mmerich sa ktovieako nevyspal. Čarodejnice pri Potoku
mŕtveho boli nočné tvory. Celú noc trkotali a vyvárali zapáchajúce odvary, až kým nevyšlo slnko, potom cez deň
odpočívali. Chudák Emmerich sa však nemohol dospať ani vtedy,
lebo ho rušilo ich hlasné chrápanie, chrčanie a mrmlanie. Správali sa k nemu ako k zanedbávanému domácemu zvieratku a ani
stravy nedostával ktoviekoľko. A tak v zajatí u čarodejníc chradol.
Zdalo sa mu, že má od vyčerpanosti vidiny, lebo jedného dňa
na svitaní, keď si všetky čarodejnice išli ľahnúť, zbadal, ako sa

k nemu cez tábor po prstoch približuje akýsi muž. Mal belasé oči
a škrabance na tvári. Kríval a ľavú ruku mal v šatke.
Emmerich ho ešte nikdy nevidel a netušil, čo tu robí. Muž
obišiel strom, ku ktorému bol Emmerich pripútaný, a potichu začal uvoľňovať reťaze.
„Kto ste?“ spýtal sa ho Emmerich.
Muž mu naznačil, aby bol ticho. „Prišiel som ťa vyslobodiť,“
zašepkal.
Keď uvoľnil reťaze, ktorými bol Emmerich priviazaný k stromu, podal mu zdravú ruku a pomohol mu vstať. Pre oboch to
bolo namáhavé, keďže muž bol zranený a Emmerich už dlho nestál na nohách. Potom naznačil Emmerichovi, aby ho nasledoval,
a vkĺzli do lesa, preč od Potoka mŕtveho.
„Si zranený?“ spýtal sa muž a poobzeral si chlapca.
„Nie,“ odvetil Emmerich. „Som unavený, hladný a vystrašený – ale neublížili mi.“
Muž siahol do šatky a podal Emmerichovi jablko. Chlapec bol
taký hladný, že doň hneď zahryzol.
„Nehltaj, najskôr poriadne požuj,“ poradil mu muž s úsmevom. „Pamätáš sa, čo sa stalo Snehulienke?“
Muž v maske hral úlohu záchrancu na jednotku. Stačilo pár
láskavých slov a chlapec bol presvedčený, že sa zjavil hrdina.
„Ďakujem, že ste ma zachránili,“ povedal Emmerich. „Kto ste?“
„Ty nevieš, kto som?“ nadvihol obočie muž.
Emmerich pokrútil hlavou. Tí dvaja sa ešte nikdy nestretli, ale
Muž v maske chcel mať istotou, že ho nepredbehla jeho povesť.
„Som z Iného sveta,“ zaklamal. „Prišiel som ťa zachrániť a odviesť domov.“
Chlapec sa tak potešil, až mu do očí vošli slzy a objal Muža
v maske. Toho však zabolelo zlomené rebro, a tak Emmericha odstrčil.
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PÄTNÁSTA KAPITOLA

AKO SA JABLKO
DOKOTÚĽALO K STROMU
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