Abeke na ňu neprestávala mieriť lukom.
„Lishay!“ zvolal Tarik a pretiahol sa popri Abeke so širokým úsmevom. Ponáhľal sa k nej a pevne jej stisol ruky vo
svojich dlaniach. „Veľmi dlho sme sa nevideli. Čo sa stalo
s tvojím bratom?“
V ženiných očiach sa objavila bolesť. Potom opätovala
Tarikovi stisk.
„Hanzan je mŕtvy,“ hlesla. „Pred desiatimi dňami padol
v bitke s dobyvateľmi. Na vlastné oči si videl, čo sa stalo so
Zhaminom. Zošalel a teraz útočí na všetky duchovné zvieratá, lebo si myslí, že ich stvorila Žlč.“
Tarik zamračene prikývol.
„Strata partnera je hrozná,“ povedal. „Mnohí ľudia aj
mnohé zvieratá už vo svojom zármutku zošaleli.“
„Dobyvatelia za to zaplatia,“ vyhlásila Lishay. „Krvou.“
„Nebojte sa,“ povedal Tarik upokojujúcim tónom svojim
trom mladým spoločníkom.
Abeke sklonila luk a Conor potľapkal Briggana po srsti
na krku.
„Porazíme ich,“ konštatoval Tarik a poodstúpil od ženy.
„No sami to nezvládneme. Dovoľ, aby som ti predstavil
svojich spoločníkov – deti, ktoré znova privolali na tento
svet Veľkých strážcov.“
Nasledovali rýchle podania ruky a zoznamovanie sa.
Lishay sa ako-tak upokojila, ale Abeke si všimla červené
škrabance, ktoré jej nechty zanechali na Tarikových rukách.
„Sú len traja,“ zamračila sa Lishay. „Kde je to urodzené
zhonské dievča a Jhi? Veľmi by nám tu pomohli. Napriek
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tomu, že Kho Kensit je len zhonská provincia, ľudia si tu
pandu vážia. Keby sme im ukázali ich posvätné zviera, nasledovali by nás kamkoľvek.“
„Meilin sa vydala na pomoc priamo do Zhongu,“ odvetil
Tarik. Conor sa naňho pozrel s otázkou v očiach. Abeke si
pomyslela, že je to síce pravda, ale rozhodne nie celá. „Nevieme, kde presne práve je. Predpokladám, že sa pokúsi
prekonať Veľký múr.“
„Dokáže to,“ ozval sa Rollan. „To dievča je veľká bojovníčka, rozhodne sa nestratí.“
„Dúfame, že to zvládne,“ dodal Conor. „Mrzí ma to, Lishay. To, že odišla, je moja vina. Keby som nedal ten...“
„Stačilo!“ prerušila ho Abeke. Všetci významní Zelenopláštnici vedeli nielen to, čo Conor urobil, ale aj to, prečo to
spravil. Musia sa cez to nejako preniesť. „Preto tu nie sme
ani my, ani Lishay. Teraz sa musíme sústrediť na bridlicového slona. To je v tomto čase prvoradé.“
„Máš pravdu,“ zamumlal Conor. „Ospravedlňujem sa.“
„Prestaň sa už ospravedlňovať!“ zvolala nezvyčajne
zlostne. „Veď sme ti to odpustili. Však Rollan? Tak už kašli
na tie ospravedlnenia!“
Conor chcel ešte niečo povedať, zrejme ďalšie ospravedlnenie, potom však radšej zatvoril ústa a prikývol.
Lishay ich so záujmom sledovala, no nekomentovala to.
Abeke si uvedomila, že sa jej tá žena páči, lebo dokáže
v správnej chvíli mlčať.
„Abeke má pravdu,“ povedal Tarik. „Našou úlohou je
nájsť Dinesha a získať bridlicového slona. Lishay, v tvojom
odkaze bolo, že sa ti podarilo slona nájsť. Kde teda je?“
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