PIATOK
Dnes sme poriadne

cvičili a precvičovali sa vo všetkých

možných oblastiach. Ale o tom dnes nebudem hovoriť.

Sťažovať sa

na výcvik,
to už je
také trápne…

Od piatkového popoludnia všetci hovoria len o tej kocke. Po škole
sa takmer celá dedina zhromaždila na hradbách, aby ju pozorovala.
„Už chýbajú len pukance,“ povedal Mike Stevovi.
Steve sa zatváril úplne rovnako, ako keď hovorí o pizzi.
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„Áno! S

maslom? S karamelom? Zaplatil by som 50

smaragdov za pukance bez príchute! Čo

to vykladám?! Zjedol by

som aj surovú kukuricu! Prečo vlastne mrhám časom na to, aby som
pozoroval tú kocku? Mal

by som makať na svojich receptoch!“

Mike si poklepal na čelo.
„Prečo som sa len zmienil o pukancoch? Prečo?“

„Zmĺknite, noobovia!“ zasyčal Pierre. „Kvôli vám moby utečú!“
V skutočnosti sa príliš sústredili na obsidiánovú kocku. Bolo zaujímavé
pozorovať, ako sa s

ňou potýkajú.

Nemohli vystáť, že tam je. Museli zistiť, čo to je a na čo to slúži.
Nezastavia sa, kým nebude rozbitá na márne

kusy, žiadny blok

nesmie zostať vcelku. Pretože potrebujú zistiť, čo sa nachádza
vo vnútri. (Odpoveď: Nie je tam nič, iba jedna fakľa.)
Postavili vedľa nej schodisko z hliny…
Creeperi vyliezli hore na kocku.
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A áno! Ten golem je stále tu na hradbách.
Navyše vyzerá
erá strááášne sm
smutne.
Vráťme sa ale ku
k kocke…
k k

PÁRTY CREEPEROV
ZÁKAZ MANIPULÁCIE
S OHŇOM

A vezmite
si
svoju vlas
tnú
zbroj s Oc
hranou
proti výbu
chom V.

59

B102C1N11538_blok.indd 59

13.08.2018 11:13:47

Jedna zombia spustila pekne nahlas:

„Urgbo!

Jorgbo! Gurggo!“
Émeraud

e:
„Hmmm…
To znamen
á,
že počítal
až do troc
h, je to
tak? Cháp
ete to rovn
ako?“

Tá zombia sa určite chcela uistiť, že všetci vybuchnú

v tej

istej chvíli, aj keď to bolo na nič. Podľa Maxa to aj tak

nič nezmení.
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