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am máš namířeno?!“
Kavé překvapením zavrávorala:
„Jak to myslíš, kam? Jsem tady.“
„
Zrzavá čarovnice si ji nedůvěřivě prohlédla.
„Zdálo se mi, že se chystáš zmizet v ultrapřechodu,“ vysvětlila jí.
Kavé si vzdychla:
„Už jsem se vrátila. Snídala jsem s Čarodolským knížetem…“
Taj ji obdařila ohromeným pohledem:
„Počkej, ale vždyť jsi nikam nešla!“
„Opravdu?“ znejistěla Kavé. „Přece jsem se od něj teď vrátila… a jsem si jistá, že jsem tam byla nejmíň půl hodiny.“
„Ne, byla jsi tu celou dobu se mnou,“ trvala na svém Taj.

„Kdybys zmizela byť jen na sekundu, věděla bych o tom, protože jsem tě nespouštěla z očí!“
„Ale kdepak! Pamatuju si celý náš rozhovor s knížetem dopodrobna.“
Dívky si vyměnily ohromený pohled.
„Rik Strigoj umí ovládat čas?“ užasla jako první Kavé.
Taj rozpačitě pokrčila rameny:
„Možná… Nebo vytvořil mistrovskou iluzi. Akorát zatím
nevím, jestli pro tebe, nebo pro mě.“
Ozval se hlasitý ohlušující hvízdot – Kavé i Taj sebou trhly.
Sluneční svit najednou zastínil obrovský stín a otevřeným
oknem se protáhla černá tlama s růžovými proužky ozdobená
tenkým rohem-dýkou.
Vzápětí se ozval cinkot rozbitého skla: vedlejší okno bylo
zavřené a pan Chřad, který chtěl udělat stejný trik jako pan poradce, se trochu přepočítal a nestihl se včas zastavit.
„Promiňte,“ zafuněl zmateně, když se objevil v otvoru protkaném střepy.
Taj se zalykala hlasitým smíchem. Kavé na kamarádku překvapeně pohlédla – v jejím hlase zaslechla skotačivé tóny.
„Řekneš to Čarodolskému knížeti…“ pronesl nasupeně
Sedrik. „Ten jenom čeká na to, aby nás při něčem přistihl.“
„Mimochodem, někdo s naším knížetem už stihl posnídat,“
pronesla Taj a stěží potlačila úsměv. „Akorát si nejsme jisté, zda
to bylo skutečné.“
„Skutečné,“ přitakal Sedrik.
Kavé strnula překvapením: „Proč jste si tak jistý?“
Kolem stříbrného rohu zakroužil modrý motýlek.
„Sojka mi to vyzvonila.“ V šibalském hlase pana Sedrika
zaznívalo veselí.
„Špione,“ osočila se na Čertíka dívka. „A zrádce.“
„Neurážej toho drobka zbytečně. Přihnal se za mnou pro
pomoc. Hned jak tě uviděl u knížete.“
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