil předchozí noc.

Všichni se začali překřikovat. Michael mluvil o  explozi. 

Warren spustil o  tom, jak se začali objevovat mobové. Juan 

naříkal nad ztraceným obchodem. A Peter vytáhl otázku dob-

rodružné výpravy.

Lily je všechny okřikla: „Ticho! Všichni pěkně popořadě.“

Warren se na ni podíval. „Tohle není práce Pána Chaosu. 

Musíme zjistit, co za tímhle útokem stojí.“

„Možná se nás někdo z vesnice snaží terorizovat,“ dumala 

Lily.

Všichni se odmlčeli a  nastalé ticho přerušil až Michael. 

„Všichni tady jsou podezřelí.“

„Podezřelí?“ zeptala se Lily nechápavě. „My taky?“

„Než zjistíme, kdo zničil Simonův dům a Juanův obchod, 

budeme muset dávat na vesnici pozor,“ vysvětlil Michael.



- 13 -

Velká výprava

Lily věděla, že je nevinná, a svým přátelům věřila. Když se 

nad tím ale zamyslela, o Peterovi nevěděla vůbec nic. Podle 

všeho se ve vesnici objevil zničehonic, a přesto tvrdil, že v ní 

žije už dlouho. Něco jí na tom nehrálo.

Robin zamyšleně promluvila. „Podle mě nejsou ve vesnici 

všichni podezřelí. Myslím, že takhle se na to nemůžeme dívat. 

Bude to nejspíš jinak.“

„Máš něco na mysli?“ vyzvídal Michael.

„Myslím, že bychom se měli připravit na to, že budeme ves-

nici lépe hlídat. A uvidíme, co se bude dít,“ odpověděla Robin.

„To jako budeme čekat, až na nás někdo zaútočí?“ zděsil se 

Michael. „To je ale pěkně hloupý nápad!“

Michael se s Robin pustili do vzrušené debaty, jak problém 

vyřešit, nedokázali se ale na ničem shodnout.

Peter je přerušil. „Podle mě bychom se měli zaměřit na tu 

výpravu. Chceme přece najít tu kobku. Je to perfektní příle-

žitost, jak si doplnit zásoby. A taky by to mohla být pořádná 

zábava. Přijdeme na jiné myšlenky než na problémy ve vesnici. 

Třeba to i pomůže podívat se na celý problém jinak a zjistit, 

kdo za tím může být.“ Když zjistil, že ho všichni poslouchají, 

pokračoval. „Je ráno. Měli bychom vyrazit teď, když máme 

celý den před sebou, abychom se v klidu dostali až ke kobce.“
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Simon se přidal. „Souhlasím se Peterem. Nemyslím si, že 

stát tady ve  vesnici a  probírat to pořád dokola by něčemu 

pomohlo. Měli bychom se vydat na  výpravu. Přišel jsem 

o dům a jakékoliv zdroje teď přijdou opravdu vhod. Výprava 

mi k tomu připadne jako ideální řešení.“

„Jste všichni na  výpravu připraveni?“ zeptala se Lily 

ostatních.

Ilana se podívala do  svých zásob. „Já ano. A  jestli někdo 

potřebuje nějaké lektvary, mám jich spoustu. Ráda něco 

vyměním.“

Warren s odchodem váhal. „Kdo bude hlídat vesnici?“

„To bude v pohodě,“ ujistil ho řezník Juan. „Zajistím, aby 

vesničané dali na  všechno pozor. Postaví železného golema 

jako ochranu před zombiemi a taky mi někdo pomůže s opra-

vou mého obchodu.“

Všichni si zkontrolovali své věci a Peter vytáhl mapu, aby 

mohl ostatní vést.

Než ale stačili vyrazit, zaslechli známý hlas. „Momentíček!“


