Alea sa proti svojej vôli opäť zasmiala.
„Počasie je na toto ročné obdobie, navyše takto na severe,
neuveriteľne dobré,“ zhodnotil Sammy a vystrúhal odborný námornícky výraz. „Devätnásť stupňov, vietor podľa
Beauforta na trojke, čiže mierny. Ideme rýchlosťou štyri
uzly za hodinu a pekne plynulo sa približujeme k Nórsku.“
Nórsko! Alei naskočili na chrbte zimomriavky. Ak naďalej pôjde všetko hladko, o tri dni by mali byť pri západnom pobreží Nórska. Smerujú tam preto, lebo prednedávnom dostala pútnickú správu – niečo ako videosprávu
putujúcu morom. Pútnici boli nielen schopní vidieť a rozoznávať farby mora, ale pomocou týchto správ mohli
navzájom aj komunikovať – dokonca aj na vzdialenosť
stoviek kilometrov. Pútnická správa bola od ženy, ktorej
tvár na ňu silno zapôsobila. Pri pohľade na ňu sa jej
okamžite zmocnil pocit domova. Najmä preto chcela túto
ženu žijúcu v Nórsku za každú cenu nájsť. Žiaľ, odvtedy
o nej už nepočula. Napriek tomu sa však plavili ďalej.
Alea netušila, ako tú ženu nájdu. Nórsko je pomerne veľké, a ak človek nemá nijaký záchytný bod… No, musia sa
o to aspoň pokúsiť.
„Myslíš si, že sa zapíšeme do dejín?“ opýtal sa Sammy.
„Možno bude všetko, čo teraz prežívame, v budúcnosti
zaznamenané v knihách!“
„To naozaj netuším.“ Alea pokrčila plecami. „Ako by
sa ľudia dozvedeli, čo sa tu deje? Veď na palube nemáme
nijakého spravodajcu,“ zažartovala.

Sammymu sa okamžite rozžiarili oči. „Ja! Ja predsa
môžem byť spravodajca! Počkaj, idem po Benov mobil!“
„Načo ti bude?“
Ibaže Sammy už odbehol a zamieril k Benovej bunde,
ktorá ležala na debne na palube a v ktorej jeho starší
brat nosieval mobil. Keď sa vrátil, Alea si všimla, že zapína nahrávanie. „Alfa cru plachtí na legendárnej Crucis,“ povedal a znelo to ako audiokniha. „Posádka je pomenovaná po najjasnejšej hviezde súhvezdia Južného
kríža, čo je Acrux, čiže Alfa cru. Pomenovať posádku
po hviezde bol geniálny nápad najmladšieho člena partie Samuela Draca.“
„Na môj vkus je to veľmi podrobné,“ prerušila ho Alea.
„Hm, máš pravdu.“ Sammy zamyslene prižmúril oči.
„Najdôležitejšie je to, čo sa stalo.“
„Áno, jednoducho porozprávaj, čo sme zažili v posledných dňoch.“
Sammy teda začal od začiatku. „Partia Alfa cru sa dostala z pazúrov bezohľadného doktora Oriona a neviditeľná sa plaví ďalej. Áno, neviditeľná, lebo slávna plachetnica Crucis je teraz maskovaná! Po celom trupe má
nalepené ropušnice. Prisali sa na loď, aby hrdinskej posádke pomohli tajne a nepozorovane uniknúť očiam
doktora Oriona a bezpečne sa dostať do Nórska.“
Tess Taurus, ktorá práve vyšla na palubu s náručím
plným vypranej bielizne, aby ju zavesila na šnúru na
prove, zagúľala očami, len čo ho začula. „Čo to tu táraš
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