„Dobre teda,“ súhlasil Fenton Husiepero
váhavo a znova vykročil. Lišiak pred nimi

Trampoty

s goblinmi

skackal na vôdzke ako pes.
„Keby sa náhodou stalo, že tvoji gobliní
priatelia na nás zaútočia, takto budeš prvý,
kto okúsi dotyk ich ostria,“ vysvetlil Lišiakovi
Fešák, akoby mu hovoril nejakú novinku.
Rozvaliny, okolo ktorých prechádzali, boli nádherne

Len čo členovia Tajného bratstva vytiahli päty z oblasti

členité, ale Lišiak už nemal ako čarodejníkom vykĺznuť.

Južnej brány a vyrazili smerom k Vnútornej hradbe, začal

S nádejou si prezeral oblohu, pretože ak by teraz oblačné

sa Lišiak obzerať a rozmýšľať, ako by im utiekol. Bol pre-

panny zaútočili, odviedli by pozornosť čarodejníkov a on

svedčený, že medzi rozvalinami čoskoro objaví škáročku,

by mohol ubziknúť. Nebo nad rozpadnutými strechami

kadiaľ sa bude môcť pretiahnuť. Poteší sa, ak nájde dosta-

však bolo jasné a všetky mraky sa zhromaždili okolo za-

točné množstvo dobre vyhĺbených temných dier, do kto-

snežených vrcholkov Kostlivcových hôr. Nad cestou sa

rých sa bude dať schovať. Bohužiaľ, prešli sotva desať

čoskoro opäť uzavrela klenba z vetiev. Cesta začala prud-

krokov a Fešák sa zastavil. Potom vybral zo svojho bato-

ko klesať k rieke Slybe.

ha kus lana a vyrobil z neho slučku.
„Oj!“ protestoval Lišiak a vzpínal sa, keď mu čarodejník uťahoval špagát okolo krku.
„No tak, brat Fešák,“ zavrčal Fenton Husiepero, „toto
nie je veľmi priateľské gesto!“

Traja samozvaní čarodejníci sa neprestávali obzerať
dookola. Zvesť o prevzatí moci v kráľovstve Lorda Nesmrťa bola jedna vec, rovnako ako o ňom čítať v starých
knihách. Skutočne tu byť, to však bolo niečo celkom iné.
Boli to práve členovia Tajného bratstva, ktorí v ľud-

„Ak mu ty veríš, Fenton, je to tvoja vec,“ odvetil Fešák,

ských krajinách po stáročia udržiavali nažive príbehy

„ale ja rozhodne nie. O goblinoch som toho prečítal dosť

o Štiepenisku. Príde čas, keď sa do sveta vrátia kúzla a čary,

a boli to samé zlé skúsenosti. A tento sa tvári veľmi podo-

rozprávali si členovia Bratstva po celé generácie. Raz sa

zrivo. Ešte aby nás v tomto rozpadnutom bludisku opus-

do Štiepeniska vrátime, jeden z nás zasadne na Kamenný trón

til! Pustím ho, keď dôjdeme k Vnútornej bráne.“

a prejde na nás moc Lorda Nesmrťa.
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