„Rýchlo daj zvuk!“ skríkla Lottie a zamávala rukou.
Ollie siahol po televíznom ovládači a pridal hlasitosť. Na obrazovke sa objavila reportérka s dvojčatami Lolou a Mickym a mužom
na invalidnom vozíku. Žena rýchlo rozprávala do mikrofónu, ktorý
držala v ruke.
„Dva mesiace nato, ako Alfred Tompkins…“ Ukázala na muža
na invalidnom vozíku, otca dvojčiat. „… oznámil, že na tom nie je
zdravotne tak dobre, aby ďalej riadil svoju milovanú ﬁrmu, začali sa
rokovania, kto prevezme Tompkinsovo cukrárstvo.“
Lottie zosmutnela. Netušila, že otec Loly a Mickyho je chorý.
„Rokovalo sa najmä o možnosti fúzie so spoločnosťou Butter
Company. Pred dvoma týždňami však za záhadných okolností zmizli
najstaršie deti majiteľov Butterovej spoločnosti Emelia Maloufová
a Percival Butter, a tak boli rozhovory na túto tému počas doby vyšetrovania prerušené. Podľa najnovších informácií bol za ich zmiznutím únos za účelom výkupného. Vďakabohu, obe deti sa vrátili živé
a zdravé.“
Kamera opäť zabrala dievčinu v hidžábe a unaveného chlapca,
podľa všetkého rukojemníkov Emeliu a Percivala. Lottie ich videla
v obkľúčení novinárov a bolo jej ich ľúto.
„Kŕdeľ supov,“ sykla Ellie. „Emelia by po nich mala niečo hodiť – ja by som to určite urobila.“
Lottie si spomenula na problémy, ktoré mala s reportérmi.

Rozšírili falošné fámy o dôvodoch, prečo sa schováva v paláci,
a prisúdili jej všetky možné výtržnosti. Nie div, že ich tak nenávidí.
„To by tvojej povesti zaručene veľmi pomohlo,“ ironicky poznamenal Jamie.
Ellie si namiesto odpovede odfrkla a odvrátila sa od televízora.
„A to je ďalší dôvod, prečo je Lottie taká neoceniteľná.“ Ellie sa na
ňu zacerila. Žena na televíznej obrazovke si pritisla prst na ucho.
Zrejme dostala do slúchadla nové informácie. Dolu opäť zasvietili
slová: MIMORIADNA SPRÁVA.
„Práve sme dostali ďalšiu informáciu, že vzhľadom na bezpečný
návrat detí budú Butterova spoločnosť a Tompkinsovo cukrárstvo
pokračovať v príprave plánov na fúziu. Zdá sa to byť veľmi náhle, ale
zrejme to súvisí so zhoršujúcim sa zdravotným stavom Alfreda
Tompkinsa.“
Lottie bolo do plaču. „To je hrozné,“ vzlykla a oči sa jej zaliali
slzami. „Dúfam, že Lola a Micky sú v poriadku.“
„Kto sú tí ľudia?“
Lottie pri Ollieho otázke nadskočila od ľaku. Utrela si oči a obrátila sa k nemu. „Sú to naši priatelia zo školy a…“
Skôr než mohla pokračovať, opäť prehovorila reportérka a pritiahla ich pozornosť k obrazovke.
„Okolnosti únosu zostávajú nejasné, a hoci ani jedno z detí nebolo
zranené, z celého týždňa, keď boli nezvestné, si nič nepamätajú, čo
značí, že boli pod vplyvom nejakých drog.“
Reportérka odovzdala slovo naspäť do štúdia a vysielanie pokračovalo ďalšou správou.
„To je zlé,“ zamyslel sa Jamie, natiahol sa za ovládačom a opäť
vypol zvuk.
„Myslíš, že to boli Leviatani?“ nervózne sa spýtala Lottie. To
slovo sa jej zadrhlo v hrdle, akoby to bolo nejaké zaklínadlo.
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