KAPITOLA ŠESTÁ

NEZBYTNÝ ZÁSAH
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ik… tik… tik… tik…
Od chvíle, co se Brystal a Lucy vrátily ze Severního pohoří, nehnula se Brystal od očarovaného glóbu u svého stolu. Glóbus ukazoval svět tak, jak vypadá z vesmíru, a Brystal kousek po kousku prohledávala každý kousíček souše i moře.
Zoufale se snažila najít něco nového nebo nezvyklého.
Tik… tik… tik… tik…
Věděla, že Chrám vědění je někde tady, mezi horami a údolími, poli a oceány, na které se dívá – jen nevěděla kde. Madam
Počasitá říkala, že není součástí známého světa. Ale co to znamená? Leží chrám v nějakém odlehlém území, které nebylo ještě
prozkoumáno, jako třeba jeskyně madam Počasité? Nebo je skryté zrakům mocným kouzlem, jako Skleníková soutěska? Nebo ho
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může vidět každý, ale vypadá jako něco jiného, jako tajná čítárna
soudců v knihovně Vozových Hor?
Tik… tik… tik… tik…
Jistě Brystal věděla jen jediné: že čas, který má na jeho nalezení, se krátí. Kapesní hodinky jí to neustále připomínaly. Prohledávala glóbus a hlásila místa, kde by se podle jejího názoru Chrám
vědění mohl skrývat, a Tina si dělala na papír poznámky.
„Západní pobřeží je plné mořských jeskyní – v jedné z nich by
to mohlo být,“ řekla Brystal. „Taky bychom měli provést důkladný vzdušný průzkum Severního pohoří, Východních sopek a Jižního předhůří pro případ, že tam je něco zvláštního, čeho jsem si
nikdy dřív nevšimla. A napíšeme svým spojencům v územích trpaslíků, elfů, trollů a skřetů a zeptáme se, jestli neobjevili něco
nezvyklého. Co my víme? Chrám vědění může být schovaný někde v opuštěném trpasličím dole nebo na dně neobývané skřetí
kolonie. Až se víly vrátí, rozdělíme si jednotlivá území a budeme
hledat.“
„Mám to,“ kývla Tina. „Začnu psát našim spojencům.“
Zatímco Brystal a Tina pracovaly na nalezení Chrámu vědění,
vzala si Lucy na povel čarodějnice a pustily se do intenzivního pátrání po Nesmrtelné podle doporučení madam Počasité. Lucy rázovala mezi jejich stanovišti a vykřikovala rozkazy jako generál.
„Tak, čarodějnice, je načase povytáhnout punčochy, namastit
kotle a to naše tuplem psot a slot a klopot rozjet tuplovaně,“ prohlásila Lucy. „S okamžitou platností zastavujeme operaci Smrt
a stařenky, opakuji, okamžitě zastavujeme operaci Smrt a stařenky. Nekrology a bábinky jsou mrtvé – a to neměl být vtip.“
„Rozkaz, madam! “ zasalutovaly čarodějnice.
„Be-Be, ty se spojíš se stařešiny všech vesnic ve všech královstvích. Ptej se, jestli se v poslední době nesetkali s někým, kdo jim
připomínal někoho, koho znali v mládí. Šlahouno, ty opatříš záznamy o nemovitostech v každém větším městě. Dávej pozor na
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