Noe držel vzkaz, který jim před pár minutami doručil
do jejich pevnosti na stromě Marlo, maličký modrý ledňáček z clarksvillské zoo. Odkašlal si a začal číst.
Milí Akční zvědové,
bohužel mám politováníhodnou novinu.
Naše snaha pochytat všechny sněžné muže,
kteří uprchli z Temniny, se setkala s naprostým
neúspěchem. Sněžní muži se ukryli v různých
sektorech. Nevíme, kde jsou a čeho jsou schopni.
Nemůžu o tom teď napsat víc, než že existují
věci týkající se Tajné zoo, o kterých jsem se sice
zmínil, ale nevysvětlil jsem vám je úplně.
Můžete se zítra po vyučování setkat se mnou
a s Tankem v PiZOOrii, v té velké restauraci
v clarksvillské zoo? Přejdeme s Tankem do
venkovního světa a počkáme na vás. Naše
schůzka bude krátká. Máme pro vás návrh.
Naším jediným požadavkem je, abyste přišli
s otevřenou myslí.
Se srdečným pozdravem
pan Darby
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Noe složil lístek a vzhlédl ke svým kamarádům. „No?“
zeptal se. „Co na to říkáte?“
Chvilku nikdo nepromluvil. Pak se ozval Richie: „Vypadá
to, že potřebují naši pomoc.“
„Jo,“ přikývl Noe. „Ale jsme připraveni ji poskytnout?
Myslím… opravdu poskytnout?“ Vždyť uplynuly pouhé
dva týdny od chvíle, kdy z Tajné zoo zachránili jeho sestru
Megan.
„Nevím,“ přiznal Richie. Posunul si své velké brýle.
„Pojďme se s panem Darbym sejít a uvidíme, co nám řekne.“
„Souhlasím,“ prohlásila Megan.
Ella přikývla.
„Tak dobrá,“ uzavřel debatu Noe. „Po vyučování. Zítra.
Marlo přiletí ráno. Pošlu po něm naši odpověď.“
Zvědové na sebe mlčky hleděli. Noe odložil složený
vzkaz na noční stolek.
Richie a Ella odcházeli od Noema a Megan už potmě a cestou domů pořád mluvili o vzkazu od pana Darbyho. Byl
vůdcem Tajné společnosti, spolku lidí a zvířat, kteří spolu
svorně žili v kouzelném království, které existovalo za zdmi
jejich místní zoo. Když oba zvědové spěchali setmělými ulicemi své čtvrti, Ella se najednou znenadání zastavila a mávla rukou tak prudce, že udeřila Richieho do prsou.
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