„V Čungu?“ přidala se Abeke. „Myslím, že tady koláče
nejedí.“
Na to Rolan nepomyslel. Byl si ovšem jistý, že něco jako
koláče tady určitě mají.
Tárik do něj šťouchl a ukázal přes ulici na věž tyčící se
nad stánky zhruba o půl míle dál. Rolan si úlevně vzdychl.
„Fajn, tak se sejdeme ve stínu té věže. Já vás najdu. Essix
vás určitě uvidí.“
„Je to riskantní,“ řekl Tárik. „Ale asi nemáme jinou možnost. Dej na sebe pozor, Rolane.“
„Jako vždycky,“ prohlásil Rolan sebevědomě a spiklenecky na něj mrkl.
Vytáhl nůž a vyřízl z rybářské sítě velký čtverec, který si
omotal kolem hlavy jako turban. Jeden cíp si nechal viset
přes obličej. Pak si svlékl modré námořnické sako, převrátil
ho naruby a znovu si ho oblékl.
„Počkejte, až se za mnou rozběhnou,“ zašeptal, načež vylezl zpod sítí a vydal se přímo ke strážným. Ti si povídali
a nejdřív si ho vůbec nevšimli. Pak ovšem lasice ztuhla
a zasyčela.
Rolan hrozivě zařval a rozběhl se přímo proti stánku na
okraji tržnice, který byl ověšený korálky a náhrdelníky. Strhl desítky náhrdelníků, korálky z nich rozsypal po cestě
a pak ukázal na lasici a zakřičel: „Plivla mi do očí jed!“
Strážní zakleli a vyrazili k němu. Lasice poskakovala
před nimi. Rolan před ně převrátil koš plný korálků, protáhl se prodavači pod rukama a rozběhl se do tržnice. „Jed!
Jed!“ nepřestával křičet.
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akmile se strážní rozběhli za Rolanem, Tárik, Abeke
a Conor nenápadně přešli přes cestu do tržnice. Všichni
tři byli vyděšení a čekali, že na ně někdo každou chvíli křikne… ale nikdo se nedíval. Všichni se zajímali o škodu, kterou napáchali Rolan a jeho pronásledovatelé.
Když se nakupující zase začali věnovat nabízenému zboží, tři přestrojení Zelenopláštníci už čekali ve frontě u stánku s teplým občerstvením, aby si koupili masovou směs
s rýží podávanou v zeleném listu. Krásně to vonělo, podle
Abeke mnohem lákavěji než jídlo na lodi.
„A vida, loutkoherci!“ přivítal je prodavač, který už nakládal pikantní směs na rozložené listy. „Kde hrajete? Moje
dcera zbožňuje stínové divadlo.“
„V hostinci před Východní bránou,“ odpověděl Tárik.
„U Jasného měsíce, no jistě,“ zvolal prodavač. „Mají nejlepší rýžové víno v celé Čcho-ken-si! To je další důvod navštívit vaše představení. Prosím, tři porce.“
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