„Svatá dobroto!“ vyhrkl Ben.
„To snad ani není možné,“ zasténal Sammy. „Všechny
mají obličeje!“
Byla to pravda. Teď už Alea i všichni ostatní viděli, že
jsou to vlastě opravdové malé ohnivé postavy. Plamínky
měly plápolající ruce a nohy a navíc na hlavě něco, co
vypadalo jako zářící helma – helma, ze které neustále
šlehaly namodralé blesky.
Teď už skoro všechny postavy visely dole na stěžni.
Bylo takové světlo, až Alea musela přimhouřit oči. Modrý plamen, který se ukázal jako první, nyní doplápolal
přes všechny ostatní až k nim. Zastavil se ve chvíli, kdy
se dostal do úrovně očí Aley a ostatních členů Alfa cru.
Potom promluvil: „Ty jsi mořský člověk,“ zasyčel směrem k Alee. Nebylo to o moc hlasitější než jemné praskání, ale Alea mu zcela jasně rozuměla. „A ty taky,“ dodal
plamen a otočil se k Lennoxovi.
Ten mu zjevně také rozuměl. „Já jsem Lennox,“ odpověděl. „A kdo jste vy?“
Sammymu se rozšířily oči. „Scorpio, ty taky mluvíš
vodní řečí!“ konstatoval ohromeně, zatímco Tess zašeptala Benovi: „Myslím, že se s těmi věcmi doopravdy
baví!“
„My jsme Helmové,“ zapraskal plamen. „Vy nás neznáte?“
„Ne,“ odpověděl Lennox. „Bohužel ne.“
„Kdo jste?“ zeptala se Alea.

„Jsme strážci bouřky,“ odpověděl Helm. „Už dlouho
jsme ale suchozemci považováni za přírodní úkaz, přestože patříme k magickým bytostem vodního světa. Při
bouřce chráníme moře před blesky. Našimi vlastními
plameny vyrábíme protioheň, který funguje jako
ochranný obal a zajišťuje tak obydlí ostatních magických bytostí – dříve i mořských lidí.“
Sammy naklonil hlavu na stranu a naslouchal. Aleu
napadlo, že asi nemůže slyšet více než nejasný šum. „Co
si to tam ty modré helmy popraskávají?“ chtěl vědět.
„Jsou jenom ozdoba nebo má to jejich plápolání i nějaký
smysl?“
Alea se skoro zasmála, ale zarazila se, když uviděla Benův vážný obličej. S povytaženým obočím se díval přes
jezero a přes kanál. V dálce nad Skotskou vysočinou se
na temné obloze znovu zablýskalo a hrom se ozýval ve
stále kratších intervalech.
„Lidi, i když je to tady strašně zajímavé, teď musíte do
podpalubí!“ přikázal kapitán své posádce. Pro dřevěnou
loď jako je Crucis mohou být blesky dost nebezpečné
a navíc se zdálo, že jde bouřka přímo k nim.
„Počkejte!“ poprosil Lennox, když už se Tess otočila
k odchodu. „Umíte chránit i lodě?“ zeptal se rychle Helma.
Alea pozorně poslouchala. „No to by bylo… fantastické!“
Helm ale zavrtěl hlavou. „Přišli jsme, abychom ochránili vás dva – vás, mořské lidi – ale ne loď suchozemců,“
odpověděl. „Od suchozemců se vlastně raději držíme
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