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Mysleli jste, že jsem padl?

Doufali jste, že jsem byl přemožen a už o mně neuslyšíte?

Nic takového se nikdy nestane! Jsem temný čaroděj Mal-
vel a navždy budu rozsévat strach v srdcích mužů a žen 
celé Avantie. Tohle království ještě zakusí mnoho zlého! 
A zvláště pak jeden chlapec – Tom.

Samozvanému hrdinovi se sice podařilo sejmout mou 
kletbu ze šesti avantijských netvorů, ale tím jeho boj 
zdaleka nekončí. Však brzy uvidíme, jak se on a jeho 
přítelkyně Elena vypořádají s další překážkou, kterou 
lidské síly nemohou překonat.

Naposledy šest avantijských netvorů vlivem mých kouzel 
zdivočelo. Kvůli Tomovi však opět zkrotli a jsou znovu 
schopni bránit království. Tentokrát jsem však stvořil 
šest neporazitelných stvůr se zlým srdcem, takže veškeré 
snahy o osvobození jsou marné: zákeřnou krakatici, 
opičí monstrum, ďábelskou zaklínačku, ještěří stvůru, 
vládce pavouků a trojhlavého lva. Každý netvor hlídá 
část nejcennějšího pokladu Avantie, zlaté zbroje, která 
právoplatnému majiteli propůjčuje nadpřirozenou sílu. 
Brnění mám nyní ve své moci a za žádných okolností 
nedopustím, aby Tom jednotlivé části našel a opět mě 
přemohl. Podruhé se mu to nepodaří!

Malvel
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PROLOG

Pro sedláka to byl dlouhý den. Vlekl 
se za volským spřežením a oral 
brázdu za brázdou. Zarýval těžký 
pluh hluboko do hlíny, až mu 
po krku stékal pot. 

Nad močálem, který se rozkládal 
západně od statku, zapadalo slunce. 
Sedlák vzhlédl, zamračil se 
a rukávem si otřel obočí. Na pole se 
z močálu pomalu valila taková mlha, 
že neviděl na pár kroků před sebe. 



10

Na tohle roční období byla až 
neobvykle hustá.

Sedlák se otřásl, vypřáhl voly 
a pomalu je odváděl do chléva. 
Obyčejně byli takhle navečer celí 
nedočkaví, aby se co nejdříve dostali 
ke žlabu, ale teď s nimi sedlák 
nemohl ani hnout. Trhl koženými 
otěžemi a zamračil se. Prsty 
na rukou už měl zkřehlé zimou. 
Otočil se. Dvojice volů stála, ani se 
nepohnula.

„Tak co je, kluci?“ vrátil se 
ke zvířatům a pobídl je. Chuchvalce 
mlhy je mezitím úplně zahalily 
a na statek už vůbec nebylo vidět. 
Sedlák poplácal jednoho vola 
po krku a vtom zděšeně vyjekl. 
Místo teplého zvířecího těla 
nahmatal tvrdý studený povrch.

Jeho voli ztuhli na kámen!
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Podíval se zvířatům do velikých 
hnědých očí, se kterýma ještě mohli 
hýbat, a vyvalovali je teď strachy. 
Najednou v nich rozeznal odraz 
jakési nejasné mléčně bílé siluety. 
Někdo nebo něco stálo přímo 
za ním.

Obrátil se a vykřikl. Viděl, jak 
z mlhy vystoupila ženská postava, 
zezadu ozářená 
zapadajícím sluncem. 

Žena byla o dobré 
dvě hlavy vyšší než on 
a tělo měla zahalené 
do lesklé zvlněné látky. 
Vypadalo to, jako by 
byl plášť vyrobený 
z černé vody. Sedlák 
vzhlédl k její tváři, ale 
okamžitě shledal, že 
žádnou tvář nemá. 
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Místo ní spatřil jen hladký bílý 
po vrch.

A pak přišla ta hrůza.
Celý její obličej se vyhrnul vzhůru 

jako veliké oční víčko – a zpod toho 
víčka vyhlédlo jediné obrovské oko, 
zelené a jasné jako smaragd.

Sedlák zíral do oka, které vůbec 
nemrkalo, cítil, jak ho přitahuje 
nějaká síla a najednou z něj veškerý 
strach spadl. 

„Nádhera,“ zamumlal. „To je… 
taková… nádhera…“

Vykročil směrem k ženě.
Roucho se zavlnilo a pak k němu 

napřáhla ruce, jako by ho chtěla 
sevřít v náručí. Znovu vykročil 
a ocitl se teď tak blízko, že 
v obrovském zeleném oku rozeznával 
vlastní odraz. Krev v žilách se mu 
proměnila v krystalky ledu, 



13

ochromila mu končetiny a pomalu 
zmrazila srdce.

Za chvíli už sedlák mohl pohybovat 
jen očima, stejně jako jeho voli. Jeho 
tělo bylo uvězněno v kameni.

Žena se otočila a její postava se 
opět mihotavě rozplynula v mlze.

O chvilku později sedlák koutkem 
oka zpozoroval nějaký pohyb. 
Za kamennou zídkou, která 
označovala hranice mezi poli, se 
vyděšeně krčil malý chlapec. Chtěl 
na něj zavolat, aby doběhl pro 
pomoc, ale vydralo se z něj jen jakési 
zamručení.

Vystrašený chlapec se rozběhl 
k vesnici.

Cáry mlhy sedlákovi splývaly 
z ramenou jako rubáš.

Jak dlouho bude trvat, než ho tu 
stihne smrt?





15

KAPITOLA PRVNÍ

DOMÒ

„Konečně!“ ulevil si Tom, když se 
prodral houštím a vyšel do otevřené 
krajiny. 

„Díky bohu!“ ozvala se za ním 
Elena. „Už jsem se bála, že ta Temná 
džungle nikdy neskončí.“

Oběma se ulevilo, že nechali 
tmavý dusný prales za sebou. Bylo 
pozdní odpoledne a vzduch 
příjemně chladil. 
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Terén se před nimi svažoval. 
V zatravněných terasách spadal až 
k širokým zákrutům řeky, která se 
pod nimi valila hlubokým korytem.

Tom se naposledy ohlédl 
ke zlověstné džungli a vybavil si 
souboj s obřím opičákem Drápem. 
Hlavní však bylo, že se mu podařilo 
zmocnit se zlaté kroužkové košile.

Z pralesa se vynořili i Elenin věrný 
vlk Šedivák a Tomův kůň Bouřlivák. 
Šedivák začal samou radostí 
vyskakovat a štěkat a Bouřlivák 
řehtat a pohazovat ušlechtilou 
hlavou.

„Taky jsou rádi, že jsou na slunci,“ 
řekla Elena. „Neutáboříme se na noc 
dole u řeky? Nachytala bych pár ryb 
k večeři.“

Tom na ni zamyšleně pohlédl 
a povzdechl si.
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„Co se děje?“ zeptala se.
„Myslel jsem na Adura,“ odpověděl 

Tom. „Děsím se toho, co na něj 
Malvel asi nachystal.“

Zlý černokněžník unesl jejich 
přítele a ochránce, dobrého čaroděje 
Adura. Když Tom porazil opičí 
monstrum, Malvel se jim zjevil 
a ukázal jim cáry Adurova rudého 
pláště. Jaké útrapy asi musí snášet? 
Najdou ho vůbec živého?

Tom však věděl, že musí v každém 
případě splnit úkol a posbírat všech 
šest částí zbroje, kterou Malvel 
ukradl a ukryl v Avantii – bez 
ohledu na to, co se stalo Adurovi. 
Dobrý čaroděj jim pověděl, že to je 
jediná cesta k jeho záchraně. 
Kromě toho kdyby neuspěli, Avantii 
by nadále sužovali Malvelovi 
netvoři.
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Skupinka vyrazila dolů k řece 
a po nějaké době došla 
na oblázkovou plážičku.

Tom sledoval Elenu, jak se brodí 
vodou s napjatým lukem. 
Po dlouhém soustředění konečně 
vystřelila a za okamžik už se se 
šplícháním škrábala na břeh 
s velikým lososem v náručí. Položila 
ho na kámen a vrátila se do vody, 
aby nachytala další.

Šedivák rybu očichal, ale pak 
potřásl chundelatou hlavou a odběhl 
pryč. Tom usoudil, že se vypravil 
ulovit něco chutnějšího. Bouřlivák 
opodál pokojně spásal trsy vysokých 
travin.

Tom pozoroval pádící řeku 
a zastesklo se mu po domově. Jak se 
klidné, rozhlehlé jezero 
u jeho rodné vesnice Errinelu 
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od řeky lišilo! Už ho neviděl celou 
věčnost.

Sehnul se a začal sbírat dříví. Pak 
rozdělal oheň. Ze dvou silných 
klacků udělal vidlice, třetím probodl 
lososa a zavěsil ho nad plameny. 
Zanedlouho se vrátila Elena 
se dvěma dalšími rybami.

Ryby se opékaly a kolem se rychle 
stmívalo. Při jídle Tom Eleně 
vyprávěl o domově. „Jezero je 
průzračné jako křišťál. Za horkých 
letních večerů jsme chodívali 
na břeh a tam jsme večeřeli, zpívali 
nebo jen pozorovali západ slunce.“

„To zní nádherně,“ řekla Elena 
s plnou pusou.

„Říká se, že místní voda má léčivé 
účinky,“ pokračoval Tom a hleděl 
na ztemnělou oblohu. „Pokud se 
tedy nabere při západu slunce.“ 
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Zasmál se. „Ale je to jen legenda,“ 
dodal. „Pochybuju, že by to byla 
pravda.“

„Stejně je to hezký příběh,“ řekla 
Elena. „A vůbec, kdo může vědět, co 
je pravda a co ne? Vždyť například 
zvěsti o netvorech všichni považovali 
za hloupé povídačky, a my je viděli 
na vlastní oči.“

Když dojedli, šli se podívat na své 
společníky. Šedivák spal s hlavou 
mezi tlapkami a tichounce 
pochrupával. Kousek od něj vestoje 
podřimoval i Bouřlivák. 

Tom s Elenou si také vyhlédli 
místečko ke spaní. Vzácné kusy 
brnění si Tom položil vedle sebe. 
Zlatá přilba ve tvaru orlí hlavy 
matně pableskovala ve svitu hvězd. 
Přejel rukou po kroužkovém brnění 
a vzpomněl si na Pána netvorů, 
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kterému kdysi patřilo. Pak se mu 
myšlenky zatoulaly k vlastnímu otci, 
Taladonovi, který se před mnoha 
lety za netvory také vypravil, ale pak 
beze stopy zmizel. Kéž bych ho byl 
poznal, pomyslel si Tom rozespale. 
Z celého srdce doufal, že se jednoho 
dne setkají.

Ráno bylo jasné a teplé a slunce 
stoupalo po šmolkově modrém nebi. 
Tom rozbalil kouzelnou mapu 
Avantie, kterou mu dal Aduro, když 
se poprvé vydal za dobrodružstvím.

Zahleděl se na ni 
a mapa ožila. Traviny 
na loukách se vlnily 
ve větru a maličké hory 
studily na dotek. Lesy 
a řeky, vesnice a paláce, 
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to všechno byly miniaturní kopie 
skutečné avantijské krajiny.

Na mapě se obvykle objevovala 
červená linka, která Tomovi 
ukazovala cestu k dalšímu úkolu, ale 
tentokrát po ní nebylo ani památky.

„Tady!“ vykřikla Elena po chvíli 
zírání do mapy.

Ukázala na maličkou zlatou tečku. 
Oba se sklonili blíž a zkoumali ji. 
Tečka se postupně zvětšovala, až v ní 
rozeznali zlatý krunýř.

„Další část brnění!“ řekla Elena.
Tom radostně vykřikl. „Ano! 

A podívej se, kde je!“ Ukázal 
na rozlehlé průzračné jezero 
v úrodné nížině. U jezera ležela malá 
vesnička. „To je Errinel, můj domov! 
Představím tě strýčkovi Henrymu 
a tetě Marii, u kterých jsem vyrostl.“ 
Tom cítil, jak se mu oči zalévají 
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slzami. „Neviděl jsem je od té doby, 
co jsem se vydal na výpravu,“ dodal.

Něco mu zafunělo do ucha. Byl to 
Šedivák, který na něj upíral jasné 
chápavé oči. Tom se na něj usmál. 
Bouřlivák stál opodál a hrabal 
kopytem v oblázcích.

„Před námi pocity neschováš!“ 
rozesmála se Elena. „Všichni víme, 
jak moc se chceš podívat domů! 
Pojď, sbalíme se a vyrazíme.“

„Ano!“ zavýskl si Tom. 
„A nezastavíme se, dokud 
nedorazíme do Errinelu!“ 

Smích ho však brzy přešel, když si 
vzpomněl na nebezpečí, které tam na 
ně čeká. Museli se do Errinelu dostat 
co nejdřív – ale jak bude vypadat ten
netvor, který tam na ně bude čekat?

A jakou škodu už napáchal v jeho 
domově? Musí tetu a strýčka ochránit!
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