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uprostřed cesty. Poslední hodinu ji svrbělo na zátyl„
ku. Jako lovkyně dobře věděla, kdy má naslouchat svým
instinktům. Uraza se vedle ní přikrčila a cukala dlouhým
ocasem.
„Ale Přísežníky jsme nechali za sebou v Euře,“ namítl
Conor.
„Možná ano,“ řekla Abeke a pozorně se kolem rozhlédla. „Ale i tak nás někdo sleduje. Hlídá. Možná pronásleduje.“
Hned po doplutí do Amaye se vylodili a nyní se nacházeli nedaleko Concorby. Nezpevněná cesta, kterou šli, vedla lesem přímo k městu. Listy stromů, jejichž názvy Abeke
neznala, nabývaly podzimních barev – světle žluté, hnědé,
oranžové.
A… červené. Za blízkým stromem letmo zahlédla zmizet cosi červeného. Ale list to nebyl.
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„Měla jsem pravdu,“ zašeptala Abeke. „Někdo tam je.“
„Mám nás skrýt?“ zeptala se Anka. S barvami lesa zatím
nesplynula, ale její rysy vypadaly rozmazaně. Bylo jaksi
těžké si ji opravdu dobře prohlédnout.
„Ne,“ rozhodla Mej-lin. Položila ruku na hlavici svého
meče. Zesílila hlas: „Ukaž se ty, kdo nás pronásleduješ.“
V lese se hýbaly jen listy ševelící v chladném vánku.
Vedle Abeke se dychtivě zaleskly fialové oči Urazy. Brigan stál vedle Conora a s nastraženýma ušima čichal svým
velkým čumákem. Dží byla v klidovém stavu a Essix se
vznášela v proudu teplého vzduchu vysoko nad lesem.
„Za tím stromem támhle,“ řekl Rolan a ukázal k místu,
kde se podle Abeke mihl kousek něčeho červeného.
Abeke se náhle zazubila a pocítila radost z lovu. „Vezmi
si ho, Urazo.“ Leopardice se po jejích slovech vymrštila
vpřed. Párkrát skočila, prolétla kolem stromu a vrhla se za
něj. Ozval se výkřik a šustění listí. Děti s Briganem uháněli
za ní.
Když došli ke stromu, našli chlapce rozvaleného na
zemi. Měl bílou masku a červený plášť; na prsou mu předními tlapami stála Uraza. Leopardice zatnula drápy. Chlapec vyjekl, zazmítal sebou, ale ona ho nepustila.
Červený plášť. Kočičí maska.
„Ctirad,“ řekla Mej-lin. Zněla znechuceně.
„Bezctirad sedí víc,“ poznamenal Rolan.
„Co tu děláš a proč se kolem takhle plížíš?“ naléhala
Mej-lin.
„Já se neplížil,“ ohradil se Ctirad.
„Tak nás pronásleduješ,“ řekla Abeke. „Hlídáš. Sleduješ.“
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