Nova zanaříkala. Adrian zděšeně vydechl, když viděl, jak
Hawthorn zvedá Novu ze střechy. Vteřinu ji držela ve vzduchu a pak jí mrštila dolů.

„Adriane, oni utíkají!“
Ignoroval ji a namaloval přes ránu sérii křížových bandáží.

Instinktivně skočil dopředu. Nepřemýšlel o tom, že používá pružiny v nohou – ostatní o jeho tetováních neměli vědět –,

„Tak,“ řekl, zavřel fix a nechal obvazy přerůst přes zranění. „Teď aspoň nevykrvácíš.“

ale nebyl čas nad tím váhat. Chytil Novino tělo těsně předtím,

Nova něco popuzeně zavrčela.

než narazilo do budovy na druhé straně ulice, a oba se zřítili

Vyrazili společně, jenže brzy se ukázalo, že s nimi Ruby
neudrží krok. Nova rychle vyrazila vpřed, ale Adrian chytil

na kontejner.
Adrian se snažil popadnout dech a odsunul se, aby si ji
prohlédl. Na zádech měla něco teplého a lepkavého, když se
Adrian podíval na ruku, měl ji červenou.
„Nic mi není,“ vyrazila ze sebe Nova a tvářila se spíš naštvaně než zraněně. „Jen mě poškrábala těmi trny. Doufám,

Ruby za rameno a zastavil ji.
„My se postaráme o tu Výjimečnou a ty se vrať a pomoz
ochránit ostatní.“
Ruby se chtěla hádat, ale tu se z komunikátoru ozval
Dannin hlas.
„Sleduju Hawthorn a podezřelého muže. Vrací se zpátky

že nejsou jedovaté.“
Posadila se a promluvila do komunikátoru, aby zbytek
týmu informovala, proti komu stojí.

k nemocnici a míří východně na Osmdesátou druhou. Určitě
se chtějí dostat k řece.“

Adrian si v obavách z dalšího útoku prohlížel budovu, ale

Ruby upřela na Adriana tvrdý pohled. „Nenechte je utéct.“

Hawthorn po nich nešla. Pomocí chapadel se zhoupla z po-

Adrian se neobtěžoval s odpovědí. Otočil se a hnal se úz-

žárního schodiště k okapu a sklouzla zpátky do uličky. Dvěma
chapadly popadla odhozený pytel i ztracenou lahvičku s léky
a rozběhla se za svým komplicem.
„Jdu za ní,“ vyhrkla Nova. Sklouzla po boku kontejneru

kou boční uličkou v naději, že je možná dokáže odříznout.
Běží Nova po hlavní silnici, nebo se vrátila na střechy
a pronásleduje je shora? Jakmile si byl jistý, že je Ruby z dohledu, použil pružiny vytetované do chodidel, vyrazil kupředu a ukrajoval vzdálenost desetkrát rychleji, než by dokázal

a dopadla nohama na zem.
„Jsi zraněná,“ připomněl jí Adrian, jen co přistál vedle ní.

obyčejným během. Dorazil na konec uličky právě včas, aby

Ze stínů se vypotácela Ruby. Kulhala, ale místo, odkud

viděl oba zločince mizet za dalším rohem. Vydal se za nimi

předtím krvácela, teď pokrývala řada zubatých rudých krys-

a objevil se na rohu ve stejný okamžik jako Nova, která se

talů. Vystřelily jí z otevřené rány jako stalagmity.

přiřítila z opačného směru. Při pohledu na něj překvapeně
klopýtla.

„Já jdu taky,“ zavrčela.
Nova se otočila, ale Adrian ji popadl za paži a strhl zpátky.

„To bylo rychlé,“ zalapala po dechu. Srovnali tempo a utí-

„Sketchi! Nech mě jít!“

kali bok po boku. Kriminálníci byli o blok napřed. Tu a tam si

„Dvě sekundy,“ vykřikl a vytáhl značkovač. Do zkrvavené

Adrian všiml další lahvičky s léky z Hawthornina roztrženého

látky její uniformy načrtl rychlý řez a odhalil ránu na spodní

pytle – kutálely se směrem ke kanálu. Pronásledování bylo

části zad, jen kousek od páteře. Byl to spíš vpich než škrábnutí.

snadné.
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