V

hlubokých vodách Nekonečného oceánu, velkého moře spojujícího
vodstva Magické dimenze, se líně proháněly rybky všech barev. Zdálo
se, že je všude klid. Vtom však ticho v hlubinách proťal fialový záblesk
a ke dnu sjely tři temné stíny. Byly to Trix, tři čarodějky a nepřítelkyně
víl Winx!
„Udeřila hodina pomsty!“ řekla Icy, čarodějka ledu.
„Nikdo nás nezastaví!“ přidala se Darcy, čarodějka temnoty.
„Do toho, sestřičky! Musíme jít! Čeká na nás trůn vládce hlubin!“ dokončila Stormy, čarodějka bouřek. „Jeho moc nás učiní neporazitelnými!“
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T

růn vládce hlubin je temná a rozeklaná skála, která se zlověstně tyčí
ze samého dna oceánu.
„Ha!“ vykřikla Stormy. „Konečně získáme jeho moc!“
Na kouzelném trůně dříve díky Trix kraloval krutý vládce Tritannus.
Svrhly ho až Winx, které jej poté uvěznily v Oblivionu, nejstřeženějším
žaláři celé Magické dimenze.
„Vlastně bychom měly Winx poděkovat!“ ušklíbla se Darcy. „Teď, když
nám Tritannus nestojí v cestě, je trůn volný…“
„Přesně tak, sestřičky!“ prohlásila vítězoslavně Icy. „Je volný a já na něj
můžu usednout!“
„Ty?! A proč zrovna ty?“ ohradily se společně Stormy a Darcy.
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„
o na mně je řada vládnout!“ trvala na svém Icy. „A konec zbytečných řečí! Je snad jasné, že jsem z vás vždycky byla nejlepší!“
„Časy se mění!“ protestovala Darcy. „Já říkám, že řada je na mně!“
„Ehm! S dovolením, jsem tu i já!“ přerušila je Stormy. Všechny sestry se
někdy hádají, ale sestry čarodějky se přou skoro bez přestání. V zápalu
hádky si ani nevšimly, že se jim za zády nadouvá a rozpíná bublina negativní energie, až najednou…BUUUMM!!! Odhodil je obrovský výbuch
a na trůně se znenadání zjevila temná bytost, průhledná jako přízrak.
„Kdo jsi?“ vykřikla rozzlobeně Icy. „Vstávej, a to hned! To je můj trůn!“
„Copak mě nepoznáváš? Já jsem Polytea!“ odvětilo zjevení.
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