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Úvod
Pokud jste někdy hráli Minecraft, tak určitě víte, jak světy 
v této hře vypadají. Skládají se z různých bloků, které 
můžete těžit, například z uhlí, písku nebo hlíny. Ve hře 
se nachází spousta tajemných míst, jako jsou pyramidy 
a chrámy, v nichž můžete najít vzácné poklady, ale také 
nebezpečí v podobě pastí nebo nepřátelských stvoření, 
takzvaných mobů. Po světech jsou také rozeseté vesnice 
se zvláštními plešatými vesničany. Určitě si myslíte, že je 
dobře znáte. To je ale omyl. Tito vesničané vás označují za 
těžaře či horníky a světy, v nichž se někdo takový objeví, za 
těžařské světy. Jak je to možné? Co totiž možná nevíte, je to, 
že tito vesničané mají i své vlastní magické světy, do nichž 
žádný těžař ještě nikdy nevstoupil. Tyto světy si pečlivě 
střeží, a dokonce si kvůli tomu vytvořili mnoho dalších tzv. 
hraničních světů, aby težaře zmátli. 

A přesně v tomto místě začíná náš příběh. V malém 
hraničním světě nazvaném Xenos se totiž ocitla dívka, jež 
mezi ostatní obyvatele tak úplně nezapadá…

Poděkování
Obrázky v této knize byly vytvořeny pomocný úžasného programu 
Mine-imator, vytvořeného Davidem Norgrenem. Mine-imator můžete 
najít na stránkách Stuffbydavid.com/mine-imator. K vytvoření fantas-
tických světů, které Damon a Dixie navštíví v kapitole 2, byly použity 
mody Biomes O’ Plenty (od Glitchfienda) a The Twilight Forest (od 
Benimatica). Více o těchto modifikacích můžete najít na stránkách 
Minecraftforum.net. A nakonec bych ráda poděkovala mému bratrovi 
Andymu Millerovi za postavení úžasného kláštera z kapitol 7 a 8.





KAPITOLA 1  
LES





Uff!

Musím odsud 
pryč!



ÁÁÁ!

Pomóc!

Xandere,  
zavolej pomoc!

AAARGH 
ŠRRRRRZ

To není možné. 
Kdy se z krásného 
dne stala taková 

katastrofa?



Dříve téhož dne. . . Jdeme na smaragdový 
obřad.

Máš to tu na 
povel, Phoenix.

A ty si Xandere nezapomeň  
udělat úkoly, ZATÍMCO budeme 

pryč.

Vrátíme se 
na večeři!

Dnes je ten den! To uvidíš!

Jaký den?



Můj věrný 
krumpáč.

Můj přesný 
luk.

POSPĚŠ!

A co  
ty úkoly?

Hloupý 
smaragdový 

obřad.

Ach jo.

TO 
NEVYPADÁ 

DOBŘE.

Vždyť jsi chytrý  
a jde ti to. To zvládneš 

cobydup!



Kam to  
jdeme?

Ta dá!

Ano, to je 
zeď kolem 
vesnice? 
A co?

Ne, to je budoucí 
díra ve zdi.

VELKÁ  
díra!

Och! To nevypadá moc 
bezpečně. Nikam nejdu!

Pssst!

Jasně že 
nikam nejdeš.

Zůstaneš  
na stráži, 

a kdyby někdo 
šel, tak  

udělej zvuk  
jako vrána.  

Krá krá!  
A pak se 
schovej.



Proč tohle děláš?

Však víš, že jsem 
vždycky chtěla 

vidět les.

To dobrodruzi dělají, 
bambulo.

Objevujeme!

A odkdy 
jsi ty 

dobrodruh? Od...
od...

A potok!

Phoenix! 
Tohle 

nemůžeme!

V lese jsou 
netvoři!

Květiny!To je 
nádhera.

Obří  
houba!

... jsi 
adoptovaná!

PŘES DEN 
NE!

Od nikdy! Jen 
proto, že jsi 
zjistila, že...

Páčko!

Budeš mít 
průšvih...

Co byl ten 
tajný signál? 

Kuku?



Mezitím . . . 

Phoenix?
Kdy se 
vrátíš?

Jůů, 
králíček!

Dáš si 
mrkev?

Kdo je 
tam?

Kuku? 
KRÁ?



Králíček!

Vrať se!



Och!



No prosssím!  
A odkud jsssi?

Ehm...  
jmenuji se 
Phoenix.

Z vesnice.

Z vesssnice 
Xenosss?

No jistě!

To sssi nemyssslííím.

Copak to tu 
máme?



Co to 
říká?

Kdo jsi?

Nebo CO jsi?

Já jsssem Misssandroth. 
Magická bytossst 

z lissstí. Ano... bytossst,  
co žije v lessse.

O tom jsem 
nikdy neslyš...

Pojď ssse mnou. 
Znám někoho, kdo by rád 

poznal tak zajímavou mladou 
ssslečnu. Navíc když je 

z Xenosssu.

Ani nápad! Jdu zpět 
do vesnice.



Ne!

Nechte mě  
bejt! 

Au!

BUCH!

ŠVÁC!

Šššéfe, 
jsme 

zpátky!



Jo, ruce!

Tahle dívka půjde 
s námi.

Chytit 
a spoutat!

Tak to moc 
nevyšššlo. No, ˝šššlo by to  

líp, kdybychom měli  
ruce.



Uf! Už 
jsou 
pryč.

CO JSOU 
ZAČ?

Xandere?

Hmm, asi 
se nudil 

a šel domů.

Fakt 
díky, 

Xandere.

Radši 
půjdu 
domů.

A jak ta 
potvora 

věděla, že 
nejsem z 

vesnice? To 
není dobré. Xandere?



Jsi to ty, 
Xandere?

aaar
gh!

Áááá!

Přesně. Parádní procházka se změnila v průšvih.

Porušila 
jsem 

pravidla.

Ztratila jsem 
Xandera a...

... a teď mě  
sežere zombie!

vhůůůn!



To, ale...  
To je Xander!

Ta 
zombie je 
Xander!

AAARGH!

VHHHŮŮŮŮN!



KAPITOLA 2 
VZDÁLENÝ SVĚT





Před pár týdny . . . 

Proč si 
vždycky připadám 

tak jiná než 
ostatní?

Jsou 
nejšťastnější, když 

mohou zůstat ve vesnici 
a pěstovat věci na poli. Ale 

mě farmaření nebaví...

... čtení 
taky ne.

Dokonce i Xander 
rád čte.

Já nejradši 
běhám 

a skáču.

A jako  
jediná bych 

se ráda podívala 
i do ostatních 

světů 
vesničanů.

Dokonce mě ani  
nepustí za hradby  

do lesa.



Phoenix, víš že jsi jiná než 
ostatní vesničané.

Jsi totiž 
adoptovaná.

Je 
to dlouhý 

příběh. S tátou 
jsme sloužili 

jako Testovaní na 
menším otevřeném 

světě pro 
těžaře...



Některé byly 
prapodivné...

jiné  
nebezpečné.

Ale všechny 
byly kouzelné.

A potom jsme byli 
přidělení do jednoho 
z těžařských světů.

Takže jste 
byli plešatí 
jako ostatní 
Testovaní?

No jistě!

Bylo to po našem pátém smaragdovém 

obřadu. Nejdříve jsme cestovali po 

světech, které vytvořili naši Knihovníci.



Jako Testovaní jsme 
poslušně obchodovali 

s těžaři.

Nabízeli jim 
přístřeší.

A chystali 
jim jídlo. 

Jenže co bylo 
nejdůležitější...

Sledovali 
jsme je.

Museli jsme se ujistit, že 
nenajdou portály do našich 

skrytých světů.

Báli jsme se, že by 
nechtěli dodržovat 

naše pravidla.

Proč?



Proč?

No. Většina z nich 
si váží více svobody 
a dobrodružství než 

komunity. A aby naše světy 
zůstaly bezpečné, je třeba 

držet při sobě.

Takže naši Knihovníci 
vytvářejí hraniční světy, 

jako je ten náš. Kdyby náhodou 
těžař našel portál do této dimenze, 

objeví se nejdříve v hraničním 
světě.

Takže 
my žijeme 

v hraničním světě. 
Já bych chtěla 
vidět pravý svět 

vesničanů!

Uvidíš. Ale nejprve musíš 
zažít více smaragdových 

obřadů.
Ale zpět 
k mému 
příběhu.

A když se tak stane, 
Knihovníci přemění hraniční svět 
na těžařský. To nám umožní držet 

naše světy v bezpečí.



Naše vesnice byla blízko základny 
těžařů. A skoro rok bylo všechno 

v pořádku.

Jednoho dne k nám zavítala 
skupinka těžařů.

Někdo mi  
zbořil ochrannou 

zeď. Říkám ti, 
že mě napadl 
záškodník!

Za to mi 
zaplatí!

Ale 
no tak 

Spazzy. Pochybuji 
o tom, že to byl 

záškodník.

Přesně. Je 
to hloupost 

Spazzy. 

Typický...

Zpátky 
do práce!

ŘACH! KRÁÁK!

To není 
bouřka,  
to je...

Rychle! 
Schovej 

se!
Bouřka!

Seschloun!



KŘÁÁP!

BUM!

BOUCH!

Seschlouni se pustili 
do pevnosti těžařů.

Rozpoutal se lítý boj. Na konci zůstal už 
jen jeden seschloun.

Hyjéé!

Za mnou, 
seschloune!

Ne! To 
jsou TŘI 

seschlouni!

Proboha! Naláká ho 
k vesnici!



Míří sem!

Zkusím 
je odlákat. 

Hlavně aby nezničili 
knihovnu!

Co se  
děje?

BRNK!

VŽUUM!

Ha ha 
haa!



BUCH!

VŽUUM!

BRNK!

Už má 
dost.

Musíme jít 
do útoku!

Už to 
skoro bude. 

Zvládneme to!

Je po 
něm.

Ju-chůů!

A to bylo všechno. Seschloun byl pryč 
a s ním se přestěhovali i těžaři.

Damone?

Snažila jsem se najít  
tvého tátu.

Těžaři  
jsou tu!



Narazila jsem na něj u kovárny.

Dixie!

Damone? Kdo je 
to?

A tak jsme se o tebe postarali a dali ti jméno Phoenix, 
protože jsi doslova vstala z popela.

A pak jsme se rozhodli tě 
adoptovat. Byla jsi naše 

první dítě.

To je malé 
dítě.

Ale v naší 
vesnici přeci 
žádné děti 
nebyly.



No a když 
odešli těžaři, 

vesnice už nebylo 
třeba. Tak jsme odešli 

sem na Xenos.

Takže 
jsem 
těžař?

TO 
SI NEMYSLÍME, 
Phoenix. TĚŽAŘI 
NEMÍVAJÍ DĚTI. 

Ale nejsem 
ve skutečnosti 

vesničan.

Ne. Patříš 
sem k nám.

Takže až budu větší, budu 
moct taky na smaragdové 

obřady?
Myslíme, že ano, 

zlatíčko.



Ona 
je jedním 
z těžařů 

a měla by být 
s nimi.

Těžaři ale tento 
svět opustili. 

K nim se vrátit 
nemůže.

Těžaři ale 
nemívají děti, 
takže bude 

s námi. Máme 
ji rádi.

Jenže máma s tátou neměli to srdce říct Phoenix vše,  
co se po její záchraně odehrálo...

[MRUUM]

[BRBLY]

Může 
do ní být 

převtělený 
ten poslední 
seschloun. 
Musíme být 

opatrní.



Později toho večera...

Damone, kdy 
jí řekneme, že na 

smaragdové obřady ji 
nepustí?

Následujícího rána...

Takže jsem 
jiná! Jsem 
těžařka!

Na ten les.

Protože já pocházím 
z divočiny.

Promluvím si 
s náčelníkem. Pokud 
se tato vesnice kvůli 

Phoenix nezmění, možná 
je čas podívat se po 

jiné.

Víš ale, jak 
těžké bylo ji 

najít...
Svobodná, odvážná! 

Proto se tak ráda dívám 
z hradeb.



Ne, Phoenix. Už jsme ti 
to vysvětlovali. Nikdo nesmí 
z vesnice. Ani se na ten les 

dívat.

Ale zombie 
chodí jenom 

v noci.

Není to 
bezpečné.

Odpověď je ne. A teď 
vezmi bratra do knihovny.

Také by ti 
neuškodilo 
přečíst si 

nějakou knihu.

Tak pojď, 
chytrolíne.

Phoenix, víš, že  
by se ti ty knihy  
taky mohly líbit?



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze
je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.
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