jednou provždy vyřídím. Za nás za všechny. Nemám
pravdu?“ ozval se pohotově Korsak.
„To by bylo opravdu příliš snadné, chlapče, nemyslíš?“
opáčil Argolen se shovívavým úsměvem a pokynul všem,
aby se usadili u kamenného stolu. Na jeho silné desce
byly vyryté různé obrazce a znaky, z nichž žádný z Osceloňanů nedokázal rozluštit ani jediný.
Argolen poodešel ke stěně a otevřel starobylou dřevěnou truhlu. Dlouho trvalo, než se mu podařilo nalézt to,
co hledal. Opatrně zavřel masivní víko truhly, zamkl
zámek a klíč pečlivě schoval. Teprve pak se vrátil k netrpělivým návštěvníkům.
Ve vrásčité ruce opatrně svíral zažloutlý svitek. Korsak
se nedočkavě podíval na svého otce. Ten ho nepatrným,

leč důrazným posunkem uklidnil a dál čekali na kouzelníkovu řeč. Ve vzduchu viselo cosi tajemného, co mohl vysvětlit jedině mocný Argolen.
Konečně k nim přisedl a rozvinul svitek. Opatrně ho
uhladil a ukázal ostatním. Byla to velmi stará mapa, kterou nikdy neviděli.
„Sidore, abych byl upřímný, na zničení Buribalova
amuletu je nutné získat Zlatý meč. Cesta k němu je
dlouhá a nebezpečná. Zatím se nikomu nepodařilo
zmocnit se jej. Abyste mohli cestu podniknout, musíte
shromáždit dostatek peněz na koupi velké námořní lodi.
Vaše rybářské bárky tak obtížnou cestu podniknout nemohou.“
Nad Argolenovými slovy se Sidor zamyslel, promnul
si nervózně bradu a teprve pak promluvil: „Bude těžké,
takřka nemožné opatřit dostatečné množství prostředků
na námořní loď. Co jsme ztratili téměř všechnu úrodu,
nemáme dost ani pro sebe, natož abychom mohli nějaké
obilí prodat.“
„Uspořádáme sbírku, uvidíš, náčelníku, že každý
z našich lidí podle svých možností přispěje,“ ozvali se
stařešinové, kteří až dosud mlčky naslouchali. Tahle
možnost se zamlouvala i Korsakovi, ale dál se o penězích
bavit nechtěl. Na to bude dost času, až se vrátí domů. Byl
však stále netrpělivější a zvědavě si prohlížel mapu.
„Z Oscelonie vyplujete na jih přes Korálové moře. Budete míjet Diamantový ostrov, ale tomu se zdaleka vyhněte. Vypadá krásně a lákavě, ve skutečnosti však přináší lidem zlo a nesnášenlivost. Dál budete pokračovat
na jihozápad až k malému ostrovu, kde je ukrytý a dobře
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