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„Stojte! Nechajte ho na pokoji!“ vrieskal Alfie 
a zúrivo vrhol kopiju. Zarinčala na dlažbe za votrel-
cami, tí zmizli vo dverách. Zbehol po posledných 
schodoch a rútil sa cez halu.

„Alfie, počkaj!“ zakričal otec, ale potom vykríkol 
od bolesti. Alfie sa obzrel a videl, ako padá na brne-
nie ležiace na schodoch. Amy zastala, pomohla mu 
na nohy a Alfie zatiaľ vybehol na nádvorie, ich dvoch 
nechal za sebou.

Dub bol znova zaliaty zvláštnym modrým svet-
lom. Tentoraz Alfie videl, že svetlo vychádza z diery 
v strome – bol to akýsi portál. Ashfordovi únoscovia 
vošli do svetla a Ashforda ťahali za sebou.

„Stojte!“ skríkol Alfie v behu. Dostal sa k stromu 
vo chvíli, keď Ashfordovi mizli nohy cez portál. Alfie 
bez rozmýšľania strčil ruky do svetla. Bolo chladné 
a vlnilo sa ako voda, keď chytil čosi ako koženú ves-
tu. Oprel si nohu o strom a z celej sily potiahol – 
keď sa vynorila postava, zatackal sa. Bola to tá žena, 
ktorá strelila do Ashforda. Usmievala sa, v krásnych 
zelených očiach sa jej zračila zlomyseľnosť, keď mu 
silno schytila zápästia a krútila nimi, kým nepustil 
jej odev. Alfie od bolesti zhíkol a usiloval sa vyslo-
bodiť.

„Pustite ho!“ zakričala Amy, keď k nim pribehla. 
Alfieho otec ju krivkajúc nasledoval. Vo chvíli, keď 
mal Alfie pocit, že zápästia mu prasknú, žena zúrivo 
skríkla a uvoľnila zovretie. Amy sa zahnala bejzba-

lovou palicou a udrela ju do líca. Žene okamžite na-
behla na žiarivej bielej pleti fialová modrina. Za-
vrčala čosi na Alfieho v jazyku, ktorému nerozumel. 
Amy sa vrhla na ženu ako divá šelma, ale žena ju 
bez námahy odsotila cez celé nádvorie. Žena sa obrá-
tila a znova vstúpila do stromu.

„Alfie, stoj!“ zakričal otec, keď sa Alfie vrhol 
k portálu.

Vo svetle, ktoré ho zrazu obklopilo, ledva videl. 
Usiloval sa urobiť krok, ale otec ho chytil za pyžamo 
a Alfie cítil, ako ho vyťahuje zo stromu.

„Nie!“ skríkol, usiloval sa pohnúť dopredu a oko-
lo uší mu pukotal portál, zatiaľ čo mu otec ťahal 
nohy späť do nočného vzduchu. „Musíme im zabrá-
niť, aby zobrali Ashforda!“

Počul, ako naňho otec aj Amy kričia, zatiaľ čo sa 
držal bokov portálu, usiloval sa vyslobodiť z ich zo-
vretia, pozbierať všetku silu a vložiť ju do ramien. 
Keď sa ťahal dopredu, zdalo sa mu, že prsty sa mu 
zmenili na pazúry a na ramenách mu naskočili šu-
piny ako v sne. To s ním porobil ten portál?

Pokúšal sa vytlačiť z mysle ten výjav a vtedy sa 
v oslepujúcom svetle vynorila postava. Bol to ten 
muž s ostrými črtami, ktorý ohrozoval Ashforda. 
Hľadel na Alfieho a v chladných očiach sa mu ne-
zračili nijaké emócie. Vrazil Alfiemu nohou do hru-
de, takže chlapec vyletel z portálu a dopadol na otca 
a Amy. Usiloval sa lapiť dych a vtedy videl, ako sa 


