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Poslednýkrát vystrelila z pištole. V zásobníku sa jej míňali náboje a ona bola príliš unavená na to, aby si 
vzala ďalší. Hľadela na úbožiaka, po ktorom strieľala. Stál uprostred plošiny v rukách mu blčali plamene a 
zhlboka dýchal. Svetlé krátke vlasy mal spotené a prilepené na hlave. Hľadel na zem a naozaj doslova si 
užíval prestávku, ktorú mu Lara dala. Lara naňho ustavične hľadela všímajúc si, že plamienky v jeho 
rukách síce horia, no nehoria už tak silno ako keď boj začal. Lara potichu siahla do premočeného 
batôžteka a vytiahla dva zásobníky, ktoré vymenila za tie vyničené. Postavila sa na nohy mieriac na 
chlapa až zistila, že sa plne sústredí. 
"Nemusí to takto skončiť, Tony," prehovorila Lara držiac ukazovák na kohútiku pištole, ktorú stále 
mierila na jeho hruď.  
"Snáď mám inú možnosť, Lara? Nikto ma neberie vážne, viete? Berú ma len ako blázna, ktorý si len myslí 
svoje. Som len obyčajný človek, Lara. Oni ma nechápu a..." 
"Kto oni?" skočila mu do reči Lara a pištole založila na svoje miesta mysliac si, že sa boj skončil.  
"Všetci," riekol a plamienky z jeho rúk taktiež zmizli, "nikto ma neberie vážne. Moji spojenci, priatelia, 
rodina a aj vy, Lara!" dodal trochu s vreskotom a opäť vyvolal plameň vo svojej ruke. "Poďme skúsiť ako 
odoláte tomuto, Lara" A šmáril ohnivú guľu po Lare. 
Lara akrobatickým skokom doboka uskočila, tasila zbrane a zopár výstrelmi Tonyho oslepila. Opäť sa 
postavila a neprestajne doňho pálila svoje cenné náboje. Bez prestávky stláčala kohútiky pištolí a bežala 
po plošinách snažiac sa uniknúť tomuto bláznovi.  
"Plamene sú všade, Lara," riekol a prestal na Laru útočiť. Ako chceš utiecť?"  
Lara sa obzrela a naozaj. Všade navôkol boli plamene. Už ostala len jedna kamenná plošina a to bola len 
tá, na ktorej stála. Všetky sa rozpustili pôsobením horúcej teploty, ktorá na nich pôsobila. Rozmýšľajúc 
hľadala tie správne slová, no nevedela ich sformulovať do vety. Pohla sa kúsok doľava až pocítila čosi 
pod nohami. Na zemi videla dar od bohov. Pod nohami jej ležal len tak položený funkčný granát. Pomaly 
ho vzala a odistila. Schovala si ho za chrbát a riekla dve krátke slová: "Skap somár!" A hodila granát po 
Tonym.  
Granát vybuchol neďaleko Tonyho hlavy, no div sa svet Tony ostal pokope. No bol zjavne nenormálne 
vysylený a preto klesol z levitačnej polohy na zem.  
"Myslíš, že si ma dostala, však?" hovoril plytko dýchajúc a držiac ruky na hrudi. Oči mu divne 
svetielkovali a zdalo sa, že mu hlava exploduje.  
"Musím ti povedať len jedno, mrcha, Kameň nedostaneš!" 
Lara neváhala - na strope si všimla konár, ktorý istil zopár balvanov. Hodila po ňom svoj hák, ktorý sa 
perfektne zachytil konára a potiahla za lano. Konár nevydržal a zlomil sa. Vzápätí Tonyho zasypali asi 
štyri balvany a on spolu s nimi zmizol v horúcej láve.  
Lara ostala sama na polorozpadnutej plošine. Tá sa o chvíľu poddá láve a bude po nej. V poslednú chvíľu 
si spomenula na svojich priateľov, rodinu, až sa plošina pod ňou podlomila. Lara sa prepadla do tekutiny, 
ktorá bola pod ňou. Otvorila oči a so šťastím v očiach zistila, že je vo vode a dolu na dne vidí žiaraci 
kameň, po ktorom tak bažila. Plávala teda poňho a pri ňom videla Tonyho ruku zavalenú pod kameňmi. 
Berúc Infadu plávala tunelom za svetlom. 


