vznesla k nebi. Bylo to tak nečekané, že málem upadl na
záda. Se zvoněním v uších se díval, jak sokolice stoupá výš
a výš. „Hele!“ křikl za ní nazlobeně. „Já vím, že máš silný
hlas – nemusíš se předvádět!“
„Co to dělá?“ zajímala se Abeke.
„Co já vím. Nejspíš se rozhodla, že má přece jenom hlad.“
Jenže tažní ptáci už byli hodně daleko. Její pozornost muselo upoutat něco jiného. Rolan vzhlédl k sokolici, která mizela v dálce…
… a o chvilku později už pozoroval rychle ubíhající svět
jejíma očima.
Stoupal stále výš a pak se ohlédl ke vchodu do pevnosti,
kde stály jejich drobné siluety. Essix náhle stočila zrak
k cimbuří. Opět zavřískla. Tentokrát bylo z jejího hlasu jasné, že se děje něco, co by se dít nemělo.
Rolan napínal zrak. Tamhle. Po kluzkém mokrém ochozu kamenného cimbuří kráčel Conor.
Nevypadal příliš soustředěně. Kymácel se a nebezpečně
se nakláněl přes okraj, jako by nebyl úplně při smyslech.
Rolanovi se naježily chloupky vzadu na krku. Pro všechno
v Erdasu, co tam nahoře dělá? Rolan zamrkal a vrátil se na
zem. Vystrašeně ukázal nahoru.
„Je to Conor?“ vyhrkl nevěřícně.
„Cože?“ Abeke se podívala stejným směrem. Narovnala
se a usilovně napínala zrak, jako by ani ona nemohla věřit
tomu, co vidí. Přiložila si dlaně k ústům jako hlásnou troubu. „Conore!“ zakřičela směrem k cimbuří. „Haló, Conore!“
Ale Conor jako by ji neslyšel. Nebo spíš jako by nevnímal
vůbec nic, dokonce ani to, že se blíží k okraji cimbuří. Kde je
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Brigan? Rolan se zběsile rozhlížel na všechny strany, ale
velkého šedého vlka nikde neviděl. Brigan musel být v klidovém stavu.
Přeběhl mu mráz po zádech. Vzpomněl si, jak divně se
chovala Mej-lin pod vlivem Žluči. Co když je Conor taky nějak
nakažený? Rolan už se chystal zavolat Tárika, ale pak ho
zabolelo vědomí, že Tárik už jim nepomůže.
„Honem!“ sykl na Abeke a chytil ji za ruku. Řítili se přes
hrad ke schodišti na cimbuří. Schody brali po dvou. Rolan
v jednu chvíli málem upadl, ale zvládl to a běžel dál. Uraza
skákala vedle nich, každý její krok se vyrovnal třem jejich.
Když vyběhli na zmáčený ochoz, leopardice už tam byla.
Rolan si protřel oči a spatřil Conorovu rozechvělou postavu.
Ne!
Essix znovu zavřískla a pustila se střemhlav za chlapcem. Rolan utíkal, co mu síly stačily.
Doběhl Conora právě ve chvíli, kdy padal přes okraj.
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