Sammy tri razy prešiel po Benovi kritickým pohľadom a potom začal strihať. Končeky vlasov lietali vo
vzduchu a Alea pochopila, odkiaľ sa berie kapitánov ležérny strih.
„My máme na palube kaderníka!“ zvolal Lennox prekvapene.
„Ja som umelec,“ opravil ho Sammy a ďalej sústredene
pracoval na svojom umeleckom diele. O niekoľko minút
skončil. Benov rockový účes sa skvel do výšky v celej
svojej kráse a lesku. „Teraz už môžeš ísť medzi ľudí, braček,“ spokojne prikývol.
„Úchvatné!“ ozval sa hlas s francúzskym prízvukom.
Piaty člen Alfa cru práve vyšiel z kapitánskeho mostíka.
Bola to Tess Taurus. Fenomenálny rockový hlas, spoľahlivý stredobod každodenného života na Crucis, lojálna
kamarátka a trochu popudlivá baba. Tess mala dopoludňajšiu službu pri kormidle. „Vyzeráš ako z reklamy,“
podpichla Bena, a keď ju zľahka odtisol nabok, predstierala, že sa krúti od bolesti.
„Nemôžem za to, že som najkrajší na palube,“ vrátil
jej to.
„Nezmysel!“ zvolal Sammy. „Najkrajší je Škorpión!“
„Nie, Alea!“ vyhŕkla Tess a zmeravela. Potom rýchlo
chytila metlu a začala zametať odstrihnuté končeky
svetlohnedých vlasov.
Lennox zachoval kamennú tvár, no Alea cítila, že sa
mu Tessina poznámka ani trochu nepáčila. Tess ju totiž

nedávno pobozkala. Neskôr síce povedala, že to bolo
„omylom“ a city, ktoré k nej prechovávala, sú už minulosťou. Alea si však nebola istá, či to tak skutočne je.
A Lennox tiež nie. Isté obdobie bol dokonca dosť žiarlivý a veľmi neistý. Pre Aleu bolo však priateľstvo s Tess
veľmi dôležité, preto sa všetci usilovali vyrovnať s touto
situáciou tak rozumne, ako najlepšie vedeli. Lennoxa
s Tess síce ani teraz nespájalo hlboké priateľstvo, no opäť
sa k sebe správali normálne. Teda, aspoň sa o to snažili.
Keď Tess vykĺzlo z úst niečo podobné ako práve teraz,
nebolo to pre Lennoxa určite jednoduché, ale nedal na
sebe nič znať.
Tess zmenila tému: „Videla som dobre?“ spýtala sa.
„Bol na palube škriatok?“ Zjavne si všimla McDonnahalla cez veľké okno kapitánskeho mostíka.
„Áno!“ Alea všetkým povedala o nevydarenom hroznom prepadnutí Klabautermana a zároveň im prehovorila do duše: musia byť tichší, lebo by sa aj napriek maskovaniu mohli prezradiť!
Kým hovorila, odrazu zafúkal ľahký vánok. Prišiel nenápadne a šepotavo jej prebehol vlasmi. Členovia Alfa
cru sa na seba natešene pozreli.
„Severozápadný vietor!“ vzrušene vyhŕkla Tess.
„Napnúť plachty!“ zahrmel Ben kapitánskym hlasom
a zodpovedajúcimi gestami vydal rozkazy.
„Taurus, Draco – kosatka. Scorpius, Aquarius – hlavná plachta.“

18

19

