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Andrej Astachow 

Wojownik spoza kręgu 
 
Pamięci mojej matki, Galiny Arszakowny Bałasańjanc - kobiety, która na zawsze 

zostanie dla mnie wcieleniem Światła i Dobra. 
Spoczywaj w pokoju, mamo! 

 
Prolog 
 
Jezioro Czudzkie, 5 kwietnia 1242 r. 
 
Najpierw był dźwięk - czysty, chłodny, melodyjny, podobny do dzwonienia 

szronu w mroźnym powietrzu. Ratisław nie domyślał się, co to za sygnał. Pozostali 
wojownicy, pskowskiego pospolitego ruszenia, którzy siedzieli przy ogniskach, 
otrząsnęli się i popatrzyli na wschód, w stronę ciemnego lasu, czerniejącego daleko 
od brzegu. I wszystkim, bez zbędnych słów stało się jasne, co to takiego. 

- Nie zamarzłeś, chłopcze? - setnik Prokop wynurzył się zza wojowników, którzy 
zgromadzili się na brzegu, spoglądając na Ratisława. – Długo oczekiwani goście idą, 
powiadamiają o swoim przybyciu – jakby mówili: proszę przygotowywać miecze i 
włócznie, by powitać nas jak należy. 

- Liwończycy? 
- Tak. Nie boisz się? 
- A czego mam się bać? - Ratisław poprawił wilczą czapkę, zsuwającą się na 

oczy. - Rohatynę mam, nadzieję na nią liwońskiego zwierza. 
- Widzę, że jesteś bardzo bojowy - burknął Prokop, ale w jego oczach błysnęły  

ciepłe iskierki. - No to dawaj, ustawiaj się w szeregu. Może dopisze ci dzisiaj 
szczęście. 

- Ja… pamiętasz, co mi obiecałeś, wujku Prokopie – odezwał się Ratisław i 
mimo woli złapał starego wojownika za rękaw. – Powiesz mojej Malence, co i jak, 
jeśli mnie… no, wiesz, o czym myślę. 

- Powiem - obiecał Prokop poważnie i uroczyście. - I świecę za twoją duszę 
zapalę, jeśli… A no, chłopy, stawajcie! Czas brać w ręce rohatyny! 

Ratisław zamarł na kilka chwil w dziwnym odrętwieniu. Coś bardzo zimnego, 
niczym dotknięcie węża, prześliznęło po plecach pod koszulą, bechterem i 
kożuszkiem - i to nie był poranny mróz. Niczego podobnego, nigdy wcześniej nie 
doświadczył. Może, to był strach? Spotkanie z Liwończykami przerażało wszystkich - 
przecież, jak mawiali ludzie obyci, już potykający się z nimi, niemieccy rycerze 
niepokonani – bo jak dotrzeć do ich ciała, jeśli pancerz ze stali, a pod nim jeszcze 
kolczuga do kolan … 

- Hej, prawosławni, czemu straciliście humor? - krzyknął jakiś gawędziarz od 
sojuszników. – Zmarzliście chyba! Przydałoby się teraz po pół wiadra miodku na 
brata, prawda? 

- Masz rację! - ożywili się chłopi. Część z nich już ustawiła się w szyku, 
uformowanym zewnętrzną stroną półksiężyca do przeciwległego brzegu, ale 
większość wojowników jeszcze tłoczyła się przy brzegu, na samej granicy ziemi i 
lodu. 

Ratisław odszukał wzrokiem pskowski sztandar - czarny bryt z Bogurodzicą 
wznosił się nad głowami całkiem blisko, około czterdzieści sążni od niego. W tym 
momencie, wiatr z jeziora znów przyniósł dźwięk rogu. Tym razem, jego głos 
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podchwyciły dziesiątki innych rogów i bojowych trąb i chwilę po tym, nad jeziorem 
zawisła niezwykła cisza, napięta i groźna. 

- Teraz ruszą! - krzyknął ktoś. 
Ratisław przecisnął się między ustawiającymi się w szeregi ludźmi, bliżej 

chorągwi. Tu, wśród swoich, poczuł się wreszcie bezpieczniej. Dreszcze już tak go 
nie męczyły i nawet wstrętna suchość w ustach gdzieś zniknęła. Jakie by zło nie 
przyszło z tamtej strony jeziora, nie będzie przed nim zupełnie bezbronny. Obok są 
wojownicy, którzy go obronią. Rzucał krótkie spojrzenia na boki, próbując odczytać z 
twarzy współtowarzyszy trwogę, strach albo niepewność. Pskowianie byli spokojni i 
jeśli nawet ktoś odczuwał strach, to nie okazywał tego – zachowywali się tak, jakby 
Prokop zwołał ich na wyrąb lasu albo polowanie, a nie do przyjęcia na włócznie 
Liwończyków, zakutych w żelazo. 

Dowódca już siedział wierzchem na rosłym, rudym koniu pociągowym z długą 
grzywą i w tatarskiej uprzęży. Ratisław, stojąc w ósmym szeregu, obok pskowskiej 
chorągwi, dobrze widział wojewodę, który objeżdżał szyki, nie okazując przy tym 
wyraźnych emocji. 

- Szybciej chłopi, szybciej! - pokrzykiwał, wsparłszy się ręką o bok wyprostował 
się w siodle. - Bo goście niedługo przyjdą, a gospodarze jeszcze nie są przygotowani 
na ich przyjęcie. Wprawdzie nieproszeni, ale trzeba przyjąć ich tak, jak nakazuje 
prawosławny obyczaj. Przecież, jeśli źle powitasz gościa, on się obrazi, i źle będzie 
mówić o tobie każdemu napotkanemu. Dlatego trzeba zgotować takie przyjęcie, żeby 
żaden nie odszedł i nie opowiadał potem o nas wierutnych kłamstw! Bijcie ich tak, 
chłopi, żeby nawet pod żelazną zbroją odczuli na skórze rosyjską rękę! Złością i 
niesprawiedliwością dyszy do nas rycerstwo liwońskie, chce nas uczynić swoimi 
sługami, nawrócić na swoją pogańską wiarę, rozgrabić nasze cerkwie, baby nasze 
poniżyć i poszydzić z naszego narodu! Bijcie więc ich, póki będzie w was żywy duch. 
A jeśli umrzecie, chwała wam, a u Boga - Królestwo Niebieskie. W imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego! 

- Amen! - wypuścili powietrze chłopi jednym głosem. I jakby w odpowiedzi na 
ten jedyny okrzyk, z tamtego brzegu znów zatrąbiły rogi. 

- Patrzcie tylko, oto oni! - krzyknął ktoś. - Idą, słowo honoru, idą! 
- Gdzie? - Ratisław poczuł, że w nogach znów pojawiła się wstrętna, 

zdradziecka słabość. - Gdzie są? 
- Spójrz tam, chłopcze! - mocarny chłop, o płaskiej twarzy, chwycił Ratisława za 

rękę, kierując ją w stronę jeziora. - Oto oni, Liwończycy! 
Z początku nie zobaczył nic - przeszkadzała mroźna mgiełka nad jeziorem, 

zlewająca się z szarym, ciężkim niebem. A potem - dziwne, ruszające się lodowe 
bryły albo coś, co wydało mu się lodowymi bryłami w czarne pasy i plamy - to byli oni. 
Biała ściana zaczęła się przesuwać ze wschodniego brzegu i lód zadzwonił pod 
kopytami ciężkich, zakutych w pancerze koni. 

- O, Boże! - jęknęli wojownicy za plecami Ratisława. - To nasza kostuszka! 
Chłop, stojący obok, przeklął pod wąsem, wyprostował się i wpił się 

paznokciami w drzewce swojej rohatyny. Sąsiad z prawej strony, chłopak, niewiele 
starszy od Ratisława, nagle zbladł tak, jakby uszła z niego krew; oczy mu się 
zaokrągliły, a usta szeroko otworzyły. Ktoś z tyłu osunął się na kolana, odmawiając 
modlitwę, ale większość otaczających go ludzi milczała i tylko obserwowała 
zbliżającą się konną lawinę. 

W tym momencie Ratisław przypomniał sobie o talizmanie. Kiedy żegnał się z 
Malenką, zawiesiła mu go na szyi. Powiedziała, że jeśli będzie grozić mu wielkie 
niebezpieczeństwo, ma trzymać rękę na nim i odmawiać zaklęcie, którego wyuczyła 
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go  na pamięć. Nie śmiał odmówić, chociaż pewnego razu słyszał od ojca 
Warsonofija, że noszenie go, to wielki grzech. Wziął talizman, a o zaklęciu zapomniał 
jeszcze pierwszego dnia. Teraz, kiedy liwońska nawała ze szczękiem zbroi i wyciem 
rogów ruszyła na ochotników, nagle zrozumiał, że jeśli miłość Malenki go nie uratuje, 
to nic mu już nie pomoże. 

I jeszcze wspomniał o Lipce, o wszystkich czudowoborzanach, o krewnych i 
nawet o tych, którzy go nigdy nie lubili. Ale, pierwsza myśl, była o Lipce, bo nawet 
Malenka nie sprawiła, by o niej zapomniał. Szczerze mówiąc – czy kocha tę 
dziewczynę? Może chciał po prostu przy niej zapomnieć o innej? 

Niemcy się zbliżali. Niewyraźne, lodowate zjawy przekształciły się w konie 
pokryte białymi czaprakami, w ciężko uzbrojonych jeźdźców w białych opończach, z 
różnokolorowymi znakami heraldycznymi na zbrojach, w niezwykłych hełmach-
garnkach i z czarnymi krzyżami na trójkątnych tarczach. Za kawalerią szły szeregi 
piechurów z długimi kopiami i wielkimi kwadratowymi tarczami, na flankach - 
pachołkowie i kusznicy. W ruchach nieprzyjaciela nie było ani krzątaniny, ani 
pośpiechu - tylko zimna pewność potęgi, i tego, że zwycięstwo od nich nie umknie. 
Gruby lód jeziora trzeszczał pod ciężarem armii i Ratisław nagle pomyślał - jeśli Bóg 
istnieje, to rozewrze pod Niemcami odmęt i utopi tę stalową lawinę w jeziorze. Nie 
powinni dotrzeć do rosyjskich szeregów! Nie powinni … 

- Mikołaju Błogosławiony, obrońco nasz, opiekunie przenajświętszy, uratuj i 
obroń nas! - chłop z lewej strony tak popatrzył na Ratisława, że młodzieńcowi ciarki 
przebiegły po skórze. - Nie oprzemy się, jak Bóg na niebie, nie damy rady! 

- Milcz! - usadzono go. - I bez tego jest przykro! 
- Naprzód! 
Róg zagrał sygnał do ataku. Uroczysty i powolny ruch Niemców ustał. 

Kawaleria z flanek zaczynała się przesuwać do centrum, tworząc klin z ostrzem, 
wycelowanym w rosyjskie szeregi. Niemcy przegrupowywali się kilka minut, 
Ratisławowi wydało się to całą wiecznością. A potem, klin ruszył naprzód, ale już nie 
stępa, a kłusem. Kawaleria rozpędzała się do uderzenia. 

- Trzymać szyki! - zakrzyczał Prokop, zrywając głos. – Jeśli się rozproszymy, 
polegniemy co do jednego … 

Serce młodzieńca zamarło. Na rozkaz wojewody, ochotnicy pochylili swoje 
rohatyny, hakownice, piki, berdysze, osadzone na sztorc kosy, kierując je w stronę 
zbliżającego się wroga. Atakująca kawaleria przeszła już z kłusa w galop, od którego 
zadrżała ziemia. 

- Trzymać szyki! Trzyma-a-a-a-ć! 
Potem był trzask, jakby w niebie zderzyły się dwie burzowe chmury. Ratisław 

patrzył i nie wierzył własnym oczom. Po obu jego stronach, biali jeźdźcy przebijali się 
przez pskowskie szeregi, rażąc każdego bronią i depcząc końmi. Włosy pod czapką 
na głowie  chłopca stanęły dęba od dźwięków, które rozlegały się ze wszystkich 
stron. W tych krzykach i jękach nie było nic ludzkiego, tak, jakby dusze w piekle 
krzyczały z bólu i wielkiego cierpienia. 

Front został przełamany. Czarna chorągiew z Bogurodzicą leżała wśród 
porąbanych, krzyczących z bólu, spływających krwią ludzi. Rycerze rozdeptali 
szeregi Pskowian i wyszli na nowogrodzkie pospolite ruszenie, stojące w drugiej linii. 
Chłop z płaską twarzą nadal wzywał świętego Mikołaja, a jego spojrzenie graniczyło 
z obłędem. Po chwili upadł, z gardłem przeszytym bełtem wystrzelonym z kuszy i 
jego krew opryskała Ratisława. Młodzieniec cofnął się, potknął o czyjąś nogę i upadł. 

Wstać już nie zdążył. Konny rycerz w lazurowej zbroi uderzył go kopią, kiedy 
podniósł się na kolana. Gdyby Ratisław mógł powiedzieć, o czym pomyślał w 
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ostatniej chwili swego życia, powiedziałby, że nie o śmierci, ani o strasznym bólu, 
rozrywającym pierś. Także nie o tym, że Niemcy przedarli się i książę Aleksander już 
nic nie zdoła zrobić, by uratować nowogrodzkie wojsko od pogromu. Nie była to też 
myśl o Malence, a nawet, nie o Lipce. 

Ratisław zobaczył na hełmie zabijającego go Niemca dziwną ozdobę - 
jasnowłosy warkocz, przymocowany do czubka hełmu. 

To go zdziwiło. Jeszcze zdołał zapytać - a dlaczego Liwończyk nosi ten warkocz 
na hełmie? Co on oznacza? 

Odpowiedzi już nie usłyszał. 
 
Rozdział pierwszy 
 
Wzywając jasnego ducha, 
przelej krew zwierzęcia, 
Wzywając jasnego ducha, 
przelej krew zwierzęcia. 
Trzykrotnie wymień imię, 
wzywając jasnego ducha 
przy ołtarzu, 
Bo takie jest prawo. 
Wzywając ciemnego ducha, 
przelej krew niewolnika. 
Krew niewolnika przelej, 
nie wymieniając imienia, 
Daleko od ołtarza, 
Bo grzech twój wielki. 
Szurskie teksty okultystyczne „Etcu-Chatarim” 

 
 
Dzień chylił się ku zachodowi. Z dala niósł się dźwięk dzwonu, wzywający 

parafian na modlitwę w świątyni. Upał, nękający Giespieropolis przez ostatnie dni, 
wyraźnie zelżał, ku ogólnej radości mieszkańców. Dzisiaj, ulice będą pełne ludzi, tym 
bardziej, że dzisiejsza hojność imperatora solidnie napełniła ich kieszenie… 

- Oni już tu są - powiedziała Tassi. 
Dżel di Oran od dawna spodziewał się tych słów, ale mimo to, drgnął. Na 

ogromnej werandzie pałacu, gdzie oboje z Tassi rozkoszowali się ciepłem 
pogodnego, letniego wieczoru, powiało chłodem. Kanclerz, mimo woli, spojrzał w 
kierunku, dokąd zwrócone było spojrzenie dziewczyny, ale zobaczył tylko iglice 
świątyń, spadziste dachy domów i gęstą zieleń drzew między nimi. 

- Nie mylisz się?. 
- Nigdy się nie mylę - uśmiechnęła się. – Sam dobrze wiesz, że przeszli już 

przez krąg. Należało tego oczekiwać. Zresztą, nie stało się nic strasznego. Chwilowo. 
- Co masz na myśli? 
- Siły wyrównały się, Dżelu. Smok wrócił, ale wiem, co mam robić. Stworzymy 

swojego smoka. Swojego Stróża. 
- Nie rozumiem, o czym mówisz - badawczo popatrzył na jasnowłosą 

dziewczynę. – Ostatnio, mówisz samymi zagadkami. 
- Zbliża się pora, Dżelu. Wkrótce, osobiście zobaczysz całą moc Zammeka i 

żaden smok temu nie przeszkodzi. 
- Od samego początku wiedziałaś o smoku, prawda? 
- Wiedziałam - z rozkoszą wypiła łyk winiaku z kielicha i oblizała wargi. 
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- Ale mi nie powiedziałaś? Dlaczego? 
- Ponieważ, nie potrafisz wszystkiego zrozumieć. Po co ci wiedzieć, dlaczego 

światło gra na krawędziach diamentu? Po prostu, podziwiaj to. Mam rację? 
- Ukryłaś prawdę przede mną. 
- Nie złość się, ukochany. Pociesz się myślą, że i tak nie mógłbyś temu 

zaradzić. 
- Nie złościć się? Niebezpieczeństwo jest zbyt wielkie i nasi wrogowie tuż, tuż! 

Pomogli smokowi wrócić i teraz, nasze plany są zagrożone - bardzo poważnie 
zagrożone, Tassi! A my zwlekamy, czekamy nie wiadomo na co. Nasz imperator 
zajęty tylko dostarczaniem sobie rozrywek i zachwycaniem się własną wielkością. 
Całymi dniami, otoczony przez swoich architektów i mistrzów, dyskutuje o projektach 
świątyni na swoją cześć, a wieczorami zabawia się, pije, tańczy, obściskuje nałożnice 
i nie chce nic słyszeć o sprawach państwowych. Nie interesuje go, co dzieje się na 
północy kraju i pluje na to, o czym poszeptują w samym Giespieropolisie. Uważa się 
za zbyt wielkiego, by zajmować się takimi drobiazgami! 

- Wyczuwam ironię w twoich głosie, Dżelu - wstała, podeszła do kanclerza i, 
stając za oparciem fotela, położyła mu dłonie na ramiona. - Jesteś mocno spięty. 
Wycisz się. Imperator zrobi wszystko, co tylko zechcę. Jestem zbyt dobra w łóżku, by 
mógł mi czegokolwiek odmówić. Wiesz, o czym mówię? 

- Niech to diabli, prowadzisz się, jak swawolna dziewczyna! 
- No przecież jestem dziewczyną - potrząsnęła jasnowłosą fryzurą, śmiejąc się 

beztrosko. - Od czasu, kiedy zamieszkałam w tym młodym i wspaniałym ciele, znów 
czuję smak istnienia i nawet twoje nudziarstwo, Dżelu, nie zdoła zburzyć mojego 
szczęścia. Zbyt boisz się przyszłości. Uważasz, że nasi wrogowie są silniejsi od nas. 
Może, masz rację, ale czy to wszystko jest takie ważne? Czyż nie lepiej korzystać z 
życia, póki istnieje taka możliwość? 

- Wygłosiłaś mowę, jak imperator – odezwał się niezadowolony kanclerz. - 
Żałuję, że nie mogę wykazać się równą beztroską. 

- Widzisz wszystko w czarnych kolorach. Tak, smok wrócił i jest to złe. Legat nie 
poradził sobie, ale kto mógł przypuścić, że przy nich pojawi się szczególny wojownik? 

- Szczególny? 
- Widziałam, jak zginął Legat. Jego śmierć sprawiła mi okropny ból, ponieważ w 

nim żyła część mojej Mocy. Czy kiedykolwiek próbowałeś w magiczny sposób 
przywiązać do siebie kobietę? 

- Nie. Uczyłem się. Nie w głowie mi były kobiety. 
- Ranisz mnie, Dżelu - nachyliła się do kanclerza, otaczając go aromatem 

drogich perfum i młodego ciała. - Gdybym nie spała z tobą, to powiedziałabym, że 
jesteś eunuchem. Szkoda, że nie przywiązywałeś do siebie kobiety, wiedziałbyś 
wówczas, jaki piekielny ból sprawia zainwestowana w magię Moc, jeśli nie osiągnęła 
założonego celu. 

- Mówiłaś o Legacie i o szczególnym wojowniku - pośpiesznie zmienił temat di 
Oran. 

- Mówiłam – sięgnęła po kieliszek. - Nie wydaje ci się, że ten winiak jest 
kwaskowaty? Powinnam powiedzieć lokajowi, by zamówił nową partię, a tę, odesłał 
do portowych knajp albo wylał do rynsztoku. 

- To bardzo dobry winiak - zaoponował – leżakował piętnaście lat. Wracajmy do 
tematu, miła. 

- O szczególnym wojowniku? Dobrze. Co wiesz o Mocy? 
- Tylko to, czym ona jest. 
- Niewiele. Powiedz, wobec tego, w czym tkwi moja Moc? 
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- Jesteś Aina ap-Annon, Dziewica z otchłani. Po czymś takim pytasz, w czym 
tkwi twoja Moc? 

- Mówię poważnie - znów usiadła w fotelu, zamyśliła się przez chwilę, jakby 
chciała znaleźć odpowiednie słowa. - Wiem o naturze Mocy dużo więcej, niż ty. Jeśli 
pragniesz zrozumieć, w czym tkwi sekret, trzeba tylko zwrócić uwagę na bardzo 
proste i, na pierwszy rzut oka, niewiele znaczące sprawy. 

- Na przykład? 
- Na przykład, na proste słowa, które wypowiadamy każdego dnia, chociaż 

często nie uświadamiamy ich pierwotnego znaczenia. Co wkładamy we frazę, kiedy 
mówimy o kimś: „On nie jest z tego świata”? 

- Dziwne pytanie. Co mamy na myśli? Że to dziwny człowiek. Nierozumiany 
przez otoczenie, żyjący nie tak, jak wszyscy. 

- I tylko tyle? Nic więcej nie przychodzi ci do głowy? 
- Tassi… 
- Dziwny człowiek - powtórzyła, parodiując styl mowy kanclerza. - Nierozumiany. 

Tak uważasz? A jeśli, to silny człowiek? 
- Chcesz powiedzieć… 
- Słowa „nie z tego świata” można interpretować alegorycznie - kontynuowała - 

ale można i dosłownie. Człowiek, który trafił do tego świata przypadkowo albo został 
wysłany w określonym celu. Człowiek, obdarzony szczególną Mocą. 

- Bzdura! – skrzywił się pogardliwie. – Masz wybujałą fantazję. 
- Nie, Dżelu. Kto jak kto, ale ja wiem o tym lepiej, niż kto inny. Przecież kiedyś, 

dawno, byłam człowiekiem. Zaleta godna zazdrości, jeśli próbujesz zrozumieć naturę 
Mocy. 

- Ale, czy to jest w ogóle możliwe? 
- Pewna Najwyższa Siła – możesz nadać jej dowolną nazwę - wybiera jednego 

z wielu, by urzeczywistnić swoje plany, określane Predestynacją, Przeznaczeniem, 
Losem: jakbyś tego nie nazwał, nie zmienia to istoty rzeczy. Ponieważ najwyższe siły 
walczą ze sobą, dlatego wplątują w swoje działania śmiertelników, jeśli tego 
potrzebują. Jednakże, człowiek jest słaby i chwiejny, dlatego są mu niezbędne 
szczególne zdolności. I wtedy, Najwyższa Siła, obdarza człowieka takimi 
zdolnościami albo, mówiąc prościej, Mocą. W ten sposób, do świata przychodzą 
wielcy bohaterowie albo wielcy mędrcy. 

- O tym, wiedziałem. Myślałem, że zamierzasz przekazać mi prawdziwą 
tajemnicę. 

- Niepotrzebnie ironizujesz, Dżelu. Pamiętasz, mówiłam ci, że najmniej się 
obawiam syna imperatora Jałmara i jego siostry? Była to prawda. Wiedziałam o 
smoku. Wiedziałam, kim wcześniej czy później stanie się ten, kogo wszyscy uważali 
za księcia Dana. To przekształcenie, również mało mnie obchodziło. Smok – to tylko 
Stróż. Obserwuje światowy porządek, ale nie miesza się do niego. I wiesz, dlaczego? 
W smoku jest i Dobro, i Zło. Ma zbyt sprzeczną naturę, by stanąć raz na zawsze po 
jednej stronie. Dlatego, od dawna, smoki szukały dla siebie szczególnych służących, 
których nazywali wojownikami-smokami. W starożytności, stawali się nimi często 
nieżyjący już Skrołlingowie, wojownicy Zwitka. Taki wojownik powinien był 
równoważyć smoka, by się nie miotał pomiędzy Dobrem i Złem. Przy czym wydaje 
się, że smokom, do odpowiedniego wyboru, brakowało zarówno rozumu, jak i ducha. 

- Nie lubisz smoków - uśmiechnął się Dżel. 
- Nienawidzę, bo z magią Ognia i Złota, stały na mojej drodze jeszcze za 

czasów, kiedy byłam Araniją Stirbą. Ich władza, nie pozwalała mi osiągnąć moich 
celów. Potem ludzie zniszczyli smoki i mogłam się oswobodzić. 
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- To ja cię uwolniłem, jeśli jeszcze pamiętasz - zauważył z rozdrażnieniem 
kanclerz. 

- Brak ci wychowania, mój kochany. Nie można ciągle wypominać swego 
dobrodziejstwie osobie, którą kiedyś nim obdarzyłeś… Może, rozczaruje cię to, co ci 
powiem, ale nigdy nie zdjąłbyś ze mnie zaklęcia Brylantowego Łańcucha, jeśliby w 
naszym świecie ocalał chociaż jeden smok. Równowaga Mocy byłaby zbyt silna i 
nadal odchodziłabym od zmysłów w pustce Wirchejny. 

- Czyli, smoki zostały zlikwidowane. Ale teraz, jeden z nich wrócił. 
- Chwilowo, jest dla nas nie groźny. Wyczuwam jego moc i zapewniam cię – jest 

jeszcze za słaby. To dziecko. Wydaje mu się, że jest potężny i niezwyciężony, ale 
wobec potęgi Zammeka, nic nie znaczy. Kiedy nadejdzie czas spełnienia proroctw, 
sam to zobaczysz. 

- Wobec tego, nie rozumiem, dlaczego się niepokoisz. 
- Moi wrogowie przyprowadzili tego, który zabił Legata, niezwykłego wojownika.  
- Wojownik nie z tego świata? 
- Otóż to, miły - upiła jeszcze łyk wina, przysunęła do siebie wazę z owocami. - 

Ten przybysz ma dar, którego sam jeszcze nie podejrzewa. 
- Jaki? Wybacz, ale ostatnio zaczęłaś wyrażać się bardzo zawile. W tobie, moja 

kochana, zostało zbyt wiele z aktorki Tassi! 
- Dar zabijania, Dżelu – powiedziała z posępnym uśmiechem. - Przyszedł do 

naszego świata, by współdziałać z naszymi wrogami. Nie martwiłabym się o niego, 
gdyby nie zagłada Legata. Pokonać takiego wojownika, nie może nikt ze 
śmiertelnych, oprócz wojownika spoza kręgu. 

- To jego się boisz? Tylko przyznaj uczciwie. 
- Boję się. Ty też powinieneś się jego bać się. Jest niebezpieczny. Groźniejszy 

od pięciu smoków i dziesięciu dziwek, pretendujących do tronu Łaedy tylko dlatego, 
że w ich żyły trafiła krew domu Łoerika. Musimy się z nim zmierzyć. Znaleźć tego, kto 
będzie mógł go powstrzymać. 

- Aha, to jednak można go powstrzymać! - Dżel roześmiał się. - I ty go 
powstrzymasz, prawda? 

- Tak, ja - zanurzyła palce w puszyste włosy, przeciągnęła się w fotelu z 
przydługim ziewnięciem, dając do zrozumienia, że rozpoczęta przez nią samą 
rozmową, już ją nudzi. - Widziałam jego przyszłość w tym świecie, z którego 
przyszedł. Poległ w bitwie, a to znaczy, że w tamtym świecie jest inny wojownik, 
obdarzony taką samą mocą, jak nasz wróg. To trzeba wykorzystać, Dżelu. To szansa 
na powstrzymanie naszego wroga i powstrzymam go. Sprowadzę tu wojownika, który 
go zabił, ponieważ jestem niezwyciężona. Żeby mnie zabić, za mało samej 
umiejętności zabijania, trzeba jeszcze wiedzy, a tego, nasz przybysz nie ma. Jest 
tylko nieociosanym gburem, którego los przerzucił za krąg. Jest niegroźny, jeśli 
tylko… 

- Jeśli co? - kanclerzowi nie spodobał się wyraz twarzy rozmówczyni. 
- Jeśli wiedza nie trafi do niego przypadkowo. Dlatego powinniśmy się śpieszyć. 

Czas na otwarcie Drugich Wrót. Jutrzejszy dzień do tego najodpowiedniejszy. 
Zaćmienie księżyca. 

Dżel di Oran przytaknął, ale nagle poczuł, że pali go twarz. Zrozumiał, co miała 
na myśli jego straszna sojuszniczka. W jej słowach dźwięczało ostrzeżenie. Przecież 
wiedza, o której mówi, jest tylko w jego posiadaniu - jedynego maga, znającego pełny 
tekst Księgi Zammeka. Czyżby, przestała mu ufać? 
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Tassi powoli i z nieskrywaną przyjemnością zaczęła rozcinać srebrnym 
nożykiem owoce na małe kawałeczki i wkładała je do ust. Kanclerz stał i czekał. 
Domyślał się, że rozmowa jeszcze nie skończona i nie pomylił się. 

- Zupełnie zapomniałam – odezwała się, jakby dopiero się spostrzegła. - 
Mówiłeś coś o zamieszkach na północy?. 

- Nic groźnego, kochana. W Wenadurze Wołachowie-najemnicy zlikwidowali 
naszych nadzorców i uwolnili zdrajców-heretyków. 

- To nie są drobiazgi - oczy Tassi zaświeciły się. - To dobry powód do wojny. 
Chensz jednak nie podporządkował się, a to znaczy, że trzeba wysłać tam wojsko. 
Zajmij się tym, Dżelu. Imperator ciebie posłucha i podpisze dekret o rozpoczęciu 
wojny. 

Dżel ponownie skinął głową na znak zgody, chociaż domyślał się, do czego 
dąży Tassi. Powracających jest coraz więcej, a im, jest niezbędna życiowa siła. Nic 
bardziej nie nasyci ich tak szybko i w pełni, jak wielka wojna, kiedy strachu, bólu i 
cierpienia będzie w nadmiarze… 

- Dobrze, powiem imperatorowi. 
- A ja zatroszczę się, by ci nie odmówił – powiedziała z uśmiechem. – Ostatnio, 

pragnie spędzać noce tylko ze mną. Biedny młodzieniec, zupełnie stracił głowę! I nie 
martw się o tego przybysza, wojownika spoza kręgu. Znajdę nowego i zapewniam 
cię, zwyciężyć go będzie trudniej, niż Legata. 

- Na razie, to tylko obietnice. 
- Obietnice? – spojrzała krzywo na kanclerza. - Może. Ale zawsze dotrzymuję 

swoich. Dlatego, czas przejść do sprawy. Dzisiaj, na dwie godziny przed północą, 
przybądź do pałacowej przechowalni książek. Potrzebuję pewnych starych 
rękopisów. I znajdź mi dziwkę nieco młodszą i powabniejszą, ale taką, której potem 
nie zaczną szukać. Dzisiaj, razem otworzymy Drugie Wrota i zaczniemy naszą 
wojnę. Prawdziwą, taką, jaką należało rozpocząć jeszcze wczoraj. 

 
Grubas Jol był zadowolony. Do zamknięcia karczmy pozostawało dużo czasu, a 

zarobił tyle, że mijający dzień można uważać za bardzo udany. Chociaż, wyjaśnienie 
tego było bardzo proste – dzisiaj, Boski, rozdawał mieszkańcom pieniądze. Tak, że 
wszystkie okoliczne moczymordy, odwiedziły dzisiaj Jola. Niektórzy naprali się tak, że 
popadali tuż za drzwiami zajazdu i trzeba było ich odwlekać, żeby wejścia nie 
tarasowali. Ale to, drobiazgi, bez znaczenia. Z tym można się pogodzić, jeśli monety 
spadają z pieszczącym serce dzwonieniem na ladę. Oby więcej takich dni, a 
marzenie, by stać się wreszcie bogatym i poważanym człowiekiem, ziści się. Nogi 
tylko trochę bolą - Jol i cała jego liczna rodzina nabiegała się po zajeździe, roznosząc 
do stołów jedzenie i picie. Teraz także trudno się przepchnąć, a ta głupia dziewczyna 
znów się gdzieś zapodziała. 

- Bren! - zawołał oberżysta, zrzucając miedziaki z lady do glinianej miski. 
Kelnerów i porządkowych w swojej instytucji nie trzymał; służbą w „Rajskim 

kąciku” była jego liczna rodzina - tylko w ten sposób, wszystkie zarobione pieniądze 
mogły pozostać w rękach Grubasa. Potężny Bren, starszy syn, słysząc wołanie, 
natychmiast odszedł od stołu, przy którym grupa żołnierzy straży miejskiej, grała w 
kości. 

- Tak, ojcze? 
- Wiesz, gdzie się podziała Szałła? 
- Nie - chłopak podrapał się w brodę. - Myślę, że znowu poszła słuchać tego 

poety. 
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- Niech mnie piekło pochłonie! - Jol z wściekłością walnął ogromną łapą w ladę 
tak, że miedziaki podskoczyły. - Suczka! Ja jej pokażę „poetę”! Nogi powyrywam! 
Pełny dom ludzi, a ona gdzieś się włóczy. 

- A wiesz, ojciec, młodzieniaszek ten zdaje się, bogaty – z przekąsem 
powiedział Bren – wygląda na to, że jest jednym z tych wybitnych. Zobaczysz, że 
otumani naszą durną. Nakupuje błyskotek, gniazdko jako-takie uwije… 

- Zamknij się! - twarz Jola przybrała pąsową barwę. - Znajdź, tę miernotę! I to 
szybko, goście czekają. Co myślisz, sam będę wino podawać do stołów? 

Bren, nadal krzywo się uśmiechając, odszedł od lady. Oberżysta odprowadził 
go badawczym spojrzeniem; przekonawszy się, że syn nie wrócił do stołu graczy, 
znów zajął się utargiem. A potem, nagle odniósł wrażenie, że ktoś obok stoi. 

Podniósł wzrok. Przy kontuarze stał rosły staruszek w skórzanym kaftanie. Jol 
spostrzegł, że szum w zajeździe ucichł i oczy wszystkich są kierowane na nowego 
gościa. Trudno było go nie zauważyć. Wysoki, o głowę wyższy od karczmarza, o 
bardzo niezwykłym wyglądzie; włosy śnieżnobiałe, do połowy piersi, a broda - 
smolisto-czarna. A już spojrzenie, wyjątkowe. Jol nigdy osobiście nie widział hrabiów 
albo książąt, ale mógłby przysiąc, że takie władcze spojrzenie może mieć tylko 
człowiek, całe życie rozkazujący innym. 

- Coś do picia? - zapytał, nadając swojej ponurej fizjonomii najżyczliwszy wyraz. 
- Nie, dziękuję - przybysz pokazał oberżyście srebrną monetę. – Jest wolny 

pokój? 
- Pokój? – z trudem odwiódł wzrok od monety w ręce staruszka. – Są pokoje, 

panie. Ile pan sobie zażyczy. Dla takiego gościa, nawet do wyboru. Jest pokój z 
widokiem na ogród, a jest także na imperatorski pałac. 

- Stąd, do imperatorskiego pałacu daleko - odpowiedział staruszek. – Po prosu, 
jest mi potrzebny pokój, za uczciwą opłatę. 

- Oczywiście, oczywiście, panie! - Karczmarz ukłonił się usłużnie. - W moim 
hotelu wszystko uczciwie, panie. Cztery grosze dziennie za dach, panie. Za jedzenie 
i wino, osobna opłata, ale ceny mam niewysokie, przysięgam na Jedynego. Każdy 
potwierdzi, że jestem uczciwym człowiekiem. 

- No-no! - staruszek uśmiechnął się nieznacznie. – Szczerze mówiąc, mógłbym 
znaleźć hotel trochę lepszy i karczmarza uczciwszego. Ale, powinienem się dzisiaj 
zatrzymać właśnie u ciebie. Dlatego weź monetę i pokaż mi pokój. 

- Sten! - krzyknął grubas. - Chodź tu, synku! 
Młodszy , zjawił się nawet szybciej, niż oczekiwał sam Jol. Staruszek przyjął 

propozycję, by podążać za chłopcem na górę, nie powiedział nic, tylko skinął głową. 
Gdy szedł po schodach, oczy gości śledziły każdy jego krok. 

Pokój był paskudny – gdzie indziej, za te same pieniądze, mógłby otrzymać 
salon. Ale, dziwnemu gościowi niepotrzebne były wygody i komfort. Kiedy chłopiec 
wyszedł, staruszek usiadł na rozchwianym taborecie przy oknie, wyjrzał na ulicę i 
siedział nieruchomo do nocy, obojętny na wszystko, niczym figura, wyciosana z 
kamienia. 

 
Na wieży świątyni Jedynego uderzono w dzwon, ogłaszając północ. Ale para, 

która przytulnie ułożyła się na stercie siana pod dachem spichrza, nie zwróciła na to 
uwagi. Zbyt pochłonięci byli sobą. 

- Naprawdę widziałeś to, o czym opowiadałeś wieczorem? - pytał kobiecy głos. 
- Oczywiście, najdroższa. Tego, na co się napatrzyłem, wystarczyłoby dla 

dziesięciu poetów. 
- Jakiś ty odważny! 
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- A ty, taka apetyczna! Leżałbym obok ciebie w nieskończoność i gładził twoje 
zachwycające kształty. 

- Kłamiesz - zachichotała. - Uciekłbyś od mnie. Tacy panowie, jak ty, tylko 
czatują, by uwieść jakąś głupiutką, a potem porzucić, biedactwo. 

- Nie ucieknę. Podbiłaś moje serce, najdroższa. 
- Myślałby kto. Wszystkim dziewczynom wmawiasz to samo. 
- Nie ukrywam, zdarzało się. Ale ciebie, słodziutka, pokochałem całą duszą. 

Proszę, pozwól wyrzucić wordłanom ten przeklęty gorset! 
- Poczekaj, poczekaj, za bardzo jesteś niecierpliwy! Lepiej powiedz, 

poprowadzisz mnie do kapłana Jedynego, czy nie? 
- Poprowadzę dokąd tylko zechcesz, jeśli pozwolisz zdjąć z siebie te obrzydliwe 

szmaty i nacieszyć się wreszcie prawdziwym i olśniewającym pięknem. 
- Kłamiesz. Uciekniesz, jak tylko dostaniesz swoje. 
- Ucieknę? Nigdy, mój kwiatuszku, zostanę przy tobie i każdej nocy będę 

odbywać podróż, która nigdy mi się nie sprzykrzy. 
- Jaką podróż? 
- A, taką; na początku, każdego wieczoru przejdę się między tymi 

śnieżnobiałymi pagórkami – o, tak. Z lubością, będę się wspinać na każdy z nich i 
długo przebywać na ich szczycie. 

- O, to mi się podoba! Jestem nawet gotowa rozluźnić ten oto sznureczek, żeby 
twoje palce znalazły drogę. 

- Mój ty skarbie! Niech cię pocałuję … Słodycz twoich usteczek wynagradza 
nieufność, którą mnie tak boleśnie żądlisz, moja pszczółko. No, a potem, nasz 
podróżnik będzie się skradał po wspaniałej, gładziutkiej równince, takiej jedwabistej i 
ciepłej. A jakież szczęście go spotka, gdy wpadnie w twój pępuszek… w ten cudowny 
dołeczek, który mnie tak podnieca! 

- A dalej? 
- A dalej - ręka młodego człowieka powędrowała jeszcze niżej - zakochany 

podróżnik zagłębi się w gęsty las, taki cudowny, że serce zamiera i zaczyna kołatać 
jak oszalałe, ponieważ podróżnik, przemierzając go, odnajdzie wejście do królestwa 
spełniania życzeń – o, tu! I wszystko wskazuje na to, że już go oczekują. 

- I to wszystko? 
- O nie! Podróżnik nie zdoła osiągnąć szczęścia i dostarczyć go ukochanej – to 

jest pisane innemu pielgrzymowi. Jakiż będzie zadowolony, kiedy zacznie wkraczać 
do krainy szczęścia! 

- Czy to ten pielgrzym zamierza mnie pocieszyć? 
- Nie inaczej! To prawdziwy dżentelmen, który zawsze wstaje widząc damę i 

dlatego jego wychowanie zasługuje na nagrodę… O, demony nocy, jakże dawno nie 
doświadczyłem takich wspaniałych pieszczot! 

- I mam obawy, chłopcze, że już nigdy nie doświadczysz - głośno i dobitnie 
stwierdził męski głos - ponieważ jeszcze dzisiaj, twój dobrze wychowany odrostek 
ozdobi miskę z psią polewką. 

- Oj, tata! - pisnęła pannica. 
Posypały się iskry z krzesiwa, zapaliła się pochodnia rozświetlając spichrz. 

Oberżysta Jol-grubas, krępy i czerwonogęby, z bujnym zarostem, ruszył w stronę 
zaskoczonej, roznegliżowanej i przerażonej pary. 

- Masz czapę, Uerze di Maronie - oświadczył oberżysta tonem, w którym 
dziwnym sposobem zmieszały się spokój i szalona wściekłość. - Tym razem nie 
wykręcisz się, sukinsynu. 
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- Jol, przyjacielu, źle mnie zrozumiałeś - poeta próbował wyrwać się z objęć 
córeczki oberżysty - tylko chciałem… zamierzałem poprosić ciebie o rękę Szałły, ale 
ja nie… zdecydowałem, że … Możesz wierzyć lub nie, ale nie chciałem zrobić nic 
złego! 

- Oczywiście, że nie chciałeś - przytaknął oberżysta – zamierzałeś tylko 
opowiedzieć jej parę rymów, póki będzie ci dogadzać, tak? Spichrz jest otoczony, 
więc nawet nie próbuj mnie irytować. Wystarczy tylko dmuchnąć w ten gwizdek, by 
Bren spuścił z uwięzi naszego psa. Widziałeś tę bestię - przysięgam na Charumisa, 
psina jednym kłapnięciem odgryzie ci wszystkie twoje męskie grzechotki! 

- Demony nocy! Nie zamierzam cię irytować, Jol. Złapałeś mnie, masz nade 
mną władzę. 

- Wstawaj, łajdaku - oberżysta kopnął poetę czubkiem buta w bok. – Liczyłeś, 
że mnie udobruchasz, obiecując ożenić się z Szałłą, ale przeliczyłeś się. Już ją 
wyswatałem. 

- Za kogoż to, jeśli można wiedzieć? - warknął di Maron. 
- Za młynarza Ołlisa z Wardensto – chlipnęła dziewczyna. 
- Milcz, szmato! - krzyknął oberżysta. - Skompromitowałaś mnie i dobrego 

mistrza Ołlisa. Teraz może nie zechcieć wziąć za żonie taką dziwkę, jak ty. 
- Przysięgam na Jedynego, palcem jej nie tknąłem! - wrzasnął di Maron, 

pośpiesznie zawiązując tasiemki rozporka. - Nie rób z muchy słonia, Jol, skończmy z 
tym nieporozumieniem. Poczęstujesz mnie winem, a ja opowiem ci tyle legend, ile… 

- Wino, mówisz? Rymy? - Jol splunął pod nogi i podsunął pod nos młodzieńca 
swoją ogromną pięść. – Wszystko się we mnie gotuje od chęci rozkwaszenia twojej 
ładniutkiej gęby! Nie, gołąbeczku, przesiedzisz noc w mojej piwnicy, a rano przekażę 
cię imperatorskiemu nadzorcy. Jest prawo dotyczące cudzołożników i niczego ci z 
niego nie poskąpię. Oduczę psucia dziewuch! Hej, chłopaki, chodźcie i zwiążcie tego 
nikczemnika! 

Di Maron, przestraszony i oszołomiony obrotem sprawy, nawet się nie 
sprzeciwiał, kiedy Bren, Mury i Arnim, synowie oberżysty, tej samej postury co ojciec, 
związali mu ręce i pociągnęli do wyjścia ze spichrza. Serce kołatało jak oszalałe, w 
ustach wyschło ze strachu, nogi trzęsły się i najmroczniejsze myśli lazły do głowy. 

- Posłuchaj, Jol, może jednak załatwimy wszystko polubownie? - zaskamlał, 
kiedy wywlekli go na podwórze. - Mój ojciec ma pieniądze. Zapłacę! 

Oberżysta tylko uśmiechnął się złowieszczo. Usłyszał to, co pragnął usłyszeć. 
Teraz, trzeba jak należy postraszyć oseska, żeby omdlał ze strachu i zgodził się 
wyłożyć tyle, ile zażąda obrażony ojciec. A zażądać, zamierzał niemało. 

- Najpierw posiedzisz w ciupie, przyjacielu - powiedział. - A rano, przyjdzie 
nadzorca i wtedy porozmawiamy. 

- Dobra rozmowa nie musi oczekiwać poranka! – odezwał się za plecami 
oberżysty czyjś głos. Jol drgnął, odwrócił się i zobaczył staruszka, który zatrzymał się 
w jego zajeździe. Gość stał w drzwiach, wiodących na podwórze zajazdu i 
obserwował zajście. 

 
Uer di Maron był piękny, młody i bogaty. Jego ojciec, Kas di Maron, wywodzący 

się z chłopstwa, wzbogacił się niespodziewanie, lokując nieduży kapitał w kupieckie 
operacje swego ziomka, żeniąc się później z jego córką. Za trzydzieści lat, di Maron, 
z drobnego kupca-spekulanta, pożyczającego pieniądze na procent, stał się jednym 
z najbogatszych ludzi w Giespieropolisie. Bank „Di Maron i syn” rozwinął się także 
dlatego, że nie raz i nie dwa kredytował imperatorów Łaedy, a swoje długi najjaśniejsi 
dłużnicy zwracali z dobrymi procentami. Imperator Jałmar nadał Kasowi di Maronowi 
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tytuł szlachecki. Ogromnych zmartwień szanownemu bankierowi dostarczał jego syn 
Uer, który nie chciał być bankierem. Pisał wiersze i wpadał w tarapaty, które zawsze 
kończyły się jednakowo - wypłatą odszkodowań wielmożom, których młody 
wierszokleta wyśmiał w swoich epigramatach, albo ojcu, którego córeczkę Uer 
zepsuł. Starego bankiera martwił zwłaszcza ostatni przypadek, kiedy przypadkowo 
znalazł w biurku syna prawie ukończony poemat „Krew niewinnych”. Przeczytał i 
omal nie dostał zawału. Kiedy syn wrócił do domu, di Maron-starszy wezwał go na 
rozmowę do swego gabinetu. 

- To ty napisałeś? - zapytał, pokazując synowi zwitek. 
- Oczywiście - z dumą odpowiedział di Maron-młody. - Ten poemat, to moja 

duma. Najlepsze, co napisałem. 
- Jak zrozumiałem z twoich gryzmołów, osądzasz imperatora za to, że stłumił 

powstanie dzikusów Wołachów, czyż nie tak? 
- Tak, ojcze. Nienawidzę gwałtu. Imperatorskie wojska mordowały w Chenszu 

kobiety i dzieci, paliły wsie, rabowały i gwałciły. To wbrew wszelkim moralnym 
zasadom. Ja, jako poeta… 

- Dureń, a nie poeta! - wybuchnął bankier. - Obłąkane szczenię! Czy ty chociaż 
rozumiesz, co tworzysz? 

- Rozumiem - oświadczył młodzieniec z godnością. – Przestań mi wymyślać. 
Trzęsiecie portkami, bojąc się mówić prawdę. A ja się, nie boję. 

- Portkami, mówisz? – ojciec wstał z głębokiego fotela, otulił się futrem. – Chodź 
ze mną! 

- Dokąd? – spytał zdziwiony. 
- Idziemy, mówię ci! 
Di maron-młodszy, zastanawiając się, co to wszystko miałoby znaczyć, powlókł 

się za ojcem. Stary bankier przyprowadził syna do swojej sypialni, zwinął wspaniały 
gobelin, ozdabiający ścianę i nacisnął potajemną sprężynę. Otworzył się zmyślnie 
zamaskowany sejf. 

- Podejdź! - rozkazał synowi. 
Wziął świecznik z zapalonymi świecami i oświetlił wnętrze sejfu. 
- Co widzisz? 
- Jakieś papiery. 
- To listy miłosne mojej zmarłej żony, twojej matki. Co jeszcze widzisz? 
- Chwileczkę… Ojcze, przecież to cynowy żołnierzyk! Po co go przechowujesz 

w sejfie? 
- Wkrótce się dowiesz… Co jeszcze widzisz? 
- Starą drewnianą łyżkę, straszną i wygryzioną. Takimi, chamy chłepczą swoją 

polewkę. Czegoś tu nie zrozumiem ojcze, po kiego diabła przechowujesz w sejfie tę 
lichotę. To żart? 

- A teraz, posłuchaj mnie, synu. Zrozumiałem twój poemat. Osądziłeś mnie za 
to, że daję imperatorowi pieniądze na wojnę, kredytując zakup broni i ekwipunku dla 
armii w Chenszu. Tak, masz rację. Pożyczyłem imperatorskiemu skarbowi państwa 
trzydzieści tysięcy pełnowagowych, złotych nobli na zakup ekwipunku wojskowego. 
Imperator Jałmar, nagrodził mnie za to orderem i tytułem „Honorowy obywatel 
imperium”. Szczycę się tym. Wszystko to robię dla ciebie. Wiesz dlaczego 
przechowuję tego żołnierzyka i łyżkę? Kiedyś byłem biedny. Bardzo biedny. W 
dzieciństwie miałem tylko jedno marzenie – najeść się do syta. Było nas pięcioro. 
Ojciec, całe życie pracował w polu i umarł na roli, zostawiając nas bez grosza. Matka, 
zarabiała szydełkowaniem koronkowych kołnierzy - ćwierć galarna za tuzin. Tych 
pieniędzy, starczało nam tylko na opłatę mieszkania, na chleb i mleko. Kiedy miałem 
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dziesięć lat, zaraziłem się zgniłą febrą i lekarz powiedział, że może mnie uratować 
tylko cud. Wtedy matka sprzedała jedyną cenną rzecz w domu - srebrną solniczkę, 
weselny prezent ojca. Za uzyskane pieniądze, kupiła trochę leków, jedzenia i tego 
żołnierzyka, którego nie wypuszczałem z rąk, dopóki chorowałem. 

- To bardzo wzruszające, ojcze. Napiszę o tym balladę. 
- Twoje szczęście - albo nieszczęście - w tym, że wyrosłeś w bogactwie i 

beztrosce. Nie wiesz, co to nędzą. 
- Miej mnie w swojej opiece Jedyny! Łyżka też szczególna? 
- Tą łyżką, którą, jak pozwoliłeś sobie określić, jedzą chamy, jedliśmy w 

dzieciństwie - jedną, po kolei. Innej nie mieliśmy. Nie zaszkodziłoby, gdyś z tydzień 
lub dwa, pojadł taką. 

- Ojcze, ja … - młodzieniec nagle uzmysłowił sobie, że cynizm jest nie na 
miejscu. - Wybacz mi. Zrozumiałem wszystko. Nie miałem racji. 

- To dobrze, że zrozumiałeś. Przechowuję łyżkę i żołnierzyka przez całe życie, 
żeby nie zapominać, skąd się wywodzę, jak żyłem w dzieciństwie i pamięć o 
przeszłości pomaga mi cenić to, co mam teraz. Nie doświadczyłeś nędzy i głodu; ja, 
chwała Jedynemu, przeszedłem przez to. Jednakże, to nie usprawiedliwia twojej 
lekkomyślności i szczenięcego chełpienia się - bankier wyjął z sakwy przy pasie 
zwitek z niefortunnym poematem, podszedł do kominka, rozpalonego na noc. - Sam 
go wrzucisz w ogień, czy mi pozwolisz? 

- Sam - młodzieniec przełknął gulę w gardle, podszedł do ojca, wziął zwitek. 
Pergamin skręcał się na płonących w kominku polanach i serce di Marona-

młodszego napełnił smutek - poemat istotnie był dobry. Głos ojca, który stał za nim, 
stracił metalowe nutki; teraz, był przepełniony bólem i czułością. 

- Chcę twego szczęścia, synku. Jedyny dał mi tylko ciebie, chociaż pragnęliśmy 
wielu dzieci. W tobie jest moja nadzieja. Jestem stary, niedługo Jedyny zabierze mnie 
i wszystko przypadnie tobie. Twoja bezmyślność i beztroska przerażają mnie, dlatego 
zamierzam cię ożenić. Nie sprzeciwiaj się, bo o wszystkim już zdecydowałem. 

- Żenić się? - zapytał młodzieniec, nie odrywając wzroku od dopalającego się 
zwitka. - Z kim? 

- Z dobrą dziewczyną. Nie miej wątpliwości, spodoba ci się. Znalazłem 
najlepszą ze wszystkich. Wkrótce się spotkacie. A na razie, proszę o jedno - żadnych 
poematów o imperatorze, żadnych pijackich wybryków i rajdów po spelunkach. 
Przynosisz hańbę mnie i swojej matce! Pomyśl o tym, synu. Pora dorosnąć i zająć 
się poważnymi sprawami… 

 
Teraz, stojąc na progu spichrza, związany przez synów oberżysty, Uer di Maron 

przypomniał sobie tę rozmowę. Oczywiście, ojciec miał wtedy rację. A on, okazał się 
idiotą i teraz, cała nadzieja w nieznajomym staruszku. Kim on jest, niech to pożrą 
wordłany? 

- Nazywam się Ferran di Braj - powiedział staruszek, odgadując myśli 
młodzieńca i oberżysty Jola. - Co się tu dzieje? 

- Ten nikczemnik próbował zniesławić moją córkę - oświadczył Jol i podpierając 
się pod boki podszedł do staruszka. - A tobie co do tego, starcze? 

- Po prostu, zapytałem – odparł. 
- To są nasze prywatne sprawy - Jol uśmiechnął się. – Tak, że wróć do swego 

pokoju i kładź się spać, przyjacielu. Poradzimy sobie. 
- Dobry panie, proszę cię, pomóż mi! - niespodzianie dla samego siebie 

krzyknął młodzieniec, padając przed nim na kolana. – Te wieprze mnie okaleczą! 
Zaklinam na Jedynego! 



14 
 

- Sam sobie jesteś winny - powiedział staruszek. – Po co kusiłeś tę dziewczynę. 
- Dziewczynę? - Di Maron parsknął pogardliwie. - Ta dziewica tak  się chwyciła 

mego korzenia, że omal nie oderwała. A co wyprawiała językiem! 
- Zamknij się, łajdaku! - Jol, urażony słowami poety, a może prawdą o 

zachowaniu córeczki, wymierzył taki policzek, że młodzieniec upadł w kurz. – Zabiję 
cię, obrzydliwy szczurze! 

- Poczekaj - łagodnie powiedział staruszek, podchodząc do oberżysty, 
podnoszącego rękę dla kolejnego uderzenia. - Nie bij chłopaka. On nie panuje nad 
swoim członkiem w spodniach. Niewielki grzech. 

- Ej, starcze, to nie grzech. To przestępstwo. Znasz boskie prawo Weddy? 
Sprawa pachnie chłostą, więzieniem i dużą grzywną. 

- Myślisz, że sędziowie podzielą twoje zdanie? - zapytał ironicznie staruszek. 
- Jedna trzecia grzywny, przysługuje mnie. 
- Myślę, że kręcisz, przyjacielu. Chcesz na postrach potrzymać chłopaka w 

piwnicy, a potem zażądać za niego wykup. Mylę się? 
- A ty co, jasnowidz jakiś? - Jol był porażony spostrzeżeniem i z trudem ukrył 

zdumienie. - Chcesz powiedzieć, że wszystko wiesz? 
- Nie wszystko, ale dużo. Chcę ci coś zaproponować. 
- No, no? - Jol obejrzał dziwnego gościa. – Patrzcie, posłaniec niebios, ratujący 

zbłąkane dusze? 
- Raczej, odwrotnie. I jak będzie? 
- Sten, Bren, Arnim, spójrzcie na tego człeka! - Jol zachichotał, potem utkwił w 

staruszku ponury wzrok. - No, podaj swoją cenę. Może, puszczę tego zasrańca, jeśli 
zapłata mnie urządzi. 

- Powiedz najpierw, ile chcesz. 
- Ja? - oberżysta wahał się przez chwilę. - Dwa tysiące galarnów. 
- Dobrze - spokojnie odrzekł staruszek. - Otrzymasz je. 
- Niech mnie piorun trzaśnie! - wrzasnął di Maron, którego zdumienie było nie 

mniejsze, niż szok, który poraził oberżystę i jego synów. - Staremu włóczędze 
wiedzie się lepiej, niż poecie, nie szczędzącemu atramentu, ani gardła. To całe sto 
złotych, a takich pieniędzy w tej części miasta nigdy nie widziano! Jestem twoim 
dłużnikiem, dziadku! Hej, szczyle bezmózgie, rozwiążcie mnie natychmiast! 

- Poczekaj, gołąbku, zwolnij trochę! - grubas podszedł do staruszka, zajrzał mu 
w oczy. – Czegoś tu nie rozumiem. Ty, dystyngowany, niczym hrabia, a chcesz 
zapłacić ogromne pieniądze za takiego sługusa. A może, próbujesz żartować? 
Przysięgam na tyłek Charumisa, że nie mam do tego nastroju! 

- Nie żartuję - odpowiedział Ferran di Braj. – Nieważne, kim jestem, ważniejsze, 
że możesz dobrze zarobić, jeśli puścisz chłopaka. 

- Przedtem, pieniądze! Nie mam do ciebie zaufania. 
- Rozważ, oberżysto - zaczął staruszek spokojnym tonem - w jakie bagno 

włazisz. Rano, powleczesz chłopaka do sędziego, żeby go osądził za cudzołóstwo. 
Potrzebujesz świadka, prawda? Synowie nie nadają się do tego, bo są stroną w 
sporze. Mogę nim być tylko ja. Co powiem sędziemu? Że dziewczyna wlazła z 
chłopakiem na siano w szopie nie po to, by podziwiać gwiazdy. Tylko, że chłopak nie 
wiedział o jej wyswataniu. 

- Przysięgam na Jedynego, nie wiedziałem! - Zajęczał di Maron. 
- Widzisz więc - kontynuował staruszek. - Sędzia wysłucha zeznań twoich, 

chłopca, weźmie pod uwagę moje świadectwo i nie otrzymasz niczego. Najgorsze, co 
może grozić chłopakowi - to grzywna na korzyść sądu. Trzeba znać prawo, najmilszy. 

- Najpierw pieniądze! 
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- Otrzymasz, daję słowo. 
- Najpierw pieniądze, inaczej synowie połamią gówniarzowi kości, co do jednej! 

- wybuchł Jol, rozumiejąc, że jego plan się wali. 
- Z ciebie jednak grubianin i plebejusz - zmarszczył się staruszek. - Zawszony 

złotnik ma więcej uprzejmości. 
- A z ciebie, stary kłamca! Skąd  weźmiesz dwa tysiące galarnów? Zwodzisz 

mnie, staruszku. A poza tym, ty… 
- Dobrze, tylko zamknij usta i słuchaj. Tuż za Wschodnią Bramą, pół ligi od 

miejskich murów, stoi opuszczony młyn. Wyślij synów, tylko niech wezmą ze sobą 
trochę więcej pochodni, hubki i krzesiwa, światło w tych ruinach powinno się palić 
bez przerwy. W podwórzu, jest studnia. Niech twoi chłopcy rozbiorą kamienne 
obramowanie studni od wschodniej strony. Za jednym z kamieni jest nisza, a w niej, 
leży skórzany worek. Jest w nim trzysta azoryjskich złotych drakianów. Mogą wziąć z 
niego tylko sto monet, nie więcej i nie mniej - to jest bardzo ważne. Potem, powinni 
ułożyć kamienie, tak jak było i jak najszybciej wrócić do miasta. 

- Ale bujasz, staruszku! Wiesz tak samo dobrze jak ja, że o tej porze brama jest 
zamknięta. 

- Brama - tak. Ale obok, jest mała furtka dla straży; otwarta całą noc. 
- Staruszku, nie rób tego! - krzyknął di Maron. - Oszukają ciebie. Zabiorą twoje 

pieniądze, a mnie i tak nie puszczą! Popatrz na ich gęby – przecież to rozbójnicy, 
przysięgam na nocne duchy! 

- Nie przywołuj duchów, synku. - Oczy staruszka błysnęły w półmroku. - Mogą 
odpowiedzieć na twoje zawołanie. 

- Mimo wszystko, nie rozumiem ciebie, starcze – odezwał się karczmarz, nie 
kryjąc już zdumienia. – Kim jesteś? Świętym, czy demonem? A może, tylko nabijasz 
się z nas? 

- Jestem tylko biednym, starszym człowiekiem, któremu przypadł do serca 
spryciarz, uwodziciel i niezły sukinsyn nazywający się Uer di Maron. 

- Powiedz jeszcze, że robisz to bezinteresownie, a rozpłaczę się ze wzruszenia. 
- Bo i nie robię tego bezinteresownie - odpowiedział staruszek. – Dogadaliśmy 

się?. 
- Bren, Sten, idźcie po pieniądze! – rozkazał karczmarz i po chwili spostrzegł, 

że starsi synowie niezdecydowanie przestępują z nogi na nogę i wcale nie 
zamierzają wykonać polecenia. 

- Czego stoicie? - ryknął. 
- Ojcze, boimy się - powiedział Bren. 
- To nieczysta sprawa - dodał Sten. - Ten staruszek jest czarownikiem, 

przysięgam na Jedynego. Nie pójdziemy. 
- Nie obawiajcie - odpowiedział za ojca staruszek. - Idźcie śmiało. Tylko 

pamiętacie, że w waszych rękach cały czas powinny się palić pochodnie. I proszę 
wziąć nie więcej niż sto drakianów! Idźcie, szkoda czasu. 

- Słyszeliście? – Jol odzyskał pewność. – No już, darmozjady! 
- Zdejmij z chłopaka sznury - polecił Ferran di Braj, kiedy synowie grubasa 

odeszli. - Nigdzie nie ucieknie. 
- Arnim, rozwiąż go - niechętnie rozkazał oberżysta. - Tylko stój obok niego! 
- Dzięki ci panie - di Maron podziękował staruszkowi, ale ten się nie odezwał i 

młody poeta uznał, że lepiej zamilknąć i doczekać się końca przygody. Jedno 
wiedział; dzisiejsza przygoda to najlepszy temat poematu. Kiedy ochłonął , przysiadł 
na kłodzie i zaczął tworzyć, próbując zapamiętać to, co chodziło mu po głowie. 
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Po pół godzinie, ktoś pojawił się w zaułku, oświetlając drogę pochodniami. Di 
Maron zerwał się z kłody, oberżysta ożywił się, czując przedsmak pieniędzy, które 
niosą synowie, tylko Ferran di Braj ze zdziwieniem pokręcił głową. 

- Tak szybko? - mruknął. 
Ludzie z pochodniami weszli na podwórze zajazdu. Oberżysta zaczął kłaniać 

się uniżenie - to nie był zwyczajny obchód. W oddziale miejskich strażników, 
zaszczycających „Rajski kącik”, było dwóch śledczych z formacji Czerwonych 
Płaszczy. Jeden z nich natychmiast podszedł do młodzieńca. 

- Uer di Maron, syn Kasa di Marona? - zapytał. 
- Tak, to ja – przytaknął młody człowiek. 
- Jesteś aresztowany za obrabowanie biblioteki Imperatorskiego College'u 

Prawa i Sztuki! - oświadczył oficer. – Zostaniesz natychmiast doprowadzony przed 
sąd i usłyszysz wyrok sędziego, który wyznaczy ci karę. 

- Nieźle, mały! - podsumował Ferran di Braj, ni to z ironią, ni to na poważnie. - 
Oficerze, mogę się wtrącić? 

- Kim jesteś? - śledczy wszedł w krąg światła rzucanego przez pochodnię 
trzymaną przez jednego ze strażników. Drugi detektyw skuwał ręce ostatecznie 
pognębionego poety. 

- Nazywam się Ferran di Braj – staruszek, z wyciągniętymi rękoma  podszedł do 
oficera. - Proszę aresztować mnie razem z nim. Obrabowaliśmy college wspólnie. 

- Nie! - krzyknął di Maron, porażony niezrozumiałym zachowaniem się 
staruszka. - On kłamie! Nie było go w college'u! 

- Byłem - powiedział staruszek. - Byłem w college'u. Proszę mnie aresztować, 
oficerze. 

- Przysięgam na Jedynego! - śledczy ominął oberżystę, który stał jak wryty z 
wytrzeszczonymi oczyma i otwartymi ustami, zbliżył się do staruszka. - O tobie, nic 
mi nie wiadomo. Zatęskniłeś za więzieniem, mój drogi? 

- Chce zwiedzić lochy Giespieropolisu - odpowiedział staruszek. -  A zawsze 
trafiam tam, dokąd chcę… 

 
- Oskarżony Uer di Maron! Oskarżony Ferran di Braj! Sąd nakazuje wam wstać 

i wysłuchać wyrok! W imieniu Boskiego Imperatora, Dwudziestego Ósmego wcielenia 
Światła, władcy Zachodu i Wschodu, Stróża Prawa i Sprawiedliwości Szendregona 
Pierwszego, ogłaszam oskarżonym: Uerowi di Maronowi i Ferranowi di Brajowi, że 
Imperatorski Magistrat, po wysłuchaniu okoliczności zdarzenia i po wysłuchaniu 
świadków, a także w oparciu o wasze własne zeznania, doszedł do niezachwianego 
wniosku, że w nocy z 10-go na 11-go prawdziwego miesiąca roku 1333 od Wcielenia 
Światła, będąc w stanie silnego upojenia, przedostaliście się po rozbiciu zamka do 
biblioteki Imperatorskiego College'u Prawa i Sztuki i przywłaszczyliście cztery książki 
i sto dwadzieścia artystycznych rysunków, które potem zbyli się w kwartale 
Zarzecznym człowiekowi o imieniu Meski, a po przezwisku - Żaba, znanemu 
paserowi, który zapłacił wam za wspomniane cztery książki i sto dwadzieścia 
rysunków, dwadzieścia dwa galarny, siedem koron i cztery grosze nowego tłoczenia; 
Odpowiednio, dokonane przez was przestępstwo, jest zagrożone paragrafami 60, 61, 
63 i 233 Kodeksu Imperium o karach, przyjętego pod rządami boskiego Weddy. W 
ten sposób, sąd, rozważając ciężar uczynku i wszystkie towarzyszące przestępstwu 
okoliczności, skazuje ciebie, oskarżony Uer di Maron i ciebie, oskarżony Ferran di 
Braj, na karę śmierci, przez powieszenie, która zostanie zamieniona na prace 
katorżnicze na 20 lat. Wyrok jest ostateczny i nie podlega apelacji albo złagodzeniu. 
Niech Jedyny ulituje się nad wami! Dziś jeszcze, po rozprawie, zostaniecie 
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odstawieni do więzienia Giespieropolisu, gdzie spędzicie noc, a nazajutrz, zgodnie z 
prawem, będziecie odesłani na miejsce odbywania waszej kary. Pamiętajcie, że tylko 
skruchą i świętą pracą dla dobra naszego wielkiego imperium, będziecie mogli ulżyć 
swojej ciężkiej, ale zasłużonej doli. Na tym sąd kończy posiedzenie! 

- Twój handlarz kradzionymi rzeczami okazał się donosicielem - zakomunikował 
di Braj młodzieńcowi, kiedy straż wyprowadzała ich z sali rozpraw. - To on wydał 
ciebie policji. 

- Wszystko stracone! - powtarzał di Maron; z trudem przesuwał nogi i szedł 
tylko dlatego, że strażnik cały czas szarpał jego łańcuch, przymocowywany do 
kajdanek na rękach. – Niech będzie przeklęta moja głupota! Zgubiłem siebie, 
zgubiłem ojca! 

- Przestań się martwić - szepnął di Braj. – Wszystko dopiero się zaczyna. 
- A kimże ty jesteś, taka twoja mać? Podałeś się za mojego wspólnika, teraz 

próbujesz dać mi nadzieję! Jesteś po prostu wariatem, przysięgam na nocne duchy! 
Zostaw mnie w spokoju i daj mi przeżyć całą głębię mojej rozpaczy. 

- Przeżywaj, na zdrowie… A co za rysunki ukradłeś z biblioteki? 
- Scen erotycznych z „Kodeksu rozpustnych”. 
- Tak też myślałem – uśmiechnął się di Braj i nie zadawał więcej pytań do samej 

bramy więzienia. 
 
Dziewucha była niewysoka, ale młoda i ładna - wyglądała na szesnaście lat, a 

może i mniej. Dżel zaproponował pięć galarnów i ta natychmiast zgodziła się iść z 
nim dokąd zechce. W powozie, postanowiła nie tracić niepotrzebnie czasu i 
zaproponowała natychmiastowe odpracowywanie obiecanej zapłaty, ale kanclerz 
kazał jej poczekać. Przyzwyczaiła się nie zadawać żadnych pytań – było jej wszystko 
jedno, gdzie, jak i co robić, byle tylko płacili. Tylko jeden raz podczas jazdy kanclerz 
złamał milczenie. 

- Masz rodzinę? - zapytał. 
- Nikogo, milutki - z uśmiechem zakomunikowała dziewczyna. - Matka i siostra 

umarły zimą na suchoty. Zostałam sama. 
- To dobrze. 
- Dlaczego dobrze? - zaniepokoiła się. 
- Dlaczego? - pogłaskał ją po ręce. - Na długo wystarczy zapracowanych 

pieniędzy. 
- A, to ty o tym! - odetchnęła -a ja już wystraszyłam się, że zamierzasz coś 

złego… 
Podjechali do tajnej furtki w murach obronnych Czerwonego Pałacu. Prowadził 

swego gościa tak, by nikt ich nie zobaczył, nawet pałacowa straż. Chociaż, taka 
ostrożność była chyba zbędna, bo dziewczyna nie miała nikogo, więc niepotrzebnie 
się denerwował. 

- Dokąd idziemy? - zapytała, kiedy doprowadził ją do paradnego wejścia 
pałacowego. - W życiu nie widziałam tak bogatego domu! Jesteś jakimś księciem, 
czy co? 

- Księciem – odpowiedział krótko. 
- To dobrze! I członka masz, prawdopodobnie, wielkiego jak twój dom - 

zachichotała. - Jeszcze nie zdarzyło mi się zajmować się tym z księciem! 
- No, to masz okazję - powiedział, kierowany tylko jednym pragnieniem, by 

dziewucha niczego nie podejrzewała. – Jak masz na imię? 
- Sziren. 
- Nie jesteś Łaedanką? 
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- Roszyrką, kochanieńki. A ty, pewnie gustujesz w tych północnych, 
białowłosych krowach, prawda? One, nawet chłopa jak należy nie potrafią zaspokoić. 

- Zamilcz - Dżel uspokoił się, ponieważ boczny korytarz skończył się i weszli do 
pałacu gdzie dziewczyna była całkowicie w jego władzy. – Otrzymasz swoje 
pieniądze. 

Prowadził ją tak, by dziewczyna odniosła wrażenie, że boi się być rozpoznany 
przez dworzan - przez zimowy ogród pałacu. Kazał jej poczekać przy wejściu do 
biblioteki, a sam zszedł schodami i pchnął ciężkie, okute miedzianymi klamrami drzwi 
do magazynu. W pomieszczeniu paliło się światło. 

Tassi oczekiwała go. Nie musiał nic mówić - odczytała z oczu, że wykonał swoje 
zadanie. 

- Wszystko przygotowałam - powiedziała. - Obrzęd możemy przeprowadzić w 
dowolnym miejscu, ale będzie lepiej, jeśli zaprowadzisz ją do pokoju północnego. 
Udaj się tam od razu. Dogonię was. 

- Zdradź mi, co wymyśliłaś? 
- Wszystkiego się dowiesz na miejscu. Wszystko przygotowane, idź już. Mam 

nadzieję, że wybrałeś dziewuchę, której nie będą szukać. Chociaż, to już nie ma 
znaczenia. Kiedy otworzą się Drugie Wrota, Giespieropolis zmieni się nie do 
poznania. 

- Jest sierotą. 
- Tak ci powiedziała? – zapytała z ironią. – Jakiś ty łatwowierny, mój miły! 
- Idę już – odwrócił się i poszedł do wyjścia, zamiatając długim płaszczem 

zakurzoną podłogę magazynu bibliotecznego. W ostatnich dniach Tassi często 
doprowadzała go do złości, ale dzisiaj, jej nienawidził. On, wielki mag, jedyny, 
znający pełny tekst Księgi Zammeka, stał się służącym. Tassi nawet nie ukrywa, że 
wykorzystuje go w swoim interesie. 

Sziren wałęsała się po korytarzu, rozglądała się z ciekawością, podziwiała 
wymyślną sztukaterię na ścianach, oceniała w dotyku ciężki aksamit kotar. Kiedy 
kanclerz zjawił się w korytarzu, uśmiechnęła się. 

- No co, milutki, dokąd pójdziemy? – zapytała zalotnie, kładąc rękę na jego 
ramieniu. – Czas na łóżeczko! 

- Masz rację - przełknął gulę w gardle. - Chodźmy, miła. Skończmy z tym. 
Przepuścił ją przodem i szedł, obserwując, jak dziewczyna zachowuje się – nie 

okazywała żadnego niepokoju. Po raz pierwszy od wielu lat Dżel di Oran odczuwał 
litość. To maleństwo nie zasłużyło na taki los. Włosy kanclerza stanęły dęba pod 
kapturem płaszcza - pomyślał o zbliżającym się rytuale. Księga Karkoto, której 
szukała Tassi w imperatorskim magazynie bibliotecznym, jest już w północnym 
pokoju. Przypomniał sobie triumfująca twarz Tassi, kiedy po raz pierwszy pokazał jej 
księgę, nie bardzo wiedząc, do czego można ją wykorzystać. Jakaż ironia losu - 
zmarły imperator Jałmar przez długie lata szukał tej diabelskiej księgi, która cudem 
przetrwała wieloletnie niszczenie wszystkich dzieł czarnoksięskich i miał ją pod 
nosem, w swoim pałacu, a do tego, przeżyła swego prześladowcę. Dżel ani razu nie 
mógł się zmusić choćby do jej dotknięcia - była napisana na skórze żywcem zdartej z 
niemowląt. Ojciec mówił mu, że Księga Karkoto nadal wydaje dziecięcy płacz, jeśli 
się dotknie jej bez specjalnego, ochronnego zaklęcia. Z czterech głównych dzieł 
Magii Księżyca i Krwi, ta księga, jako jedyna, zachowała magiczne formuły, 
pozwalające kierować Wrotami. Teraz, Tassi zrobi to, czego pragnęła przez wszystkie 
lata. Giespieropolis już jest skazany, jutro zapanuje tu prawdziwe piekło. Czyż warto 
martwić się losem jednej dziwki, nawet młodej i pięknej, jeśli jutro jej los podzielą 
tysiące mieszkańców miasta? Tylko nieliczni przeżyją nadchodzący koszmar i wśród 
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tych szczęśliwców - on i jeszcze imperator Szendregon, biedny, napuszony, 
pożądliwy chłopak, wyobrażający siebie w roli żywego boga, któremu rzeczywiście 
jest dana cudowna moc wskrzeszania zmarłych. 

„A w czymże ja jestem lepszy od niego? - pomyślał z goryczą kanclerz. - 
Myślałem, że to ja kieruję demonem, a to demon wykorzystał mnie, by nasycić swój 
głód. Chciałem zniszczyć jednego człowieka, a teraz, przeze mnie zginą wszyscy. I 
pierwszą, będzie ta dziewczynka”. 

- O czym myślisz? - zapytała Sziren. 
- Jesteśmy na miejscu - odpowiedział. 
Przed nimi były dwuskrzydłowe drzwi północnego pokoju. Dżel drgnął - na 

ciemniejącej, pozieleniałej od patyny miedzi sceny przedstawiały zmartwychwstanie 
nieboszczyków w dzień Dhovidann Yarhn - Dzień Zagłady Świata. Zbieżność, wydała 
mu się złowieszczą przepowiednią. Kanclerz nacisnął na wygiętą klamkę i podwoje 
otworzyły się. Weszli w czerwonawy półmrok, przesiąknięty aromatycznymi 
kadzidłem. 

- Witajcie! - powiedziała Tassi. Czekała już na ich. 
- Jeszcze jedna kobieta? - uśmiechnęła się rozbawiona. – Podobają ci się takie 

zabawy, książę? 
- Podobają - głucho odpowiedział Dżel, zrzucając płaszcz. – Masz coś 

przeciwko temu? 
- Dlaczego miałabym mieć? - znów uśmiechnęła się szeroko i zaczęła 

rozwiązywać sznurki gorsetu. W tym momencie, Tassi, niepojętym sposobem, w 
jedną chwilę znalazła się za jej plecami. 

Dżel przez moment - w ostatniej sekundzie życia Sziren - zobaczył oczy 
ulicznicy. Już wielokrotnie widział to, co robiła Tassi ze swymi ofiarami, ale  nie mógł 
się do tego przyzwyczaić. Przerażenie w oczach nieszczęśnicy nie było zwykłym 
śmiertelnym strachem - tam było przerażenie znajdujące się poza wszelkimi 
granicami wyobraźni, niepojęte, nie do opisania. Dziewczyna upadła na kolana, 
potrząsała głową; wargi jej poruszały się, ale powiedzieć niczego już nie mogła. 
Powtórzyło się to, co przytrafiło się tej, prawdziwej Tassi, kiedy Aina ap-Annon 
przejęła we władanie jej ciało. Na szczęście, Dziewica z otchłani potrzebowała mniej 
niż dziesięć sekund, by zabrać cudze życie. 

Sziren umarła tuż przy nogach kanclerza. To, co chwilę przedtem było pełną 
życia kwitnącą dziewczyną, teraz przypominało szkielet, obciągnięty żółtą suchą 
skórą. 

Tassi pochyliła się nad Księgą Karkoto, która leżała na kantorku w otoczeniu 
zapalonych lampionów i zębami przegryzła sobie nadgarstek. Krople krwi upadły na 
foliał. Zobaczył, jak przelana krew natychmiast wsiąkła w pergamin. Tassi śpiewnie 
recytowała zaklęcia, a po kątach i ścianach pokoju czołgały się potworne, 
wykrzywione cienie, dążąc do Księgi. A potem, usłyszał cichy jęk. Jego ojciec miał 
rację - Księga Karkoto jęczała. Ogniki lampionów zachwiały się, przebarwiły na 
granatowy kolor. Jęk urwał się i oszołomiony kanclerz usłyszał dźwięk, którego 
najmniej oczekiwał - dziecięcy śmiech. 

- One już są tu! - krzyknęła Tassi. - Drugie wrota otwarte! 
Trup Sziren poruszył się, potem jakaś nieznana siła podrzuciła go w górę. 

Cienie, pełzające po ścianach, ruszyły na sufit, tam, gdzie zawisło w powietrzu 
wykrwawione ciało dziwki. Szamotały się dookoła trupa, ryczały, piszczały, mlaskały, 
rwały martwe ciało na kawałki. Potem wszystko ucichło. 
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Kiedy di Oran oprzytomniał, w północnym pokoju byli tylko we dwoje. Z ciała 
Sziren pozostały tylko resztki kości, rozrzucone po dywanie i wzorzystej posadzce. 
Lampiony znów paliły się zwykłym, czerwonawym płomieniem. 

Tassi podeszła do niego, uniosła się na palcach i pocałowała w usta. Pocałunek 
wydał mu się słonawy i zebrało go na mdłości. 

- Widzisz, kochany, jakie to proste - szepnęła mu na ucho. – Jutro,  
Giespieropolis będzie nasz. Twój i mój. I niech drżą nasi wrogowie! 

- Aranijo, obudziłaś śmierć! 
- Tylko zaczęłam wojnę. Wymyśliłam też, jak sprowadzić swojego wojownika 

spoza kręgu, który tu niebawem przybędzie. 
 
Łatgalowie jeszcze się bronili. Część z nich usadowiła się w opłotkach i miotała 

w pachołków strzały i piki, pozostali próbowali umocnić się przy palących się 
domach. Horst von Grippen chrząknął pogardliwie; Miał Bóg rację pozbawiając 
dzikusów rozumu, jeśli mają jeszcze nadzieję wytrzymać w takim piekle. Podpalone 
chaty osady płonęły tak zgodnie i gorąco, że dzikusy, szybciej niż myślą upieką się 
żywcem albo wyjdą na otwartą przestrzeń, by zdać się na łaskę rycerza lub umrzeć w 
walce. Nic ich nie uratuje, a już ich żałosne bóstwa - tym bardziej. 

Obok von Grippena stał jego giermek Otton i dwaj łatnicy, pozostali wojownicy 
dobijali dzikusów. W opłotkach leżało około dziesięciu trupów. Dwa albo trzy zobaczył 
przy domach. Ktoś uprzedził pogan o zbliżaniu się doborowego oddziału - w osadzie 
nie było ani kobiet, ani dzieci. Prawdopodobnie, zdążyły uciec do lasu. Ale to nie ma 
znaczenia. Dzisiaj, do wieczora, z pogańskiego gniazda nie zostanie nic, oprócz 
zgliszcz i popiołu. Ojcowie-inkwizytorzy nawracają heretyków ognistym chrztem - jak 
dzisiaj doświadczyła tego ta wieś. 

Koń von Grippena parsknął. Do pagórka, na którym stali, wiatr przyniósł zapach 
spalenizny i spalonych ciał. I znów rycerz chrząknął; kiedyś, w rozmowie z nim, 
biskup Kaspar z Rygi powiedział, że trup poganina zawsze pachnie dobrze. Zełgał 
wielebny, nie ma nic obrzydliwszego od tego smrodu. Nawet koń to zrozumial. 

Od strony pogorzeliska zbliżało się czterech wojowników, ciągnąc rannego 
kolegę. Von Grippen wyjechał im naprzeciw. 

- No, co tam? - krzyknął. 
- Prawie żeśmy się uporali, najjaśniejszy bracie Horst - powiedział starszy z 

pachołków. - Poganie walczą jak opętani, prawdopodobnie, diabły im pomagają. 
Straciliśmy trzech ludzi i siedmiu jest rannych. Ale pogan położyliśmy bez liku, a tych, 
kogo nie dobito, ogień pożre. Prawdziwa gehenna, przysięgam na Bogurodzicę! 

- Wyśmienicie, Wolframie. Jestem zadowolony. 
- Służę z radością Zakonowi i twojej łaskawości. 
- Chyba, sam popatrzę, co tam się dzieje - rycerz przyjął z rąk podążającego jak 

cień za nim Ottona hełm z orlą łapą na czubku, jeszcze raz spojrzał na pachołków, 
opatrujących na trawie rannego, półomdlałego od utraty krwi. – Ciekawe, dlaczego to 
tak drogo sprzedają swoje żałosne życie? 

- Prawdopodobnie, bronią świątyni, najjaśniejszy bracie Horst – odezwał się 
jeden z pachołków. – Tam, za domami, jest ich pogańska gontyna, niech będzie 
przeklęta! O nią, bezbożnicy biją się jak opętani. 

- No, to najwyższa pora, by ich wysłać do ich diabelskich bogów! - Von Grippen 
włożył hełm. 

Konia puścił drobnym kłusem, żeby ogier, broń Boże nie złamał nogi na tych 
wertepach. Od czasu, gdy został rycerzem Liwońskiego Zakonu, oprócz konia i broni 
nie miał niczego. A takiego, jak jego trzyletni hiszpan Fojerblic, nie ma nikt z braci - 
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podobnie, jak i takiego miecza, który otrzymał w spadku po dziadku, a ten od ojca, 
sławnego krzyżowca, biorącego udział w wyprawach do Ziemi Świętej i oglądającego 
Jerozolimę. Wielki grzech plamić taką klingę krwią tych świń, ale, prawdopodobnie, 
nie będzie innego wyjścia; pachołkowie w żaden sposób nie mogą pokonać 
zaciętego przeciwnika. Podjechał na tyle blisko, by słyszeć ochrypłe krzyki swoich 
wojowników i jednocześnie wściekłe głosy Łatgalów. 

Pachołkowie zgromadzili się za niewysokim murem, ułożonym z polnych 
kamieni – tu, nie zagrażały im strzały i kamienie z proc przeciwników. Poganie 
zauważyli zbliżającego się rycerza, wrzawa stała się głośniejsza i gdy tylko von 
Grippen podjechał bliżej, w jego stronę poleciały strzały. Jedna z nich nawet 
zadrasnęła naplecznik, rozrywając białą, orderową opończę. Nie wyjmował miecza, 
uzbroił się w topór. Pachołkowie, widząc swego dowódcę, ośmielili się, wyleźli zza 
ściany, nie zwracając uwagi na lecące strzały. 

- Okrążyć! - krzyknął von Grippen. - Naprzód! W imię Jezusa Chrystusa! 
Tuż przed nim, w błoto upadł pachołek ugodzony kamieniem w głowę: Fojerblic 

przeskoczył przez niego, a potem przełamał piersią lichy opłotek, wynosząc jeźdźca 
wprost na wroga. Z przodu zamajaczyły ciemne figury - około dziesięciu mężczyzn, 
uzbrojonych w siekiery na długich rękojeściach, rohatyny i łuki, którzy widząc rycerza 
rzucili się do ucieczki. Dogonił jednego z nich, machnął toporem. Rozległ się krótki 
krzyk, potem chrzęst rozbitej kości i wróg zwalił się prosto pod końskie kopyta. 
Rzucona przez Łatgała pika dźwięcznie uderzyła w tarczę i odbiła się. Rycerz 
zawrócił konia, kierując go wzdłuż pociemniałego z upływu czasu i niepogody 
dębowego częstokołu, zamierzając odciąć im drogę ucieczki do lasu. Okrył go obłok 
dymu z szalejącego pożaru i Fojerblic z rżeniem zarył kopytami. Krzyżak wstrzymał 
oddech i spiął konia ostrogami. Dym był tak gęsty, że całkowicie pozbawiał 
widoczności i nie pozwalał złapać tchu. Z przodu huczał i szalał płomień, który 
pożerał chaty osadników, części częstokołu i drzewa na skraju lasu. 

Jeździec zaczął się dusić. Był przerażony. Gęsty, szary dym otulał ze 
wszystkich stron, a w płucach już nie było powietrza. Spróbował zrobić wdech i 
zakrztusił się. Fojerblic zarżał przeszywająco. Z braku powietrza i napięcia, przed 
oczami młodego rycerza popłynęły ogniste plamy i zaczęła się mącić świadomość. 
Horst von Grippen, potomek reńskich margrafów, nagle pojął, że umiera. 

Dymna zasłona rozerwała się tak nagle, że młodzieniec, ukazujący się przed 
nim widok, uznał za przedśmiertne widzenie. Mało tego, pomyślał, że Fojerblic 
przeniósł go prosto do pogańskiego gontyna – znajdował się przy wejściu na świętą 
ziemię pogan. 

To, istotnie przypominało halucynację. Dookoła, z trzaskiem i hukiem płonęły 
zabudowania, wyrzucając w niebo języki kiełkującego dymem ognia, a przed nim, 
jakby otworzył się inny świat. Granicę świątyni wyznaczał szereg białych kamieni, 
między którymi leżały czaszki zwierząt. Za kręgiem kamieni, w równej odległości od 
siebie wznosiły się drewniane bóstwa Łatgalów, wyciosane z ogromnych dębowych 
kłód. Rycerz wjechał w ich krąg, szepcząc modlitwę przeciwko nieczystej sile - 
patrzące na niego twarze pogańskich bożków były nieżyczliwe. A czyż mógł rycerz 
świętego orderu, poświęconego Dziewicy Maryi, liczyć na inne przyjęcie? Nie znał 
imion tych bogów, nie wiedział, który z nich Dievas, ojciec bogów, a który Perkunas, 
bóg grzmotu; nie wiedział, która z tych figur przedstawia Laumę, boginię losu, a która 
Usinszę, boginię słońca. Ale nienawidził wszystkich jednakowo, ponieważ były 
wizerunkami diabłów i złych duchów i on, jako wojownik Bogurodzicy cieszył się w 
głębi duszy, że w niedługim czasie, to obmierzłe Bogu miejsce zostanie zniszczone 
ogniem, jak niegdyś Sodoma i Gomora. Tymczasem, przejeżdżał koło bóstw i rąbał je 
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toporem. Dębowe drzazgi leciały na ziemię i na ciemnych twarzach bożków pojawiały 
się białe blizny. 

- Prawdziwy bohater! - usłyszał dźwięczny, kobiecy głos. 
Powstrzymał się przed kolejnym uderzeniem, odwrócił się w kierunku, skąd 

dochodził  głos. Nawet się nie zdziwił, słysząc najczystszą niemiecką mowę, którą w 
tym dzikim kraju chyba nikt się nie posługuje. A potem, zobaczył anioła. Gdyby von 
Grippen mógł bez pomocy giermków zsiąść z konia i paść na kolana, zrobiłby to. 
Zbyt silne uczucia zawładnęły nim, kiedy zobaczył mówiącą do niego dziewczynę w 
bieli. Jasne włosy były przetykane złotymi nićmi, a twarz porażała pięknem. Stała 
przy wyjściu z kręgu bożków i wabiła go ręką. 

- Idź za mną, bohaterze! - śmiała się. - Pomogę ci zdobyć prawdziwą sławę! 
Horst von Grippen uderzył się ręką w kolczej rękawiczce w pierś i skierował 

konia w jej stronę. Dziewczyna wzięła uzdę Fojerblica i razem ruszyli drogą, wiodącą 
dalej od płonącej świątyni. 

 
Rozdział drugi 
 
Wesołe życie dał mi Bóg, 
Lecz jestem już na dnie 
I kat królewski właśnie dziś, 
Na szafot wiedzie mnie. 
Nie płaczcie ludzie, taki los 
Wybrałem sobie sam, 
Powinność swoją spełnił kat, 
Do raju idę bram. 
Odźwierny powie: „Możesz wejść, 
Uśmiechnął ci się los, 
Bo grzechy ci przebaczył Bóg 
i kata pewny cios!” 
Pieśń skazańców z imperatorskiego więzienia Skorn-Priss w Fenngarze 

 
Nadzór nad sześcioma tysiącami katorżników, których spędzono z całego kraju 

do Giespieropolisu, na budowę świątyni boskiego Szendregona, byłby szczytem 
honoru dla każdego imperialnego urzędnika. Jednak, Gienner di Bork, uważał 
powołanie na tę posadę bardziej za karę, niż zaszczyt. Był żołnierzem, a nie 
strażnikiem więziennym. Jego przodkowie ze strony ojca, od dziewięciu pokoleń byli 
wojownikami. Gienner di Bork też nim był, do tego sławnym. Uczestniczył w siedmiu 
kompaniach, ostatnio, przeciwko góralom z Chenszu. Takich wojowników trzeba 
mianować dowódcami, marszałkami, w ostateczności pułkownikami – major kawalerii 
di Bork, nie wiadomo z jakiego powodu, został po prostu komendantem instytucji, 
która otrzymała nazwę „Plac 21”. 

Od niedawna cierpiał na bezsenność. Nie pomagały wywary z ziół, ani 
aromatyczne kąpiele. Zasypiał późno, a wstawał wcześnie – koło czwartej. O piątej, 
przychodzili oficerowie ochrony, z raportami. Tym razem przyszli nowicjusze; Riman 
di Rot i Lardan di Mar, obaj z wojsk pomocniczych. Di Bork, kończył golenie. 

- Mestjerze komendancie! - Lardan di Mar, starszy, z szacunkiem skłonił głowę. 
- Z dobrym dniem i dobrego dnia. 

- Zjecie śniadanie? - zapytał di Bork. 
Oficerowie spojrzeli po sobie. Propozycja wspólnego śniadania, o piątej rano, z 

komendantem obozu była czymś nadzwyczajnym. Taka tradycja była tu nieznana. 
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- Mogę zaproponować owsiankę na mleku, ser, chleb i szynkę - powiedział di 
Bork, opłukawszy twarz i wytarłszy ręce ręcznikiem. 

- Dziękujemy, mestjerze komendancie - odpowiedział za obu di Mar. - Już 
jedliśmy. 

- Wasza wola. I co tam? Jak minęła noc? 
- Dzisiejszej nocy ochrona zapobiegła ucieczce - zakomunikował di Mar. 
- O, to zdecydowanie coś nowego w życiu naszego ponurego garnizonu. 

Ciekawe. Chciałbym usłyszeć szczegóły. 
- Wartownik, około drugiej w nocy, zauważył jakiś ruch w zachodniej części 

obwodu, między magazynami i pustkowiem - zaczął niepewnie di Rot. - Przekazał 
sygnał ochronie, a ta natychmiast wypuściła psy. Złoczyńców było czterech. Jednego 
zabito, drugiego mocno pogryzły nasze psy – jest teraz w szpitalu i chyba nie 
przeżyje. Dwóch ujęliśmy, są teraz w karnym baraku. 

- Kim są? 
- Katorżnicy, z przedostatniej partii - wyjaśnił di Rot. Młodzieniec mocno się 

denerwował i uszy mu płonęły. - Skazani za niebezpieczne przestępstwa. 
- Dowodziłeś ochroną, lejtnancie? 
- Tak jest, mestjerze komendancie. 
- Wspomnę o tobie w raporcie - powiedział di Bork, chociaż nie sprecyzował, 

jakie to będzie miało znaczenie dla oficera. - Wartownika, który zauważył 
uciekinierów, przysłać do mnie. Zasługuje na pochwałę. 

- Mestjerze komendancie - zaczął di Rot i się zająknął, napotkawszy spojrzenie 
zwierzchnika. 

- O co chodzi? - komendant skierował się do stołu ze stygnącym śniadaniem. 
- Ci uciekinierzy… Rzecz w tym, że to nie są zwykli katorżnicy, mestjerze 

komendancie. Między nimi było dwóch bardzo cennych robotników. Jeden z nich, 
został zabity przez ochronę. 

- I co dalej? 
- Drugi, z aresztowanych - brygadzista murarzy, mestjerze komendancie. 
- Dobry brygadzista? 
- Rozmawiałem z głównym inżynierem budowy, panem Ejwanem di Brinem. 

Jest przygnębiony losem tego człowieka i prosił mnie… 
- A dlaczego di Brin sam nie przyszedł do mnie? 
- Tego nie wiem, mestjerze komendancie. 
- Przecież jesteś jego siostrzeńcem, jeśli się nie mylę? 
- Tak, mestjerze komendancie. 
- I pan di Brin prosił cię, byś ujął się za uciekinierem, ponieważ to bardzo dobry 

budowniczy i dlatego ja mam okazać względem niego miłosierdzie, czyż nie tak? 
- Rzeczywiście, mestjerze komendancie - młodzieniec oblizał spierzchnięte 

wargi. 
- Na boga, stawiacie mnie w niezręcznej sytuacji - powiedział di Bork, 

przysuwając do siebie talerz. – Niezręcznie mi jeść samemu. Może, jednak 
przyłączycie się? 

- Jestem syty, mestjerze komendancie – ponownie zapewnił  di Marr. - 
Przyjemnego apetytu! 

- I ja też - dodał lejtnant. 
- Nie jestem nadzorcą - zaczął di Bork, odkrawając na talerzu kawałek szynki. - 

Jestem wojskowym i doskonale o tym wiecie panowie, że nigdy nie pracowałem w 
poprawczych instytucjach. Ale prawo, znam nieźle i pamiętam 97 paragraf prawa 
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katorżniczego, ustanowionego za rządów boskiego Weddy. O czym mówi ten 
paragraf, Lardanie? 

- Jeśli dobrze pamiętam, to o karze za ucieczkę. 
- Słusznie. Paragraf mówi, że każda próba ucieczki z zesłania - a twój 

brygadzista murarzy, lejtnancie, przede wszystkim jest zesłańcem, a dopiero potem 
znakomitym budowlańcem - powinna być karana śmiercią. To nie mój wymysł, tak 
jest zapisane w prawach boskiego Weddy. Będziemy je poddawać w wątpliwość, czy 
wykonywać, panowie? 

- Wykonywać - odpowiedział pobladły di Rot. 
- Doskonale. Wobec tego, słuchaj rozkazu lejtnancie: Natychmiast udaj się do 

centrum tranzytowego i sprowadź czterech więźniów w zamian za utraconych. 
Postaraj się, by wśród nich był człowiek znający się na budownictwie. Nie musi być 
takim fachowcem, jak ten twój  mistrz-biedaczyna, ale to niewielkie zmartwienie - 
wujaszek wykształci go. I jeszcze jedno - poproś naczelnika więzienia, by wypożyczył 
dla mnie na kilka godzin miejskiego kata. Wszystko jasne, lejtnancie? 

- Tak, mestjerze komendancie. 
- Możesz odejść. 
Riman di Rot ukłonił się, trzasnął obcasami i wyszedł. Genner di Bork wskazał 

di Marrowi krzesło, potem przysunął do siebie garnuszek z owsianką. 
- Z di Brinem, jeszcze sobie porozmawiam. Tak bezwstydnie podstawiać 

krewnego w imię jakiegoś katorżnika! 
- Prawdopodobnie, ten mały rzeczywiście jest utalentowanym budowlańcem. 
- I ty, też o tym! Plac ma osiem tysięcy akrów i mamy na nim zebranych sześć 

tysięcy nikczemników, którzy śpią i kombinują we śnie, jak by nas wszystkich 
powyrzynać, zbiec z budowy i wrócić do krwawego rzemiosła. Wystarczy ułaskawić 
jednego, a cała pozostała swołocz będzie myśleć, że wszystko im wolno, że 
wszystko się upiecze. Dzisiaj di Brin namówi mnie, bym ułaskawił jednego 
uciekiniera, jutro, bym wybaczyłem innemu napad na ochroniarza, a pojutrze wytłuką 
nas bez cienia litości. Prawo, to prawo, Lardanie. Nie ma znaczenia, dobre czy złe, 
ale trzeba go przestrzegać. Znajdę innego pracownika. A ten, jeszcze tego ranka 
otrzyma to, na co zasłużył. I drugi z ocalałych, też. Ich egzekucja będzie dobrą lekcją 
poglądową dla pozostałych. 

- Wasza wola, mestjerze komendancie. 
- Uwierz mi, Lardanie, wiem, co robię. W Chenszu, pod moim dowództwem byli 

najemnicy z Taorii, Gormiany i Worgoły. Siedmiuset łotrów i rzezimieszków, do 
każdego z nich tęskniła pętla. Uważali, że wszystko im wolno. Myślałem inaczej. 
Nasze zdania nie pokrywały się i musiałem udowadniać, że moje jest właściwe. 
Udowadniać siłą. Wysłałem na poprzeczkę trzech albo czterech najbardziej 
porywczych i najdzikszych. Reszcie, nie pozostawało nić innego, jak stać się 
wojskowym oddziałem, a nie szajką złodziei, gwałcicieli i morderców. Dyscyplina w 
moim batalionie, była wzorcem dla innych. Powierzono mi pomyślne zakończenie 
budowy świątyni na cześć naszego imperatora i wypełnię to zadanie, choćbym miał 
ukarać śmiercią  wielu ludzi! 

- Rozumiem - powiedział di Mar. - I popieram, mestjerze komendancie. Jestem 
całkowicie po waszej stronie. 

- Nie mam wątpliwości. Jesteś dobrym oficerem. 
- Dziękuję, mestjerze komendancie. 
- Kiedy wróci di Rot - a wróci, przypuszczam, za godzinę - wszyscy robotnicy 

stawią się na apelu. Sam będę z nimi rozmawiać. Przygotuj rozkaz dotyczący 
uciekinierów. Podpiszę go zaraz po śniadaniu. 
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Nadzieje Uera di Marona nie spełniły się. Kładąc się spać, był przekonany, że 

koszmar, w którym nieoczekiwanie się znalazł, zakończy się wraz z przebudzeniem, 
że ojciec znajdzie sposób wyciągnięcia go z więzienia albo zdarzy się jeszcze jakiś 
cud. Z tymi nadziejami zasnął, dokładniej, przewalił się w ciężkie zamroczenie. 
Przebudzenie okazało się zupełnie nie takie, o jakim marzył - jego i dziwnego 
staruszka, dzielącego jego los, poderwali z prycz jeszcze przed świtem i poprowadzili 
dokądś, bez jakichkolwiek wyjaśnień. Chłopak próbował porozmawiać z 
ochroniarzem, ale z takim samym sukcesem mógł nawiązać rozmowę z kamieniami, 
którymi było wyłożone więzienne podwórze. Przyprowadzono ich do niedużego 
pokoju na parterze budynku więziennej administracji, gdzie już czekało dwoje ludzi - 
jeden po cywilnemu, drugi w mundurze imperatorskiej policji. 

- Kim jesteś? - zapytał oficer di Marona. 
- Poetą - odpowiedział. - Jestem synem Kasa di Marona, dostawcy samego 

boskiego imperatora. 
- I na dokładkę, złodziej - dodał cywil; był to osobisty sekretarz komendanta 

więzienia. 
- Nie potrzebuję poety – skwitował zimno oficer. - A złodziei u nas i bez tego 

małego dosyć. A ty, staruszku? Kim byłeś, zanim trafiłeś do paki? 
- Murarzem, mestjerze oficer - odpowiedział di Braj. 
- Chwała Jedynemu! - di Rot nie posiadał się z radości. - Tego zabieram,  a 

poetę, proszę odstawić do celi. 
- Chwileczkę - nagle odezwał się staruszek, ku wielkiemu zdziwieniu oficera, 

który miał wpojone, że więzień ma prawo mówić tylko wtedy, gdy otrzyma 
pozwolenie. - Proszę zabrać, także tego chłopaka. 

- Co? Chyba się przesłyszałem, staruszku? Chyba zapomniałeś kim jesteś i 
gdzie się znajdujesz. 

- Niestety, nie, mestjerze oficer, ale ten chłopak jest mi potrzebny. Bardzo 
potrzebny. Jeśli tobie jest potrzebny dobry murarz, spełnij moją prośbę. Powiesz, że 
ten chłopiec jest moim czeladnikiem. 

- Moja odpowiedź - nie! 
- Wobec tego, nigdzie nie pójdę - di Braj splunął pod nogi, wywołując tym 

wściekłość oficera, najwyższe zdumienie więziennego urzędnika i zachwyt di 
Marona. 

- Postradałeś rozum, staruszku? - Riman di Rot z trudem zachowywał 
opanowanie. - Czy uważasz, że twoja bezczelność ujdzie ci płazem? 

- Jestem ci potrzebny - półgłosem powiedział staruszek, patrząc w oczy oficera. 
- Właśnie ja i nikt inny. 

Młody oficer nagle doznał dziwnego uczucia. Gniew na tego starego zuchwalca 
gdzieś zniknął. A dlaczego, prawdę mówiąc, nie miałby wziąć tego młodego chłystka, 
jako dodatek do staruszka? Komendant kazał wziąć z więzienia czterech w zamian 
za uciekinierów - więc, ma już dwóch… 

- Bezczelny psie! - wypuścił powietrze. - Twoje szczęście, że umiesz robić to, 
czego nie umieją inni, podobni tobie łotrzykowie… Sekretarzu, zapisz, że tego 
młodziana też zabrałem ze sobą. I jeszcze, ci dwaj, którzy siedzą w ósmej celi - 
wyglądają na zdrowych i gęby mają mniej tępe, niż pozostali. 

- Dziękuję, mestjerze oficer - staruszek z szacunkiem ukłonił się lejtnantowi i 
mrugnął porozumiewawczo do chłopca. - Obiecuję, nie pożałujesz tego, że wziąłeś 
także mojego przyjaciela. 
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- Ja, może i nie pożałuję - ze złowieszczym uśmieszkiem odpowiedział oficer - 
ale to zasmarkane dziecko, może pożałować. 

- Wszystko się może zdarzyć - powiedział di Braj i znów się ukłonił. 
 
Na dole, na zakurzonym placu, brygadziści zgromadzili wszystkich z sześciu 

tysięcy katorżników – gęstą, szarą ludzką masę, podzieloną na regularne kolumny. 
Jedna kolumna - jeden oddział. Zupełnie jak w wojsku i widok nie obrażał spojrzenia 
oficera. Di Bork z balkonu obserwował zgromadzonych, opierając się dłońmi na 
poręczy. Di Mar i di Rot stali za jego plecami. Pozostali oficerowie ochrony byli na 
dole, przy czworokątnym pomoście wysokim na pięć stóp, naprędce zbitym z 
budowlanych desek, tuż pod balkonem domu komendanta. 

Słońce powinno wzejść lada moment. Di Bork obserwował jaśniejące na 
wschodzie niebo i z satysfakcją stwierdził, że dzwon na wieży sygnałowej „Placu” 
uderzył w tym samym momencie, gdy pierwszy promień ukazał się nad dachami 
stolicy. Teraz można było zaczynać rozprowadzanie wart. 

- Lardan, przejmij dowodzenie! - rozkazał młodemu oficerowi. 
Ceremonia zwykle zaczynała się od apelu - przeprowadzali go brygadziści. Tym 

razem, apel rozpoczął Lardan di Mar. Zaczął go wyczytaniem imion czterech 
uciekinierów. Plac odpowiedział milczeniem - wszyscy już wiedzieli, co się wydarzyło 
nocą. I wszyscy domyślali się, czego będą świadkami lada moment. 

Aresztantów wyprowadzono pod konwojem z baraku, w którym mieściła się 
komendantura. Towarzyszył im miejski kat – niewysoki, krępy człowiek w czerni. 
Uciekinierów podprowadzono do pomostu, potem oficer dowodzący procedurą, wziął 
za ręce, skute kajdankami, starszego z dwóch skazańców - to o niego bezskutecznie 
próbował prosić di Borka główny inżynier budownictwa - i wciągnął go na pomost. 
Były starszy brygadzista murarzy zachowywał się spokojnie; widać było, że chociaż 
to przestępca, ale człowiek wielkiego męstwa. 

- Wy na placu, słuchajcie mnie! - przemówił Genner di Bork. - Tej nocy, czterej, 
próbowali zbiec. Jeden z nich już zapłacił życiem za swoją głupotę. Jeszcze jeden 
jest teraz w szpitalu i odpowie za swoje przestępstwo, jak tylko odzyska siły. Ci dwaj, 
Dolins o przezwisku Sworzeń, były starszy brygadzista murarzy i Kebris o przezwisku 
Karta w Rękawie, były robotnik brygady murarskiej, będą osądzeni tu i teraz zgodnie 
z prawem. Ponieważ imperator i ustawodawstwo Łaedy dają mi prawo ferowania 
wyroków, z bólem serca wykonuję swoje obowiązki. Za próbę ucieczki z miejsca 
odbywania zasłużonej i nałożonej sprawiedliwym sądem kary, ty, Dolins-Sworzeń i ty, 
Kebris-Karta w Rękawie, będziecie ukarani śmiercią natychmiast i publicznie. Kacie, 
czyń swoją powinność! 

Do młodszego ze skazańców wreszcie doszło, co się dzieje się i ten z krzykiem 
zerwał się z miejsca, próbując dobiec do tłumu uwięzionych i ukryć się w nim. 
Jednakże strażnik, stojący obok, zareagował szybko, uderzył go w plecy drzewcem 
halabardy i biedaczysko runął w kurz. Nad placem przetoczył się pomruk 
niezadowolenia, podobny do tchnienia wiatru zwiastującego burzę. 

- A jeśli się wznieci bunt, mestjerze komendancie? - szepnął Lardan. - Nie 
powstrzymamy ich. 

- Nie będzie żadnego buntu. Zobaczysz. Ludzie uwielbiają być świadkami 
śmierci podobnych sobie. 

Kat zdjął Dolinsowi kajdanki i zgodnie z obyczajem pochylił przed nim czoło, na 
co były starszy brygadzista murarzy odpowiedział ceremonialnym ukłonem. Była to 
stara tradycja skazanych na śmierć, nie wiadomo przez kogo i kiedy wprowadzona. A 
potem, kat wziął w ręce narzędzie egzekucji z rąk swojego pomocnika, postawił 
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skazańca na kolana i spojrzał na di Borka. Komendant skinął głową. W następnej 
sekundzie, żelazny łomik opadł na szyję nieszczęśliwego katorżnika i Dolins padł 
bezwładnie na pomost, nie wymówiwszy przed śmiercią ani jedynego słowa. Potem, 
na pomost wciągnęli krzyczącego i opierającego się Kebrisa, i wszystko powtórzyło 
się od nowa. 

- Rozejść się - rozkazał di Bork i po placu znów przetoczyło się głuche 
niezadowolenie. A potem, brygadziści poprowadzili swoje oddziały do pracy na 
gigantyczny plac, gdzie wznoszono największą w całej historii Łaedy budowlę - 
świątynię żywego Boga Szendregona. 

- Widziałeś? - jąkając się, spytał staruszka di Maron; trząsł się, kolana mu 
drżały, żołądek, wydawało się, lada moment wyskoczy ustami. – Na Jedynego, o co 
tu chodzi?! 

- Nie bój się niczego - odpowiedział di Braj. - Trzymaj się mnie, a nic ci się nie 
stanie. 

- To twój kogucik? - nagle zapytał staruszka jeden z katorżników, płaskolicy 
chłop z dziwnymi, spiczastymi uszami, jak u psa albo Sida. – Może pozwolisz 
poswawolić z nim, dziadku? Zapłacimy ci, jak należy. I ty skorzystasz i kompanom 
zrobisz przyjemność. 

Katorżnicy zarechotali. Di Maron ze strachu i wstydu przygarbił się, ale 
staruszek zachowywał stoicki spokój, jakby znajdował się wśród najlepszych 
przyjaciół, a nie wśród ostatnich żuli. 

- Lepiej przypomnij sobie synku o tym, co widziałeś minutę temu - odpowiedział. 
- I przemyśl swoje życie. 

- O czym mówisz, dziadku? - nie zrozumiał płaskolicy. 
- O tym, że twoje życie szybko się skończy. Myśl o skrusze, a zobaczysz bramy 

raju. 
- A ty co, taka twoja mać, jeszcze jeden świętoszek? - rozzłościł się żul. - 

Kapłanów i im podobnych bardzo u nas nie lubią. Zobaczysz, że rano obudzisz się z 
piórkiem pod żebrami. 

- Grozisz mi? - spokojnie zapytał di Braj. 
- Nie, tylko uprzedziłem. Ty dziadziuś, jesteś wykształcony, a więc i pojętny. A o 

naszej propozycji nie zapomnij - spojrzał na di Marona i mlasnął językiem wywołując 
śmiech katorżników. – Bardzo by się chciało takiego świeżutkiego młodzieniaszka 
pościskać! 

- Po pracy porozmawiamy, a teraz tuptaj do swoich zajęć, uszaty. Coś nie mam 
ochoty trzepać z tobą językiem - odpowiedział di Braj i mocno ścisnął rękę poety. 

 
* * * 
 
Inżynier di Brin z nieufnością obejrzał nowicjuszy. Na początku zapytał kiedy i 

gdzie pracowali, kto kierował budową, a potem przeszedł do sprawy. Świątynia 
boskiego Szendregona powinna być gotowa przed dniem urodzin imperatora, za 
sześć miesięcy. To znaczy, że murarze - a ich na budowie jest półtora tysiąca - 
powinni układać dziennie nie mniej niż pięćset tysięcy sztuk cegły. Trudno to sobie 
wyobrazić, a zrobić jeszcze trudniej. 

- Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego - wzruszył ramionami di Braj. – 
Widziałem już nie takie rzeczy. Myślę, że ten chłopak, któremu dzisiaj przetrącono 
kark na szafocie, nie wpisywał się w terminy. 
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- Coś ty taki domyślny? - główny inżynier krzywo spojrzał na staruszka. - 
Rozmowa skończona. Pójdziesz na pierwszy plac, tam dzisiaj stawiają zewnętrzną 
ścianę. Do obiadu, powinna stanąć w połowie. Sam sprawdzę. Idź! 

Iść trzeba było daleko. Budowa zajmowała szczyt jednego z pagórków na 
zachodnich peryferiach miasta, tuż obok dzielnicy handlowej. Dwa miesiące 
katorżnicy kopali ogromny wykop, potem zalewali fundament. Do szczytu pagórka 
prowadziły cztery szerokie drogi, po każdym ze zboczy. Szli po nich robotnicy, konie 
ciągnęły wozy załadowane cegłami, wapnem, żwirem, drewnianymi podestami, 
deskami i urządzeniami budowlanymi. Ogrom budowy poraził di Marona, który 
dotychczas nie widział nic podobnego. Ferran di Braj był obojętny. 

- Jaki rozmach! - wykrzykiwał di Maron. - Jaka wspaniała będzie ta świątynia, 
kiedy ją zbudują! 

- A komu ona potrzebna? - skwitował di Braj. - Młody głupiec i jego nadworni 
pochlebcy rozpoczęli budowę, by połechtać swoją próżność. Ta świątynia będzie 
zbudowana na kościach ludzi. 

- Cicho! – poeta zdrętwiał ze strachu. - To, co teraz powiedziałeś… 
- Wiem, za to nas poćwiartują. Ale się nie bój, nikt nie usłyszał. 
- Dookoła mnóstwo ludzi. Uważaj na język. 
- Ale z ciebie tchórz - uśmiechnął się staruszek. - Nie myślałem, że będę mieć 

do czynienia z tchórzem! 
- Do czego zmierzasz? 
- Nieważne … Już mi się znudziło człapać po tej drodze. chodź, siądziemy na 

wóz. 
- A można? 
- Znów cię strach obleciał? Nie bój się. Jakby nie było, jestem starszym 

majstrem murarzy, a o tobie pomyślą, że jesteś moim kochankiem, a to znaczy, że 
nam wiele wolno. Patrz, wóz nadjeżdża… Hej, mój drogi, poczekaj chwilkę! Widzę, 
że masz miejsce na furmance. Nie wolno, mówisz? Pluję na zakazy! Skazano mnie 
na ciężkie roboty, ale ani jeden sędzia sukinsyn nie napisał w wyroku, że do 
odbywania kary mam człapać na swoich własnych nogach. Tak więc nie mędrkuj i nie 
stawiaj się, bo wydaje mi się, że już jesteśmy spóźnieni… 

 
- Co z tobą, Tassi? 
- Ze mną? - zmrużyła oczy, przeciągnęła palcami po piersi imperatora. - Po 

prostu zamyśliłam się o swoich sprawach, monarcho. Wybaczycie mi? 
- Zdawało mi  się, że w twoich oczach pojawił się strach - Szendregon ukrył 

twarz w złocistych kędziorach nałożnicy, namiętnie wdychając ich słodkawy, 
odurzający aromat, potem przewrócił dziewczynę na plecy i spojrzał na nią z góry. - 
Czyż nasza wielkość tak cię przeraża, Tassi? A może jest inna tego przyczyna? Mów, 
chcemy usłyszeć. 

- Monarcho, we wszystkim jestem wam zobowiązana. Nawet swoim życiem. I 
wasza wielkość nie przeraża, a wręcz odwrotnie, zachwyca. Ubóstwiam was. Za 
każdym razem, kiedy się wam oddaję, nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. 

- Wobec tego, cóż cię tak wystraszyło, jeśli odczytaliśmy na twojej twarzy 
strach? 

- Czyż mogę zdradzać mojemu umiłowanemu bogu głupie myśli żałosnej 
nałożnicy? 

- Nie nazywaj tak siebie! - Szendregon z niespodziewaną czułością przypadł do 
ust Tassi, potem zaczął całować jej plecy i pierś. - Przysięgam na wielkość mojego 
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domu, że nie jesteś prostą nałożnicą. Jesteś brylantem, czarodziejskim talizmanem. 
Nasze życie byłoby puste bez ciebie, ponieważ… ponieważ ty… 

- Kocham swojego pana - zakończyła Tassi i z dźwięcznym śmiechem 
przewróciła młodzieńca na plecy, położyła się na niego, przylgnęła do niego całym 
ciałem. - Tak kocham, że jestem gotowa umrzeć za niego jeszcze raz. 

- I znów przywrócimy cię do życia - wyszeptał Szendregon. – W tym życiu nie 
mamy nic droższego od ciebie. Ile razy odejdziesz od nas, tyle razy zrobimy 
wszystko, co w naszej mocy, by cię odzyskać. Wiesz, o czym czasami myślimy? 

- O czym, mój umiłowany boże? 
- O tym, że zgodzilibyśmy się spędzić z tobą długie-długie lata. Tylko my we 

dwoje i nikogo obok. Może to śmieszne, ale czasami marzę o życiu w górach, na 
łonie przyrody i tylko z tobą. Jak myślisz, byłby z nas dobry pasterz, rolnik czy drwal? 

- Bóg nie może być rolnikiem - pocałowała rękę młodzieńca. - Bóg powinien 
świecić z nieba, dawać wszystkim swoje ciepło. Monarcha już tylu ludziom przywrócił 
radość bytu, że cały kraj rozsławia jego imię. A najbardziej, rozsławiam ja! 

- Zbyt nas kochasz, Tassi - powiedział Szendregon i jego oczy rozbłysły. 
- Całą duszą - szepnęła Tassi. 
- A mimo wszystko, widzieliśmy w twoich oczach strach - uparcie powtórzył 

młodzieniec. 
- O, monarcho! - zaśmiała się, ale oczy były poważne. - To tylko sen. Straszny 

sen, nic więcej. Przypomniałam go sobie i mój strach powrócił. 
- Opowiedz nam swój sen. Pragniemy posłuchać. 
- Czyż mogę zaprzątać uwagę mojego pana swoimi opowiadaniami? 
- Powiedziałaś, że sen był straszny. A my lubimy straszne historie. 
- Jeśli tak monarcha uważa - wstała z łoża, narzuciła haftowany atłasowy 

szlafrok i wypiła łyk wenariaku z czaszy stojącej na stoliku przy posłaniu. - Niezbyt 
dobrze pamiętam szczegóły, ale we śnie byłam prześladowana przez osobistego 
wroga. 

- Wroga? Taki anioł, jak ty, nie ma wrogów. 
- Wszyscy ich mają, monarcho. A najgorsze jest to, że naszymi wrogami często 

okazują ci, których kochamy. 
- Nie rozumiemy. Co masz na myśli? 
- Przypomnijcie sobie Wiriję, monarcho. Obdarzyliście ją miłością, a ona 

odpłaciła niewdzięcznością i zdradą. 
- Nie przypominaj nam o niej! - imperator zmienił się na twarzy. - Przyjdzie czas 

i tę obrzydliwą rozpustnicę rzucą do naszych nóg i będziemy ją sądzić. Zapłaci nam 
za swoją zdradę! 

- To jednak znaczy, że jestem nieszczęśliwsza od was, monarcho. Mój wróg - to 
zjawa, która nie podlega waszemu sądowi. 

- Twój wróg? Ach tak, to przecież sen! Sny chwilowo nie podlegają naszej 
władzy. 

- Właśnie dlatego odczuwam strach, monarcho. Wróg, przychodzący z krainy 
snów, bywa czasami bardziej niebezpieczny od każdego innego. 

- Kto jest twoim wrogiem? 
- Teraz jest cieniem, ale kiedyś był człowiekiem. Widziałam go we śnie - szedł 

za mną i serce moje paraliżował strach. Czułam jego obecność, ale nic nie mogłam 
zrobić – w teatralnym geście chwyciła się za głowę; Jej piękną twarz zniekształcił 
grymas rozpaczy. - Wiedziałam, że on prześladuje mnie już od wielu lat i nic nie 
mogłam z tym zrobić. Mój wróg chciał mnie zniszczyć. A potem, obudziłam się i 
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zobaczyłam tego, którego jedno dotknięcie przywraca do życia nawet zmarłych - 
mojego boga i imperatora. Wtedy koszmar mój zniknął bez śladu. 

- To wszystko głupstwa! - wziął nałożnicę za rękę, przyciągnął do siebie. - I to 
wywołało twój smutek? Biedna dziewczynka! Osuszymy łzy na twoich oczętach. 
Jesteśmy silniejsi od niedorzecznych majaków. My jesteśmy Światłem i Życiem. 
Dlatego oddajmy się miłości i zapomnijmy o pustych strachach. Kochaj nas, Tassi i 
poznaj błogość życia. A my, będziemy cię cenić, ponieważ w naszym otoczeniu, 
nasze serce pragnie najbardziej ciebie! O, znów widzimy ten wyraz twoich oczu! 
Znowu nocne strachy i złudni nieznajomi? 

- Nie, monarcho, znacznie gorzej - uśmiechnęła się. - Nagle mi się przywidziało, 
że zobaczyłam w waszych wspaniałych kędziorach siwy włos. Ale ja, niech będzie 
chwała boskiemu, pomyliłam się. Kochajcie mnie, monarcho i niech zapomnę o 
moich strachach! 

 
Obiad dla robotników przywieziono po południu. Przy wozie natychmiast zebrał 

się ogromny tłum - katorżnicy tłoczyli się; popychali siebie, by jak najszybciej 
otrzymać z rąk pracowników wydających miski z zupą i kawałki chleba. Di Maron tak 
się zmęczył kilkugodzinną pracą, że nie miał sił stać w kolejce. Poeta cały ranek nosił 
w wiadrach zaprawę dla murarzy i teraz bolały go plecy, a ręce paliły z przeciążenia. 
Stary Ferran di Braj odebrał także jego porcję. Wydający pracownik wręczył mu miski 
z jedzeniem i chleb. Zupa wyglądała bardzo apetycznie, ale staruszek powąchał ją - i 
zasępił się. 

Urządzili się pod wielkim daszkiem, gdzie już pałaszowało gorącą, mięsną 
zupę, pół setki robotników. Di Maron podniósł się, by zabrać od di Braja swoją porcję, 
ale staruszek nagle szepnął mu na ucho: 

- Nie jedz! 
- Co? - poeta zdziwionym wzrokiem popatrzył na di Braja. - Co jest, do diabła? 
- Powiedziałem - nie jedz! Zabiorę twój obiad. 
- Zdurniałeś? Jestem głodny! 
- Potem ci wyjaśnię. A teraz idź do beczki i przynieś wody. 
Di Maron, przy kpiących spojrzeniach katorżników wyszedł spod daszku i 

powlókł się do beczki. Ze złości i głodu burczało mu w brzuchu. By chociaż trochę 
oszukać głód, wlał w siebie kilka kubków wody, ale zrobiło mu się jeszcze gorzej - 
zaczęło mdlić. Kiedy wrócił pod daszek, zupy już nie było. 

- Przyniosłeś wodę? - zapytał. 
Milcząc, podał mu kubek. Ten przepłukał usta, potem łapczywie wypił wodę. 
- Idziemy! - rozkazał młodzieńcowi. 
Poeta pokornie powlókł się za staruszkiem. Zachowanie di Braja było 

niezrozumiałe i drażniło go, ale był jego jedynym oparciem. Może dzisiejszego 
wieczoru, ta przerażająca szopka się skończy - ojciec już na pewno wie, co się 
zdarzyło i oczywiście, zrobi wszystko, by wyciągnąć go z tego piekła. I wtedy wróci 
do domu, a stary dureń zostanie tu, z katorżnikami. Sam sobie winien - nikt go za 
język nie ciągnął, nie zmuszał, by przyznał się do współudziału w obrabowaniu 
biblioteki! Najważniejsze, by ojciec go wyciągnął i wszystko będzie inaczej. Taka 
lekcja nie pójdzie na marne. Wystarczył jeden dzień, by poznać na własnej skórze 
wszystkie uroki więzienia i katorżniczych trudów, by przez całe pozostałe życie 
święcie przestrzegać prawa! Teraz ojciec nie będzie musiał  mu prawić morałów - 
ten, kto widział piekło na własne oczy, nie potrzebuje słuchać tego, kto ostrzega, by 
nie iść drogą prowadzącą tam. Jedynie ojciec jest zdolny, by coś dla niego zrobić! 
Byleby tylko wrócić do domu! 
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- Siądź tam i czekaj - di Braj wskazał poecie złożony sztapel desek pod świeżo 
wzniesioną ścianą. - Szybko wrócę. 

Istotnie, wrócił po kilku minutach i wręczył chłopcu jakiś przedmiot, zawinięty w 
kawałek płótna. Poeta rozwinął zwój i zobaczył bochenek jęczmiennego chleba, 
kawałek wędzonej kiełbasy i cebulę. 

- Zjadłem twój obiad i w zamian daję ci to - wyjaśnił. - Jedź, póki nie ogłosili 
sygnału do rozpoczęcia pracy. 

- Ferran, ty… - młodzieniec po raz pierwszy nazwał swego dziwnego opiekuna 
po imieniu. - Gdzie ty to, by cię dżuma zabrała, zdobyłeś? 

- Jeśli masz pieniądze, możesz dostać wszystko, czego zapragniesz. A ja, 
zdołałem ukryć przed dozorcami więzienia kilkadziesiąt galarnów - pokazał 
młodzieńcowi pieniądze. - Weź te monety i dobrze schowaj. Przysięgam na 
Jedynego, tobie bardziej będą potrzebne. 

- Ale to twoje pieniądze! 
- Nie są mi potrzebne. Jedz i pośpiesz się, bo czasu jest mało! 
Di Maron z ochotą nabił usta chlebem i kiełbasą, a staruszek usiadł na deski 

obok niego i zapadał w drzemkę. Wydawało się, że nic go już więcej nie niepokoi. 
Póki młody człowiek posilał się, di Braj nie wydał żadnego dźwięku. Milczenie 
przerwał dopiero wtedy, gdy dzwon obwieścił zakończenie przerwy obiadowej. 

- Pojadłeś? - zapytał młodzieńca. - Idziemy, praca czeka. 
- Dziękuję, Ferranie - poeta wzmocnił swoją wdzięczność uprzejmym ukłonem. - 

Jesteś bardzo dobry dla mnie. Czym mogę się odpłacić za to? 
- Tylko swoim posłuszeństwem. Teraz pójdziemy na plac i znów zaczniesz 

ciągać wiadra z zaprawą, a ja kłaść cegły. Przecież jesteśmy skazani. 
- Właśnie tego ja nie zrozumiem, Ferranie - nie wytrzymał di Maron. - Jakiego 

diabła nagadałeś na siebie? Nie znam ciebie i nie byłeś w bibliotece college'u. Po co 
ci to wszystko było potrzebne? Dlaczego troszczysz się o mnie? Szukałeś mnie 
specjalnie, przyznaj się – wiem, że mnie szukałeś? Chciałeś zapłacić za mnie temu 
bydlakowi oberżyście, udałeś się ze mną do więzienia, teraz troszczysz się o mnie. 
Kim ty jesteś, starcze? Święty, czy demon? Może, wyjaśnisz wreszcie? 

- Nie ma czasu teraz tłumaczyć - Ferran strząsnął drobny, biały kurz ze swoich 
spodni, wytarł chustką do nosa buty. - Nas się przyczepią i komendant nakaże. 
Idziemy pracować! 

- Nie ruszę się z miejsca, póki nie powiesz o co chodzi! - wrzasnął di Maron, 
tupnąwszy nogą. - Powinienem wiedzieć, kim jesteś i czego od mnie chcesz! 
Uprzedzam cię, że nie jestem z tych, którzy tolerują zaloty innych mężczyzn. 

- A kto ci powiedział, że przystawiam się do ciebie? - spokojnie zapytał 
staruszek. - Nie musisz się martwić, nie interesuję się chłopcami w ogóle, a tobą w 
szczególności. Mam wobec ciebie zupełnie inne plany. Ale teraz nie miejsce i nie 
czas, by wszystko ci wyjaśniać. Jeśli nie będziesz się zachowywał jak niecierpliwy 
idiota i nie stworzysz nam problemu, obiecuję, że dzisiejszego wieczoru wszystko ci 
opowiem. 

- Aha, znalazłeś durnia! Ty po prostu nie masz mi nic do powiedzenia. I 
wieczorem, znowu znajdziesz powód, by uciec od rozmowy. 

- Nie znajdę. Ponieważ dzisiejszy wieczór będzie ostatni. 
Di Maron ze zdumieniem popatrzył na staruszka. 
- Do czego zmierzasz, Ferranie? - zapytał. 
- Już ci mówiłem, że to długa opowieść. Idziemy, czekają na nas. Nie chcę, 

żeby jakiś kretyn pokrzyżował moje plany, rozłączając nas tego wieczoru. Dlatego 
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pracuj dobrze i uzbrój się w cierpliwość. Jeśli bogowie do nas się uśmiechną, 
jutrzejszy świt powitasz na wolności. 

 
Dżel di Oran, jak zawsze, wszedł bez pukania. Tassi, obleczona w szatę z 

plisowanego lnu, wpółleżała na kanapie; jej cudowne, złociste włosy były 
rozpuszczone, drogocenne ozdoby iskrzyły się na szyi, rękach i kostkach. 
Czternastoletni chłopiec, ułożywszy się na poduszkach obok kanapy, przygrywał na 
kantele coś bardzo melodyjnego i smutnego. Dżel dał znak ręką i młodzieniec 
natychmiast przestał grać i wstał, żeby odejść. Jednakże Tassi kazała mu zostać. 

- Pograj jeszcze, Gorainie. Twoja gra jest zachwycająca. 
- Tassi, powinniśmy porozmawiać - nie wytrzymał kanclerz. - Porozmawiać na 

osobności. 
- Gorain umie dochować tajemnicy – powiedziała z uśmiechem. 
- Bardzo dobrze. Ale będę mówić o sprawach wagi państwowej. Jeśli o naszej 

rozmowie ktokolwiek się dowie, będę wiedzieć, kogo wysłać na szafot. 
- Zostaw nas, Gorainie – powiedziała blondynka, nie ukrywając rozdrażnienia. - 

Przyjdziesz, kiedy mestjer Dżel wyjdzie. 
- Wiem o tym obcym, Tassi - powiedział kanclerz, kiedy tylko chłopiec wyszedł. - 

I czekam na wyjaśnienie. Kim on jest? 
- Jesteś zazdrosny? - zmieniła pozę tak, żeby rozcięcie szaty całkowicie 

odsłoniło zachwycające biodra na spojrzenie di Orana. - Nie musisz. Potrzebuję 
wojownika spoza kręgu. I znalazłam go. Ten młodzieniec jest zachwycający. 

- Nie mam zamiaru dzielić się z nim tobą. Lekceważysz proroctwa. 
- W proroctwach nie jest powiedziane, że powinnam pozbawić się męskiego 

towarzystwa i męczyć się niezaspokojonym pożądaniem – odcięła się dziewczyna. – 
To, co robię, robię właśnie dlatego, że wymagają tego od mnie proroctwa. Ten 
wojownik jest mi potrzebny. 

- Mówiłaś, że po otwarciu Drugich Wrót, na tron wstąpi nowy imperator. Wrota 
są otwarte. 

- Jeszcze nie nadszedł czas. Dzisiaj, nastanie noc, na którą czekam od dawna. 
Zawróceni staną się gospodarzami Giespieropolisu, a wszyscy nasi wrogowie 
zostaną zniszczeni. Wkrótce cała Łaeda ulegnie mi, Dziewicy z Otchłani i wtedy 
nadejdzie twoja godzina, Dżelu. Właśnie wtedy, na czele powinien stanąć imperator-
tawmaturg – czyli ty, Dżelu. Pomożesz mi ustanowić wieczne cesarstwo Zammeka i 
zjednoczyć w końcu światy. Ale do tego, potrzebny mi jest jeszcze ten wojownik, 
którego sprowadziłam spoza kręgu - Tassi nagle się roześmiała. - Wiesz, że on jest 
bardzo dziwny. Jakby opętany. Bierze mnie za świętą i przysięga wieczną wierność. I 
to właśnie jest ten rycerz, który pokona naszego przeciwnika i da nam zwycięstwo. 
Kiedy policzymy się z naszymi wrogami, zobaczysz, jaka czuła i delikatna może być 
szczęśliwa i wdzięczna Aranija Stirba! 

- Ale, jak dotychczas, nie wtajemniczasz mnie w swoje zamiary. Dlaczego? 
- Wyciągasz pochopne wnioski. Niczego przed tobą nie ukrywam. O zamiarze 

otwarcia Drugich Wrót Milczenia mówiłam ci od dawna. Czego jeszcze ode mnie 
chcesz? Jeśli nie powiedziałam ci o tym młodym wojowniku, to tylko dlatego, że 
chciałam go poznać jak najlepiej, zawładnąć jego duszą i uczynić swoją bronią w 
naszej walce. Rozmawiałam dzisiaj z imperatorem. Raczył spędzić ze mną noc i był 
niezwykle czuły. 

- Mogłabyś mi o tym nie mówić - burknął. 
- Imperator trzyma naszą stronę. On nie rozumie i nie powinien rozumieć, co się 

dzieje, a jego boskie zdolności działają na niego jak narkotyk. Jest przekonany, że to 
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od niego pochodzi wskrzeszająca siła! - Tassi po raz pierwszy od początku rozmowy, 
roześmiała się. - W nas, on widzi tylko oddanych służących, a we mnie, jeszcze 
zachwycającą kochankę, którą uwielbia. Musisz przyznać Dżel, że dotychczas 
służyłam i służę ci wiernie i szczerze. 

- Ukrywając przede mną swe zamiary? 
- Raczej robiąc wszystko za ciebie - Tassi błysnęła oczyma. - Gdyby nie ja, nie 

zostałbyś kanclerzem. Gdyby nie ja, imperator nie zostałby naszym narzędziem. 
Wiesz, co on mi dzisiaj obiecał? Zacząć wojnę z góralami Chenszu. Tobie, zostało 
tylko zawczasu przygotować edykt, na którym nasz młody bóg odciśnie swoją 
pieczęć. Zyskamy wojnę, która jest nam bardzo potrzebna - zawróceni będą mogli 
wreszcie odbudować Siłę, potrzebną im do decydującej bitwy. A ja, będę mogła 
otworzyć ostatnie wrota. 

- Wojna może pozbawić imperatora miłości ludu. 
- Tak, jeśli będzie nieudana. Ale zaręczam, będzie zwycięska, nie miej 

wątpliwości. Po naszej stronie cała potęga magii Zammeka, magii Księżyca i Krwi. 
Smok nie może nam się przeciwstawiać - to zaledwie dziecko. Minie jeszcze dużo 
czasu, zanim zyska prawdziwą potęgę. Nim to się stanie, my już otworzymy 
wszystkie Wrota Milczenia i stary porządek świata runie ostatecznie. Bogowie 
zostaną poniżeni i będą musieli pogodzić się z tym, że światy zamieniły się miejscami 
i wtedy Zammek będzie rządzić na ziemi, ale za naszym pośrednictwem - 
zostaniemy jego namiestnikami. Już niedługo, Dżel. Teraz, powinieneś mi ufać jak 
nigdy dotąd. Inaczej nic nie osiągniemy. Albo będziesz ze mną albo zburzysz ten 
sojusz, który już pomógł ci pomścić ojca i brata, i zostać drugim człowiekiem w 
imperium. Czy nadal uważasz, że źle ci się przysłużyłam? 

- Tassi, ja… wszystko rozumiem - wziął ją za rękę. - Ale przy tobie znalazło się 
zbyt wielu sojuszników, których roli nie mogę rozszyfrować. 

- Wojownik, który nazywa się Grippen, to  moja największa niespodzianka dla 
naszych wrogów. Bardzo ich zdziwi jego pojawienie się. Oni nawet nie podejrzewają, 
że też mamy swojego wojownika spoza kręgu. I postaram się, by mój wojownik 
okazał się silniejszy. Będzie niezniszczalny i niezwyciężony. Nie myśl, że na próżno 
przechodziłam za krąg! 

- Nie myślę. Tylko powiedz, jak ci się udało. 
- Przecież jestem Dziewicą z Otchłani - powiedziała z uśmiechem. – Nie mam 

problemu z przechodzeniem między światami. Ale przeciągnąć tu mojego rycerza nie 
byłoby można, gdyby nie to. 

Zdjęła jeden z pierścieni i podała di Oranowi. Kanclerz ze zdziwieniem 
rozpoznał w dużym, zielonkawym kamieniu, oprawionym w czworokątną główkę 
pierścienia, magiczny kryształ Skrołlingów - karolit. 

- Rzeczywiście, Aranija, masz w zapasie pełno niespodzianek - westchnął. – 
Skąd go masz? 

- Należał do Joła di Kriffa. Ostatni z ocalałych kamieni Skrołlingów. Mam go i 
teraz rozumiesz, dlaczego nie straszny mi smok? 

- Jestem tobą oczarowany, moja kochana! 
- Czyżby? Przyszedłeś z zupełnie innym nastawieniem. Ale się nie obrażam. 

Pocałuj mnie i ja, mam nadzieję, nie znajdę już powodu do gniewu. 
- Z największą rozkoszą - Dżel wykonał jej prośbę, chociaż serce jego objął 

grobowy chłód, kiedy ich wargi złączyły się w pocałunku. Odniósł wrażenie, że wpadł 
do lodowatej wody, zabrakło mu tchu, a kiedy odzyskał świadomość, zobaczył, że 
Tassi już wyszła ze swego pokoju na ogromny balkon i stojąc przy balustradzie, 
obserwuje zachodzące słońce. 
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- Dzisiaj? – upewnił się Dżel, obejmując dziewczynę z tyłu. 
- Dzisiaj - potwierdziła. - Dzisiaj to miasto zostanie oczyszczone z ludzkiego 

brudu. Tej nocy, nasi wrogowie poznają, co to odwet. Jak tylko wzejdzie księżyc, 
Giespieropolis zobaczy, kto przyszedł na jego ulice z Drugich Wrót Milczenia. Rano, 
będzie to inne miasto. Miasto z przyszłości. Należące do nas. Nie musimy już długo 
czekać. 

 
Inżynier był zadowolony. Kiedy dzwon sygnałowy ogłosił zakończenie pracy, 

ściana była gotowa. 
- Jesteś bardzo rozsądny - powiedział do di Braja. - Popracujesz tak jeszcze 

parę tygodni i złożę na górze raport w twojej sprawie. Nasz komendant szybki do 
karania, ale i nagrodzić może tak, że ci się nawet nie śniło. 

- Jestem wzruszony - z obojętną miną odpowiedział starzec. – Ale w tej chwili, 
chciałbym po prostu się wyspać. 

- Co ci mówił? - zapytał di Maron, kiedy razem z tłumem robotników schodzili ze 
szczytu pagórka do obozu. – Miałem wrażenie, że paciorki przed tobą rozsypuje! 

- Proponował mi swoje miejsce. A tobie, co do tego? 
- Nic, tylko zapytałem. Kiedy mi wszystko opowiesz, jak obiecałeś? 
- Wkrótce. Na razie, musimy wrócić do obozu. 
Przy bramie do sektora mieszkalnego, obok straży stał Riman di Rot. Może 

znalazł się tu przypadkowo, a może czekał na kogoś, ale, dostrzegłszy di Braja i 
poetę, natychmiast przywołał ich rozkazującym gestem. 

- Jak ci się pracowało, staruszku? – zainteresował się. – Ręce się nie 
zmęczyły? 

- Praca jak praca - odpowiedział di Braj. – Wszystko jest lepsze, niż nadzór nad 
wszelką zbieraniną. 

- Za dużo sobie pozwalasz, dziadku? - chwycił di Braja za podbródek i zajrzał w 
oczy. – Ja, jestem wolnym człowiekiem, nie to co wy, bydło więzienne! Nie irytuj 
mnie, dobrze ci radzę. Tobie i twojemu kogucikowi. Wystarczy, że powiem słowo, a 
zdechniesz jak pies na kupie własnego gówna. Chcesz, żebym tak zrobił? 

- Tylko Jedyny wie, kto i kiedy uda się do niego na obłoki - spokojnie 
odpowiedział di Braj. – Postarajmy się razem dożyć do świtu, lejtnancie. Kto dożyje, 
stawia dzban chinty. Przyjmujesz zakład? 

- Wynocha stąd! - ze złością odpowiedział oficer. 
Brygadzista przyprowadził di Braja i poetę do baraku na skraju mieszkalnej 

strefy. Młodzieniec, podążając za staruszkiem kilkakrotnie zauważał, że ten z uwagą 
rozgląda się na wszystkie strony, jakby chciał zapamiętać dokąd i jaką drogą ich 
prowadzą, i gdzie znajdują się zrozumiałe tylko jemu znaki. Zauważył też jedną 
dziwną osobliwość – krwiożercze wilczury zaczynały skomleć i cofać się, kiedy zbliżał 
się do nich staruszek. Dziwne zachowanie psów nie na długo jednak zaprzątnęło 
myśli młodego człowieka i po minucie już znaleźli się przy wejściu do baraku, w 
którym ich umieszczono. 

Tu di Marona czekała nieprzyjemna niespodzianka. Przy baraku już zebrało się 
około tuzina katorżników - obstąpiwszy ogromną, przewróconą do góry dnem 
beczkę, grali z zapałem w kości. Wśród graczy był ten sam katorżnik z dziwnymi, 
spiczastymi uszami, który zaczepił ich z raną, po apelu. 

- Cha, spójrzcie braciszkowie, wygląda na to, że dziadek przemyślał naszą 
propozycję! - krzyknął uszaty. – Sam przyprowadził tu swoją dziewczynkę! Postąpił 
po naszemu, bez skąpstwa! No co, młody, poczekamy do ciszy nocnej, a może teraz 
nas obsłużysz? 
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- Obawiam się, że nie po to tu przyszliśmy - powiedział spokojnie di Braj, nie 
zwracając uwagi na śmiech i docinki katorżników. - Nawet nie podejrzewaliśmy, że 
właśnie w tym baraku spotkamy uszatego sukinsyna, który cały dzień doprasza się 
lania. Proszę cię, nie irytuj mnie chłopaku, bo inaczej własny tyłek będziesz musiał 
podstawiać! 

- A może, zagramy? - zaproponował uszaty, w oczach którego zapalił się dziki, 
niepohamowany gniew. - O twojego pięknisia? Kto wygra, do tego będzie należeć. 

- Ja mogę postawić Uera, a ty co postawisz, nygusie? 
- Twoje życie. Ograsz mnie, obudzisz się rano. 
- Coś podobnego! - Di Braj był spokojny i dlatego drwiący śmiech kryminalistów, 

którzy go obstąpili, ucichł bardzo szybko. - Obawiam się, że nie mam wyboru. Muszę 
grać. 

- Zwariowałeś! – szepnął płaczliwie di Maron. – Przecież to szulerzy! Wyrolują 
cię w mgnieniu oka. 

- Nie wyrolują - szepnął w odpowiedzi staruszek. - Zaczynaj uszaty, rzucaj! 
- Przestań mnie nazywać uszatym - warknął katorżnik. – Wszyscy tu na mnie 

wołają Kiłle. A ciebie jak nazywają fartowne dzieci? 
- Dziadek - odpowiedział di Braj. - Po prostu Dziadek. 
- No to dawaj, rzucaj kości, Dziadek - z powagą w głosie zaproponował Kiłle. 
Di Braj zgarnął kości z denka beczki i rzucił je z powrotem. Twarze katorżników 

skamieniały, śmiech ucichł - wypadło dwanaście. Uszaty z wysiłkiem przełknął grudę, 
która nagle pojawiła się w gardle, obrzucił współtowarzyszy zdziwionym spojrzeniem 
i sięgnął po kości. 

- Aha! - ucieszył się, kiedy kości upadły. - Tuzin! 
- Dobrze - spokojnie skwitował di Braj i wykonał kolejny rzut. Tym razem twarz 

Kiłle zrobiła się popielatoszara; wypadło nie inaczej, tylko dwunastka. 
- By cię wordłany zżarły! - przeklął, wycierając rękawem usta. - Hej, Węgorz, 

dawaj tu swoje kości! 
- Tak nieuczciwe - zauważył di Braj. - W trakcie gry nie wolno wymieniać kości. 
- Pluję na to, co uczciwe, a co nie! - uśmiechnął się Kiłle. Wziął podane kości i 

wykonał swój rzut. 
- Tuzin! - wypalił i katorżnicy odzyskali rezon. - Szczęśliwy tuzin, przysięgam na 

Jedynego! 
- Dobrze - staruszek wziął kości. - Trzeci rzut. Gramy do trzech razy. 
Kości ze stukiem upadły na beczkę, rozsypały się na boki. Kiłle przestał się 

uśmiechać. 
- I mam tuzin - ogłosił di Braj. 
- Niesamowity z ciebie staruszek, taka twoja mać! No cóż, im bardziej zacięty 

przeciwnik, tym słodsze zwycięstwo, czyż nie tak? Myślę, że będziesz musiał rzucać 
czwarty raz, Dziadku. 

- Nie gadaj, tylko rzucaj, uszaty - przypomniał di Braj. 
Kiłle popluł na pięść z kościami i wykonał rzut. Rezultat powitano grobowym 

milczeniem - było jedenaście. Di Maron z szumem wypuścił powietrze. Serce, które 
dotarło do samego gardła, zaczęło spokojnie wracać na swoje miejsce. 

- Niech to szlag, przegrałem! – stwierdził głupkowato Kiłle. - To nie może być! 
Nie powinienem był przegrać! 

- Jednak przegrałeś - zauważył di Braj. – Tak, że zatkaj mordę i trzymaj się ode 
mnie z daleka. Jeśli podejdziesz na odległość wyciągniętej ręki, dostanę cię i twój 
brudny tyłek pójdzie na kolację więziennym wilczurom. 
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Uszaty Kiłle zniknął za plecami katorżników. Di Braj i poeta przeszli w głąb 
baraku, bliżej okna, gdzie powietrze było świeże i smród obozowego gotowania i 
brudnej odzieży nie był taki gęsty i mdlący. Było tu kilka wolnych leżaków, które 
staruszek uważnie obejrzał, zanim usiadł sam i pozwolił usiąść chłopakowi. 

- Nie cierpię wszy - wyjaśnił. - A tu ich pod dostatkiem. 
- Wszy? - Di Maron otrząsnął się ze wstrętem. - Nigdy, chwała Jedynemu, nie 

widziałem wszy. 
- Miałeś wyjątkowo błogie życie - z ironią zauważył staruszek. - Nic dziwnego, 

że dopadła cię chęć okradzenia biblioteki. 
- Co, zamierzasz mnie znowu pouczać? Wiesz, jestem ci, oczywiście, 

wdzięczny, ale … 
- Chodźmy przespacerować się - nagle zaproponował di Braj. 
- Dokąd? 
- Powinieneś się czegoś dowiedzieć. Przyszedł czas. 
- Ferranie, mam po uszy twoich zagadek. Czyż nie można… - zaczął, i zająknął 

się. W tej części baraku panował półmrok, ale twarz staruszka była dobrze widoczna. 
Di Braj patrzył na poetę i uśmiechał się. Ale ten uśmiech był szczególny. Może di 
Maron wcześniej tego nie dostrzegł, a może nadchodząca noc spotęgowała 
spostrzegawczość, bo młodzieniec nagle zauważył, że di Braj tym uśmiechem 
demonstruje nie tylko swoją sympatię, ale jeszcze i ostre, długie, śnieżnobiałe kły, 
jakich pozazdrościłby rasowy wilk. 

- Kim ty jesteś? - szepnął wystraszony, nie śmiejąc mówić głośniej. 
- Jestem Chałan-mornachem - odpowiedział staruszek. 
 
Od zachodu słońca do rana, cały teren obozu budowniczych świątyni 

patrolowali strażnicy z psami. Palące się w ich rękach pochodnie były widoczne z 
daleka i katorżnicy, którym nocą przyszło do głowy wyjść z jakiegoś powodu z 
baraku, zawsze chowali się na czas – opuszczanie pomieszczeń o tej porze było 
zakazane. Ale di Maron, podążając za di Brajem ciemnymi zaułkami, nie myślał o 
ochronie. Mówiąc dokładniej, prawie nie myślał. Spotkanie z ochroną i jej psami-
ludożercami przerażało go mniej, niż jego potworny współtowarzysz ucieczki. Bał się 
di Braja, a mimo to szedł za nim, ponieważ ten mu tak kazał. Mógł to być czar 
Księżyca i Krwi, ale, najprawdopodobniej była to zwykła ciekawość i pragnienie by 
zrozumieć, jakie to zagadkowe rzeczy z nim się dzieją. A do tego, di Braj powiedział, 
że to jest bardzo ważne. Powiedział to takim tonem, że żadne sprzeciwy nie 
wchodziły w grę. 

Wyszli na pustkowie za barakami. Księżyc skrył się za chmurami i zrobiło się 
zupełnie ciemno. Z prawej strony majaczyła ogromna bryła budującej się świątyni, 
otoczona lasem i płotami. Z przodu, paliły się chybotliwe ogniki i słyszało się 
szczekanie psów. Di Maron zatrzymał się. Kolana się trzęsły, koszula pod zakurzoną 
kamizela przemokła od lodowatego potu. Przez całą drogę, którą przeszli od baraku 
do tego miejsca, odmawiał ochronne modlitwy do Jedynego i w ustach mu zaschło, a 
wargi spuchły i oniemiały. Di Braj także się zatrzymał się i odwrócił się. Młodzieniec 
dojrzał w ciemności czerwonawy blask oczu Chałan-mornacha. Nagle ogarnął go 
spokój. Di Braj tyle się nim opiekował, że chyba nie będzie go długo męczyć… 

- Nie bój się - cicho powiedział staruszek. – Powinienem był wyjaśnić ci 
wszystko na samym początku, ale nie miałem takiej możliwości. Dopiero nadejście 
nocy zaćmienia, pozwoliło mi pokazać tobie moją prawdziwa twarz. 

- Chcesz mnie zabić? 



37 
 

- Nie mogę cię zabić, choćbym nawet chciał. Mówiąc szczerze, to jedyna 
przyczyna, dlaczego z mnóstwa ludzi wybrałem ciebie. 

- Nie rozumiem. 
- Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, w naszej wsi zdarzył się dziwny wypadek - 

zaczął staruszek. - Pewnej zimy nastały takie okrutne mrozy, że wilki wyszły z lasów i 
zaczęły napadać na ludzi. Pewnego razu napadły na grupę pielgrzymów, którzy szli 
do Wenaduru. Świadkami tego zdarzenia stali się chłopi z mojej wsi. Widzieli, jak 
wilki, które oszalały z głodu, rozerwały na strzępy pielgrzymów. Wszystkich, oprócz 
młodej dziewczyny, która była tak sparaliżowana przerażeniem, że nawet nie 
próbowała uciekać. Stała w środku tej strasznej rzezi i obserwowała, jak wilki 
rozszarpują jednego pielgrzyma za drugim. Oczekiwała, że bestie lada chwila rzucą 
się na nią. Była gotowa umrzeć i myślała, że nie będzie ratunku. Jednakże, zdarzyła 
się niesamowita rzecz - wilki, po zabiciu i zżarciu wszystkich ofiar, nawet nie zbliżyły 
się do dziewczyny.  A kiedy odeszły, chłopi zabrali dziewczynę i przywieźli do wioski. 
O tym wypadku potem długo opowiadano w całym imperium. 

- Nie słyszałem tej historii – zdziwił się poeta. 
- Oczywiście, przecież zdarzyła się kilkaset lat temu. Stwórz o tym balladę. 

Odniesie niewątpliwy sukces. 
- Mimo wszystko, nadal nie rozumiem, co to ma wspólnego ze mną? 
- Są ludzie, nad którymi Zło nie ma władzy. Nie może zbliżyć się i zawładnąć ich 

duszą. Przedwieczne Światło pali się w ich sercach i odpędza od nich twory 
Ciemności. Wilki, które zabiły pielgrzymów, nie mogły wyrządzić zła tej dziewczynie, 
ponieważ była jedną z takich świętonośnych natur. Ty, Uerze, także należysz do tych 
nielicznych wybranych. 

- Skąd wiesz? 
- Jestem Chałan-mornachem. Widzę cię na wskroś. Nie przypadkowo 

znalazłem się w Giespieropolisie i nie dla własnego widzimisię zatrzymałem się w 
zajeździe tego tłustego nikczemnika. Szukałem ciebie. Właśnie dlatego próbowałem 
cię wykupić od łotra, dlatego napuściłem na siebie straż i sędziego, żeby razem z 
tobą znaleźć się w więzieniu. Nie dziw się, ale wiedziałem o twoim istnieniu. Kilka 
miesięcy temu przeczytałem twoje wiersze. 

- I co ci powiedziały o mnie? 
- Tylko to, że twoją dusza czysta i niesplamiona Złem. Właśnie taki człowiek był 

mi potrzebny. 
- Ja - wcielenie czystości i niewinności? - młodzieniec roześmiał się, chociaż ze 

strachu wszystko nadal wywracało się wewnątrz. – Ferranie, co z tobą? Nawet nie 
wiesz jak się prowadzę! Jestem graczem, marnotrawcą, pijanicą i kobieciarzem, a 
teraz jeszcze i złodziejem, skazanym na ciężkie roboty. Mój ojciec miał rację - 
przynoszę mu hańbę i to, że znalazłem się w więzieniu, to sprawiedliwe osądzenie 
takiego życia, jakie prowadzę. Okłamujesz mnie. Jesteś po prostu głodny i potrzebna 
ci moja krew. Czy się mylę? 

- Mylisz się - nawet w ciemności można było dostrzec irytację di Braja. - 
Porzuciłem schronienie, w którym odpoczywałem przez ostatnie lata, przeszedłem 
kilkaset lig do Giespieropolisu wcale nie po to, żeby zabrać życie jednego-jedynego 
szałaputa. Nie znasz mnie, przyjacielu. Nie masz pojęcia, kim są Chałan-
mornachowie. 

- Chałan-mornachowie - to wampiry. A może się mylę? 
- Oczywiście. Samo słowo Chałan-mornach w języku naszych południowych 

sąsiadów ortlandczyków oznacza „nie podlegający śmierci”. Bardzo trafna nazwa. 
Wiara w Chałan-mornachów wywodzi się właśnie z Ortlandu. Dzisiaj, w Łaedzie, 
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wielu nie wierzy, że wampiry istnieją. Ale one są i jest ich dużo odmian. Są Worakki, 
Tergi, a także Chałan-mornachowie. Właśnie oni zawsze wywoływali szczególne 
przerażenie. 

- Ani trochę w to nie wątpię - mruknął poeta. 
- Chałan-mornachem zostałem nie z własnej woli. Tym się różnię od licznych, 

podobnych mi istot. Chcesz wysłuchać moją historię? 
- Jeśli ci to ulży. 
- Obawiam się, że te wspomnienia przyniosą mi tylko ból i gorycz. Ale jestem 

zobowiązany wszystko ci opowiedzieć, a ty powinieneś mnie wysłuchać, ponieważ 
moja spowiedź uratuje mnóstwo istnień. Uratuje Łaedę. Wysłuchawszy mnie, 
zrozumiesz, że dzisiaj ten kraj stoi nad brzegiem otchłani. 

- Czasu mamy dużo, Ferranie; jeśli się nie mylę, to nas skazali na dożywocie - 
spróbował zażartować di Maron, żeby ukryć swój strach przed nadprzyrodzonym 
rozmówcą. – Opowiadaj więc. Mam nadzieję, że uda mi się przełożyć historię 
twojego życia na wiersze. 

- I będzie to najsmutniejszy poemat ze wszystkich, jakie kiedykolwiek wyszły 
spod pióra - pokiwał głową di Braj. - A wszystko ma początek w wielkiej i bardzo 
pięknej miłości. Kiedy ma się dziewiętnaście lat, miłość zawsze bywa 
nieprzezwyciężona i wspaniała. 

- Zakochałeś się? 
- Szalenie. Była córką myśliwego, który zbudował dom w odległości pół ligi od 

mojej wsi, w Wal-Fotennie, Dolinie Wodospadów. Byli przybyszami - mówili, że 
myśliwy porzucił rodzinne strony po tym, jak umarła jego żona. Nie pamiętam, jak się 
nazywał. Po raz pierwszy zobaczyłem go na wiejskim święcie ku czci boskiej Meroi, 
matki bogów - wtedy jeszcze wiara w starych, pogańskich bogów, była silna. A po 
kilku dniach zobaczyłem jego córkę. Pamiętam, że jakby mnie oślepiła błyskawica. 
Była taka wspaniała, że trudno opisać. Dotychczas śnią mi się jej oczy - wielkie, 
czarne, wilgotne, których spojrzenie zmuszało moje serce do zamierania ze 
szczęścia. Uśmiechnęła się do mnie, a ja zacząłem rozmowę. Wiesz, o czym wtedy 
myślałem? Że urodziłem się tylko po to, by ją spotkać i pokochać. Ale największe 
szczęście dopiero na mnie czekało. Kiedy wyznałem jej miłość, uśmiechnęła się i 
odpowiedziała, że też mnie kocha. 

Jeśli kiedykolwiek mocno i gorąco kochałeś kobietę, Uerze, zrozumiesz mnie. 
Moje życie potoczyło się w słonecznych ogrodach Ruanajta. Jedyne, o czym 
marzyłem, to żeby jak najszybciej przeszedł czas zbierania urodzaju i byśmy mogli, 
według prawa, pobrać się. Jej ojciec, z początku patrzył na mnie podejrzliwie, ale 
potem jednak zaczął mnie traktować jak syna. Moi rodzice także byli zachwyceni 
moją wybranką. Jej nie można było nie kochać, piękno i wdzięk były takie, że jedno 
spojrzenie na nią napełniało serce zachwytem. Była jak ciemna, pachnąca róża, jak 
wdzięczna łania z aksamitnymi oczyma. Uwielbiałem ją, marzyłem o spędzeniu u jej 
boku całego życia i całą duszą zabiegałem o szczęście, nie wiedząc, jaka bieda i 
jaka rozpacz przypadną mi w udziale. 

Wieści o wojnie docierały do nas od dawna. Do wsi często przychodzili 
wędrowcy i opowiadali o złowieszczych znakach i proroctwach, o tym, co się dzieje 
na północnej granicy. Nawet się nie zdziwiłem, kiedy pewnego razu, rano, ojciec 
obudził mnie i powiedział, że zaczęła się wojna z Sidami. Ojciec nie obawiał się, że 
mnie wcielą do armii - w naszej wsi już był werbownik i wypełniliśmy obowiązki 
zaciężne wobec imperatora. Znacznie bardziej bał się furażerów i maruderów; 
pierwsi mogli zapłacić za prowiant mało, drudzy w ogóle za nic nie płacili, po prostu 
rabowali i zabijali. Kiedy żyjesz niedaleko granicy, musisz być przygotowany na 
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wszystko. Ojciec, obyty człowiek, zawczasu przygotował się do najgorszego. Część 
ziarna i pozostałej żywności schował w kilku miejscach, a resztkę wyprzedał po 
korzystnej cenie. Zamierzał wyjechać w głąb kraju, zabierając nas. Ale kiedy 
nadszedł czas wyjazdu, zrezygnowałem. Powiedziałem, że nigdzie nie pojadę bez 
swojej ukochanej. Ojciec długo mnie przekonywał, ale i tak nic nie osiągnął. 
Pamiętam, jak siedział w kącie izby, trzymając na rękach naszego kota i słuchał 
moich oskarżeń o tchórzostwo. 

Minęły dwa albo trzy dni i we wsi zaczęli mówić o szajkach rozbójników 
grasujących na drogach, rabujących i mordujących podróżnych. Nikt nie wiedział, co 
to za ludzie; jedni mówili, że to Sidowie wynajęli zbieraninę, by zajmowali się 
rozbojem na imperialnych traktach, inni twierdzili, że to dezerterzy z armii imperatora 
i żołnierze z rozbitych sidzkich oddziałów. Wkrótce, kobiety i dzieci nawet za dnia 
przestały wychodzić z domów, obawiając się napaści, a mężczyźni, uzbrojeni w co 
popadło, dyżurowali dniami i nocami. A ja, myślałem tylko o niej. Pewnego dnia 
uciekłem z domu - wziąłem ojcowskiego konia i pogalopowałem do Wal-Fotenny. 
Chciałem przywieźć ją do nas. Ale spóźniłem się. 

- Co ci jest? - szepnął di Maron. Poraził go ton głosu staruszka; początkowo 
twardy i jasny, zmienił się w drżący szept. 

- Wybacz. Nigdy i nikomu nie opowiadałem o tym, co się wówczas zdarzyło na 
farmie w Dolinie Wodospadów. Nie potrafiłem, zawsze brakło tchu. Jesteś pierwszy. 
Musisz jednak o tym wiedzieć, inaczej nie zrozumiesz, jak się narodziło wielkie Zło. 

- Słucham cię uważnie. Co było dalej? 
- Kiedy przyjechałem do Wal-Fotenny, zrozumiałem, że się spóźniłem. Zamarło 

wszystko we mnie, gdy zobaczyłem nad lasem słup czarnego dymu. Nie pamiętam, 
jak dojechałem do farmy. Nawet nie myślałem o grożącym niebezpieczeństwie. Na 
drodze pojawili się uzbrojeni ludzie - nawet się nie przestraszyłem. Była to, jak się 
sami określili, „wolna wataha”. Dowodził nimi wysoki, zielonooki Sid, od stóp do głów 
ubrany w czarną skórę nabijaną srebrnymi ćwiekami. Zainteresował się, kim jestem i 
skąd przybywam, dopytywał, czy są we wsi żołnierze. Po przesłuchaniu, 
odprowadzono mnie na farmę. Kiedy zobaczyłem, co zostało z domu mojej 
ukochanej, serce omal nie pękło ze zgrozy. Dom spalił się doszczętnie, ocalały tylko 
spichlerz i kilka szop wzdłuż płotu. Próbowałem dowiedzieć się od bandytów, którzy 
mnie eskortowali, o dziewczynie, ale mnie nie rozumieli - byli to Taoryjcy i nie 
posługiwali się łaedańskim językiem. W końcu, stracili cierpliwość i jeden z nich 
uderzył mnie pięścią w twarz. Straciłem świadomość i ocknąłem się już w szopie, na 
stercie słomy, skrępowany sznurami i skórzanym pasem. Czułem się bardzo źle, ale 
cały czas myślałem tylko o niej. 

Jak długo przetrzymano mnie, nie wiem - może kilka godzin, a może, kilka dni. 
Nie czułem upływu czasu, ani głodu, ani pragnienia. Prawdopodobnie, byłem w 
szoku. Miałem zwidy, cały czas słyszałem jakieś głosy. Krew w skroniach łomotała, 
jak woda na kołach młyńskich. A potem, przyszedł Sid w czerni. Rozciął więzy 
sztyletem i kazał wynosić się do domu. Nie zależało mu na moim życiu. Powiedział, 
że nie walczy z zasmarkanymi dziećmi. 

Wyszedłem z szopy. Była ciemna noc. Gdzieś daleko stukały kopyta – oddział 
rozbójników opuszczał Wal-Fotennę. Nie cieszyłem z wolności. Ciało moje trawił żar, 
nogi i ręce odmawiały posłuszeństwa. Kuśtykałem drogą od farmy do lasu i zdawało 
mi się, że za każdym krzakiem czają się wrogowie. A potem usłyszałem jęki… 

- To była ona? - ośmielił się zapytać di Maron. 
- Tak - di Braj zrobił pauzę, by opanować się i powstrzymać szloch. - 

Przywiązali ją do samotnej lipy przy drodze. Odzież miała podartą i mogłem widzieć 
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zadrapania, siniaki i krwawe plamy pokrywające jej ciało. A najgorsze, że pocięli jej 
twarz sztyletem, bo im przeszkadzało jej piękno. Trudno zrozumieć, dlaczego mimo 
tylu okrucieństw zadanych przez te świnie, nadal żyła. Poznała mnie. Dziwne, że nie 
straciłem rozumu, widząc jej twarz przekształconą w papkę: zwisające strzępy skóry, 
usta bez warg, wybite zęby, skorupa zaschniętej krwi. To była twarz, którą można 
zobaczyć jedynie w otchłani Morbara. Ale najstraszniejsze, dopiero nastąpiło. Ona 
się do mnie uśmiechnęła i jeszcze coś szeptała. To była prośba o śmierć. Prośba, by 
skrócić jej mękę. 

- Zabiłeś ją? 
- Nie - zazgrzytał zębami. - Nie zabiłem. Nie potrafiłem tego zrobić. Uciekłem. 

Powiedziałem, że przyprowadzę pomoc i uciekłem. Chociaż, rzeczywiście myślałem 
wtedy, że będę mógł jej pomóc. Pomyliłem się. Kiedy wróciłem z ludźmi, już nie żyła. 
Kiedy odwiązywali ją od drzewa i układali na nosze, stałem i tylko powtarzałem: 
„Jestem przeklęty! Jestem przeklęty!” 

- Myślisz, że dlatego zostałeś Chałan-mornachem? 
- Słuchaj dalej. Nie od razu zauważyłem zmiany, które zachodziły we mnie. Po 

tym, jak moja ukochana umarła, opuściłem wraz z ojcem rodzinne strony, próbując 
zacząć inne życie. Tak minął rok, jeszcze jeden i kolejny. A potem, w tym miasteczku, 
gdzie zamieszkaliśmy, rozszalała się dżuma. Moja rodzina umarła, wszyscy co do 
jednego - ojciec z matką, brat i młodsza siostrzyczka. Pochowałem ich we wspólnym 
grobie i wyjechałem do Taorii. Tu, po raz pierwszy zauważyłem, że dzieje się ze mną 
coś niedobrego. Pracowałem jako pomocnik cieśli i pewnego razu, cieślicą,  mocno 
zraniłem rękę. W panice, miotałem się po warsztacie, próbując znaleźć odpowiednią 
szmatkę, by opatrzyć ranę i nagle stanąłem jak wryty - rana zniknęła. Od momentu 
skaleczenia się nie minęła nawet minuta. Przestraszyłem się, pomyślałem, że 
dopadła mnie jakaś straszna choroba, coś w rodzaju trądu. Poszedłem do lekarza. 
Wysłuchał, popatrzył na mnie dziwnie i poradził, bym poszedł do pewnego znachora, 
który mieszkał na peryferiach Limy. Od niego dowiedziałem się, jakie nieszczęście 
mnie spotkało. Przerażenie było tak wielkie, że znachor, litując się nade mną, zgodził 
się pomóc… 

Nie ma potrzeby, byś wysłuchiwał opowieści o moich tułaczkach. Wiele z nich 
już wyleciało z mojej pamięci. Przekleństwo dało mi wieczne życie i przez setki lat 
obszedłem cały świat, zyskując tajemną wiedzę, przy pomocy której, miałem nadzieję 
ponownie stać się człowiekiem. Teraz, sprawiają mi ból wspomnienia, ile to zła 
spowodowałem, ile zmarnowanych żyć obciąża moje sumienie. Dopiero po wielu 
latach dowiedziałem się, co było przyczyną przekształcenia. 

- Opowiadasz straszne rzeczy. 
- Najstraszniejsze, jeszcze przede mną, Uerze. Dowiedziałem się, że moja 

ukochana wróciła z królestwa zmarłych. Zdecydowały o tym Najwyższe Moce, 
umożliwiając jej powrót i możliwość zemsty na sprawcach krzywdy, ukarania 
gwałcicieli i morderców za uczynione zło. Moja ukochana wróciła z królestwa śmierci 
jako Aranija Stirba - Księżycowa Wróżka, przywódczyni zastępów wampirów i zjaw, 
które wdarły się na północne ziemie. Dawni bogowie dali jej władzę umożliwiającą 
znalezienie sprawców swoich nieszczęść. I ona ich znalazła i ukarała. Wszystkich, 
oprócz jednego. Zostawiła go przy życiu, co więcej, dała mu życie wieczne. 

- Ale lekkomyślność! - nie wytrzymał poeta. – Wybaczyła mu? 
- Postanowiła pozostać w tym świecie i dlatego oszukała bogów, którzy dali jej 

nowe życie, by mogła wziąć sprawiedliwy odwet i wrócić do królestwa cieni, kiedy 
ostatni z jej wrogów zostanie odnaleziony i skazany.  Aranija Stirba, mocą magii 
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Księżyca i Krwi, przekształciła ostatniego swojego wroga w Chałan-mornacha. 
Domyślasz się, kim był ten ostatni? 

- Ale to jest niesprawiedliwe, Ferranie! - di Maron zerwał się na równe nogi, 
zaczął machać rękoma. - Przecież ją kochałeś i ona ciebie! Dlaczego tak postąpiła? 

- Zdradziłem. Nie wypełniłem jej ostatniej woli. Skazałem na śmierć w 
samotności, nie było mnie obok niej w ostatnich minutach życia. I za to mnie skazała. 
Uczciwie. Zasłużyłem na to. 

- Przysięgam na duchy nocy, to dopiero historia! Miałeś rację mówiąc, że mogę 
napisać o tym balladę! I co teraz zrobisz? Masz szansę na uwolnienie się od 
przekleństwa? 

- Otóż to. I dlatego jesteś mi potrzebny, Uerze. Nie dziw się. Nasze życie jest 
podporządkowywane woli najwyższych mocy i nie wolno nam uniknąć tego, co jest z 
góry ustalane. Jeszcze się nie urodziłeś, a ja już wiedziałem, że obowiązkowo 
spotkam się z tobą. Zbyt długo podążałem do naszego spotkania, setki lat, pełne 
bólu, tęsknoty, samotności i obawy o zdemaskowanie. Być ni żywym ni martwym 
Chałan-mornachem jest wbrew naturze - to podwójnie straszne. 

- Polowali na ciebie? 
- Polowali. Podróżowałem po świecie, zmieniałem kraje i wszędzie powtarzało 

się to samo - znajdował się doświadczony mag, który odkrywał moją naturę. Co 
wiesz o Chałan-mornachach, Uerze? 

- Prawie nic - przyznał się poeta. 
- Twoje szczęście. Zazwyczaj Chałan-mornach, to ciemna istota, przeklęta 

dusza, władająca cudzym ciałem. Póki dusza nie ma ciała, łatwo się przed nią 
obronić, bo boi się talizmanów, modlitw, kadzideł, bicia dzwonów i nawet żelaznych 
przedmiotów. Jednakże, im dłużej taka istota obraca się wśród żyjących, tym większą 
siłą rozporządza. Pokonawszy granicę światów, Chałan-mornach zaczyna 
wykorzystywać energię ludzi. Czyni to w bardzo prosty sposób. Gniew, ból, złość, 
nienawiść i strach powodują, że człowiek traci swoje siły witalne. Wampir, właśnie nią 
się odżywia się. Zazwyczaj, dla czarnej istoty tego wystarczy, by objawić swoje 
istnienie w materialnym świecie. Jeśli tych stworów jest dużo, wywołują specyficzną 
chorobę - Sidowie nazywają ją See Bloedan Ensanna, krwawa wścieklizna. 
Ortlandczycy wierzą, że czarne dusze można wypędzić wieszając na drzwiach lustro. 
Jednak niekiedy zdarza się, że Chałan-mornach opanowuje cudze ciało i wtedy jego 
potęga wielokrotnie wzrasta. Inkarnowany wampir jest prawie nieśmiertelny. Nie boi 
się słońca, nie można go pokonać bronią, ani talizmanami. Jedyne, co może go 
zniszczyć - to ogień w najczystszej postaci. On nie zabija samego wampira, ale czyni 
niegodnym ciało, które czarna istota bardzo sobie ceni. Właśnie dlatego Chałan-
mornachowie nienawidzą smoków - ich magia Ognia i Złota jest dla nich najbardziej 
złowieszcza. Nie ma możliwości odróżnić wampira od zwykłego człowieka; taka istota 
niczym nie różni się od żywych, może jeść te same potrawy i nawet nawiązywać 
stosunki intymne. By uniknąć podejrzeń, Chałan-mornach symuluje ciężką chorobę, 
uzewnętrznia ludzkie wady w rodzaju pijaństwa, a nawet pozoruje własną śmierć. W 
ogóle – niektórzy w takim istnieniu odczuwają szczególną przyjemność. 

- Niech to licho! Jakie żywy nieboszczyk może czerpać z tego przyjemności? 
- Wieczne życie, wieczne zdrowie, nieprawdopodobna siła, władza nad ludźmi – 

mało ci? Gdybym zapragnął twojego życia, już piętnaście razy byś umarł. Taka 
potęga zawraca w głowie - di Braj westchnął. – I to właśnie z mojej ukochanej zrobiło 
potwora. 

- Mówiłeś, że ona tylko się mściła za to, co z nią zrobiono? 
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- Nie mylisz się. Ale Aranija dokonała jeszcze czegoś, czego nie udawało się 
osiągnąć nikomu: pokonała granicę między światami. To oznaczało, że stary 
porządek świata został zastąpiony przez nowy, w którym magia Księżyca i Krwi, 
magia Chałan-mornachów, naruszyła odwieczną równowagę sił. Wówczas, kiedy 
Aranija ze swoją świtą wampirów i wordłanów panoszyła się na ziemiach północnych, 
takie naruszenie nie mogło złamać równowagi. Sidowie, co prawda, przestraszeni 
zdecydowaniem i okrucieństwem Aranii, ze strachu zaczęli ją czcić jako bóstwo 
nocnych koszmarów i magii, i nawet budowali na jej cześć kromlechy, co jednak nie 
poszkodziło im w sojuszu z ludźmi pokonać Araniję. Zamknięto ją w Pustce na 
zawsze. 

- Ferranie, wybacz, ale nie nadążam za tokiem twoich myśli. Powiedziałeś, że 
masz szansę uwolnienia się od przekleństwa,  a teraz mówisz, że twoja… ukochana 
została zamknięta w jakiejś Pustce. Przysięgam na duchy nocy, że nie rozumiem, co 
to znaczy i jaka w tym moja rola? 

- Uerze, muszę cię prosić o wybaczenie. Mój wybór, wciąga cię w bardzo 
niebezpieczną sprawę, a ty, niestety, nie możesz z tego zrezygnować. 

- Coś podobnego! A to dlaczego? 
- Ponieważ twoja odmowa zgubi wszystkich - mnie i ciebie, Łaedę i cały ten 

świat. 
- Znowu ściemniasz, staruszku? Dlaczegóż to moja odmowa… 
- Aranija uwolniła się z odosobnienia – przerwał di Braj. - Czarna Księżna 

Wirchejna na wolności i ten, który ją uwolnił, nawet nie podejrzewa co narobił. 
Domyślam się, dlaczego takie coś mogło się zdarzyć – przez wieki przeczytałem 
niemało książek o magii i traumaturgii. Najprawdopodobniej, ten nieszczęśnik 
zamyślił podporządkować sobie Araniję do jakich swoich celów. Nawet boję się 
myśleć o tym, do czego ten obłęd może doprowadzić. 

- Wszystko wskazuje na to, że ty już niezbyt przepadasz za swoją byłą 
ukochaną. 

- Głupcze! - di Braj obnażył kły w złośliwym grymasie. - Mojej ukochanej już nie 
ma. Jest tylko potężny demon, drapieżny i okrutny drań, który przygotowuje się do 
zrealizowania najpotworniejszego proroctwa, zapisanego w magicznych księgach. 
Przyszedłem do Giespieropolisu także dlatego, że dowiedziałem się, że Aranija 
znajduje się właśnie tu. 

- Gdzie? – młodzieniec aż podskoczył słysząc słowa staruszka. - W mieście? 
- Tak. Jak myślisz, dlaczego wasz imperator otrzymał zdolność wskrzeszania 

umarłych? Kto mu nagle sprezentował boski dar? Oszukiwany nieszczęśnik - obok 
znajduje się księżna Chałan-mornachów, która uczyniła koronowanego osła swoim 
narzędziem, ale bardzo szybko skończy z nim i będzie rządzić sama. Jeśli do tego 
dojdzie, nie uratuje się nikt. Dlaczego nie możesz się wycofać. Jeśli zrezygnujesz, to 
umrzesz tej nocy, jeśli się zgodzisz - pożyjesz jeszcze jakiś czas. 

- Jakie to podobne do monologu Barrikano z mojej niedokończonej sztuki 
moralizatorskiej „Imperator Chejler i siedmiu pogańskich królów: „Po co mi mój 
miecz, jeśli z nim albo bez niego, zawisnę jutro na murach twierdzy głową w dół?” - 
westchnął poeta. - Prawie mnie przekonałeś, przyjacielu. Oczywiście, nie będę się z 
tobą sprzeczać, ponieważ możesz stracić cierpliwość i na miejscu mnie rozszarpać, 
ale pozwól zapytać - jak ci mogę pomóc, jeśli znajduję się w obozie dla katorżników i 
pilnuje mnie ochrona składająca się z osiłków i drapieżnych psów z kłami nie 
gorszymi od twoich? Poza tym, podziurawią mnie z kusz, jeśli tylko odważę się 
podejść do granicy obozu! W najlepszym wypadku przydarzy mi się to, co dzisiaj 
spotkało tych dwoje nieboraków, po próbie ucieczki. Obawiam się, że z przetrąconym 
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karkiem albo ze strzałą z kuszy między żebrami nie poradzę z tym zadaniem, które 
mi powierzasz. 

- Nie bój się. Jeszcze dzisiejszej nocy będziesz wolny. 
- Czyżby? I ty mi wypiszesz zwolnienie? 
- Nie ja, ale Aranija. 
- Na moc Jedynego! Teraz to już mnie zakręciłeś dokładnie. Raczysz wyjaśnić, 

na czym to ma polegać? 
- Dzisiejsza noc jest tą, o której wspomina Księga Zammeka. Noc trzeciego 

zaćmienia księżycowego. Widzisz księżyc? Niedługo skryje go cień i wtedy mało kto 
się uratuje. Drugie wrota są już otwarte i wkrótce rozpęta się tu piekło! 

- By cię wordłany zżarły, dziadku! Tyłek mi się pokrył gęsią skórką od twojej 
gadki! Przez ostatnie półgodziny nie robisz nic innego, tylko straszysz mnie różnymi 
koszmarami. 

- Nie straszę. Nic ci nie grozi, tylko przysięgnij, że wykonasz to wszystko, o co 
ciebie poproszę. 

- Dobrze. Przysięgam! 
- Nie wyczuwam szczerości w twoich słowach. 
- Przysięgam na swoją duszę! Na co jeszcze mogę przysiąc? 
- Dobrze. Teraz wrócę do baraku. Zostaniesz tu. Obserwuj księżyc. Jak tylko 

zacznie na niego wpełzać czerwonawy cień, natychmiast biegnij w tę stronę - di Braj 
pokazał ręką kierunek na lewo od palącego się w ciemności samotnego ognika. - 
Tam zobaczysz niski, parterowy budynek z szarego kamienia, z dwuspadowym 
dachem. To kuchnia. Dostaniesz się do środka, odnajdziesz spiżarnię i schowasz się 
w niej. 

- Dlaczego właśnie tam, Ferranie? 
- Ponieważ zapach świeżego mięsa zatuszuje twój zapach. Oni nie znajdą 

ciebie. 
- Kto to, „oni”? 
- Dzieci Nocy. Leryci. 
- Niech to licho, jacy jeszcze, leryci? Co to za nowe straszydła? 
- Nie żartuję, Uerze. Twoje życie zależy od tego, na ile dokładnie wykonasz 

moje polecenia. Słuchaj dalej; kiedy wszystko ucichnie, porzucisz kuchnię i szybko 
pobiegniesz do południowych wrót. Nie obawiaj się ochrony, nie będzie jej. Kiedy 
znajdziesz się po drugiej stronie murów, natychmiast uciekaj z miasta. Aranija będzie 
cię szukać, ona wyczuwa, że jestem tu. Między nami istnieje szczególny związek, 
którego nie da się ukryć. 

- Zrozumiałem - skinął di Maron, oblizując zaschnięte z nadmiaru wzruszeń i 
strachu wargi. – Ale, co powinienem zrobić dalej? 

- Powinieneś znaleźć dziewiątego imperatora dziewiątej dynastii. Twoim 
obowiązkiem jest przekazanie mu imienia. 

- Czyjego? O Jedyny, czy ty zaczniesz kiedykolwiek mówić jasno i zrozumiale? 
- Prawdziwego imienia Aranii. 
- To ona nie nazywa się Aranija? 
- Jej imię - prawdziwe - znam tylko ja i odwrotnie, moje prawdziwe imię 

wiadome tylko jej. Jeśli nie obce ci są podania o Chałan-mornachach, to na pewno 
słyszałeś, jak można zmusić czarną duszę do powrotu do świata zmarłych. 

- Czytałem o tym - trzeba trzykrotnie, głośno powiedzieć imię wampira, w jego 
obecności. 

- Słusznie - skinął di Braj. 
- Wobec tego, ujawnij mi swoje imię i uwolnię cię od przekleństwa! 
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- Nie mogę, przyjacielu. Moja wolność przyjdzie dopiero wtedy, gdy Aranija 
znajdzie się za wrotami królestwa zmarłych. Dlatego, w jej zagładzie - moje 
zbawienie. 

- O Jedyny, jakie to wszystko zagmatwane! Powiedz w takim razie, po co masz 
wracać do baraku? uciekniemy razem! Sam powiesz wszystko dziewiątemu 
imperatorowi. 

- To jest niebezpieczne dla ciebie, przyjacielu. Wszystko będziesz musiał 
wypełnić sam. Zostanę w Giespieropolisie. Być może, uda mi się z nią spotkać. Zrób 
wszystko, tak jak ci powiedziałem, a uratujesz mnóstwo istnień i ten kraj. 

- Nie podałeś mi jej imienia. 
- Podam. Musisz dobrze je zapamiętać. Jeśli imię wypowie się niepoprawnie, 

Aranii to nie zaszkodzi. 
- Zapamiętam. Mam dobrą pamięć do imion. 
- Wobec tego słuchaj - di Braj nachylił się do ucha młodzieńca i szeptem 

powiedział jedno-jedyne słowo. - Nikomu nie mów, oprócz człowieka, dla którego 
przeznaczona jest ta wiedza. On sam ciebie znajdzie. Tak pokieruje Los. Jedyne, co 
powinieneś zrobić - to przeżyć i nie zapomnieć imienia. 

- Nie zapomnę. 
- Wybacz mi, Uerze - di Braj podał rękę i młodzieniec, z drżeniem ją uścisnął. 

Ręka staruszka była gorąca i zupełnie nie podobna do ręki nieboszczyka, co zdziwiło 
młodzieńca. - Chyba już się nie spotkamy, ale powiem ci uczciwie - spodobałeś mi 
się. Zapamiętaj wszystko o czym mówiłem i obserwuj księżyc. Wkrótce się zacznie… 

- Ferranie, jesteś… - wzruszył się di Maron i nagle spostrzegł, że stoi samotnie 
wśród nagromadzonych kamiennych brył. Staruszek zniknął. Po chwili, powiał 
niespodziewanie zimny, jak na letnią noc wiatr i czerwony cień zaczął wpełzać na 
księżyc. 

 
Rozdział trzeci 
 
„Śmiejesz się, przyjacielu? A nie powinieneś, naprawdę nie powinieneś! Mi nie było do 

śmiechu. To miejsce i kampania były wyjątkowo paskudne. Ledwie uszedłem i jestem 
szczęśliwy, że tylko przestrachem wykręciłem. A o tym, co tam widziałem i słyszałem, lepiej 
przemilczę - wszystko jedno, nikt nie uwierzy». 

Anonim, Legenda o odważnym kowalu 

 
Widok był znajomy do bólu. Nie była to Pustka Wirchejny. W Pustce, nie było 

niczego, nawet światła – tu, było. Były też Przestrzeń i Czas. Z boku, mogła 
zobaczyć zarysy jakiegoś nieznanego świata i niewyraźne wspomnienie coraz 
bardziej ożywały w jej pamięci. Już gdzieś widziała tę farmę, drogę, która wiła się 
doliną, drzewo, widok którego sprawiał ból. Odniosła wrażenie, że na pniu dostrzega 
ślady, jakby ktoś w agonii drapał jego korę paznokciami, ciemne nacieki zakrzepłej 
krwi, w miejscach, gdzie wyciekała z ran. Ciało poczuło chłód, a duszą zawładnęła 
fala strachu. Takich uczuć dawno nie odczuwała, a tu, nagle dopadły ją z niebywałą 
mocą. Zapragnęła szybko porzucić to straszne miejsce, pełne potwornych śladów 
czyjejś męki. Pobiegła. Tak szybko, jak tylko mogła. Jednakże, dokąd by się nie 
skierowała, droga cały czas prowadziła do starej lipy, której pień był zabrudzony 
zaschniętą krwią, a z dolnych sęków zwisały sznury z przyczepionymi do nich 
skrawkami skóry. Chciała krzyczeć, ale krzyk nie opuszczał gardła - utknął w nim, 
jakby krtań ściskała pętla. 

- Boisz się? Dopadł cię strach? 
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Poznała ten głos. Poznałaby go z tysiąca, z setek tysięcy innych. Kiedyś, drżała 
ze szczęścia i miłości, słuchając tkliwych wyznań i czułych słów. 

- To ty, Kirnanie? 
- Nie zapomniałaś mego imienia? Przecież minęło prawie tysiąc lat! 
- Nie zapomniałam. Powtarzałam je każdego dnia. Co tu robisz? 
- Czekam na ciebie. Rozstaliśmy się w tym miejscu i od tamtej pory nie 

zaznałem w swoim życiu ani jednego dnia szczęścia. Ale nie utyskuję. Byłem 
skazany według zasług. 

- Kirnanie, wierzysz mi? To nie ja ciebie skazałam. To bogowie niewłaściwie 
zinterpretowali moją prośbę. Chciałam, żebyś żył. Uczynili tak, że wieczne życie stało 
się dla ciebie przekleństwem. 

- Prosiłaś o mnie? 
- Wiem, co to za miejsce. Przypomniałam sobie. Dlaczego czekałeś na mnie 

właśnie tu? 
- Żeby prosić cię o wybaczanie i dać ci ukojenie. Boleść ściska moje serce na 

widok tego, w co przekształciła się moja ukochana, mój Kwiat Doliny, moja łania. 
- Cierpisz? To ludzie uczynili mnie taką. Wróciłam do świata, by go zmienić. I 

zmienię. Czego chcesz, Kirnanie? 
- Pójść z tobą tam, gdzie dusza twoja odzyska spokój i miłość. Tam wiecznie 

będziemy razem. Pamiętasz moje imię - to dobrze. Ja także pamiętam twoje. 
Chcesz, wypowiem je? 

- Postradałeś rozum! Zamilcz, szalony człowieku! Wszystko zepsujesz. 
Obiecuję, że będę przy tobie, ale nie teraz, nie teraz. Czekałeś tysiąc lat - poczekaj 
jeszcze trochę. Wkrótce świat będzie należał do nas i wtedy połączymy się, by już 
nigdy nie rozstawać. 

- Jesteś zaślepiona złością i nienawiścią. Odrzuć wszystko i pójdź ze mną. Tak 
bardzo chcę, byś się stała dawną dziewczyną z Doliny Wodospadów! Czy to takie 
trudne? 

- Już nie jestem dawną dziewczyną-prostaczką. Jestem Aina ap-Annon, groźna 
Dziewica z Otchłani, królowa Chałan-mornachów, a to znaczy, także i twoją królową. 
Dlatego, powinieneś mi się podporządkować, Kirnanie i czekać na moją decyzję. 

- Jednak niczego nie zrozumiałaś - pokręcił głową i stara lipa zaszeleściła 
listowiem z rezygnacją i smutkiem. - Kocham cię i zawsze kochałem. Kiedy umarłaś, 
moje serce umarło razem z tobą. Nieważne, kto uczynił mnie takim, jakim jestem – 
innym, nie potrafiłbym być, ponieważ życie uszło ze mnie. Ale wiem, jak wszystko 
naprawić. Wiem, jak zniweczyć czary Ciemności, które oplątały ciebie i mnie. I zrobię 
to, co powinienem zrobić. Wypowiem twoje prawdziwe imię, to imię, które nosiłaś 
będąc moją boginią z Doliny Wodospadów. Pamiętasz, Dziewico z Otchłani, miałaś 
na imię … 

- Nieeeeeeeeeeeeee! 
Tassi nie słyszała własnego krzyku, ale ten zbudził imperatora. Zobaczyła jego 

przestraszoną twarz. 
- Co się z tobą dzieje? 
- Ze mną? - stopniowo wracała do rzeczywistości. – Wszystko w porządku, mój 

monarcho. Miałam zły sen, nic więcej. 
- Dziwne! Ty też? 
- O, mój monarcho, czyżby i wam… 
- Śniło nam się coś bardzo dziwnego - Szendregon zachichotał nerwowo. - 

Prawdopodobnie, wypiliśmy zbyt dużo szabiutu albo to pełnia księżyca niezbyt 
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dobrze działa na nas. Śniły nam się jakieś dziwne, brzydkie dzieci, które wyciągały 
do nas swoje chude ręce i wstrętnie piszczały. Jaka ohyda, nie uważasz? 

- Paskudny sen, monarcho – zgodziła się Tassi, myśląc o swoim. 
- Pozwól nam się pocałować - imperator natychmiast urzeczywistnił swój 

zamiar. - W świetle księżyca jesteś jeszcze piękniejsza, niż za dnia. Przyszła nam do 
głowy wyborna myśl: urządzimy księżycowy bal w czasie następnej pełni. Żadnego 
oświetlenia, wszyscy goście nago, a dla uatrakcyjnienia rozrywki, urządzimy walki 
wilków. Jutro rozkażemy wysłać myśliwych na północ, by złowili dużo dorodnych i 
wściekłych bestii. 

- Monarcho, na północy zaczęła się wojna. Niepokorni Wołachowie znów 
wzniecili bunt. 

- Wiemy o tym! Dżel nam mówił. Ukarzemy ich. Jutro wyślemy armię, by 
rozdeptać to gniazdo skorpionów! 

- Monarcho mój, jesteście prawdziwym bogiem i władcą. 
- Jeszcze jeden pocałunek? 
- Jeszcze tysiąc pocałunków… 
Imperator tylko wzdychał, kiedy Tassi okrywała jego ciało pocałunkami. Nadmiar 

uciech i napitków spowodował, że jego męskość za nic nie chciała wrócić do niego. 
Dziewczynie było to na rękę - nie chciała teraz zbliżenia z imperatorem. Myślała o 
swoim śnie. Odruchowo pieszcząc imperatora, myślała o innym. Pragnęła, by na 
miejscu Szendregona był teraz jej Kirnan, jedyna miłość, młodzieniec z przeszłości, 
który tak mocno ją kochał - i który ją zdradził… 

- Ustami, Tassi! - wyszeptał imperator. - Chcemy, żebyś robiła to ustami… Nie 
ociągaj się, najsłodsza! Tak, właśnie tak! 

Sen był na pewno wieszczy, pomyślała. Kirnan znajduje się gdzieś obok. 
Przedtem, nigdy nie widziała go we śnie. Ale teraz, nie ma się czego obawiać. Drugie 
wrota są otwarte i koszmary imperatora już stają się jawą dla mieszkańców 
Giespieropolisu. Wkrótce otworzy Trzecie Wrota. Potem, wojna na północy dostarczy 
odpowiednią ilość jedzenia dla jej żołnierstwa. A tymczasem, niech ten chłopak myśli, 
że jest bogiem. Niech uważa ją za zwykłą dziwkę, stworzoną tylko do tego, by  
dostarczać mu przyjemności. Niech rozkoszuje się życiem, które jest takie krótkie! 

Kiedy zaspokojony władca usnął, dziewczyna podniosła się z łoża i, 
narzuciwszy szlafrok, wyszła na balkon. W pałacowym parku szumiały drzewa, a 
czerwony cień zaćmienia prawie zasłonił księżyc. Nadlatujący wiatr niósł ze sobą 
głosy - setki dziecięcych głosików. Chwilowo, tylko ona mogła je słyszeć. Ale bardzo 
szybko, wszyscy w tym mieście je usłyszą. 

Kirnan jest gdzieś w pobliżu, ale nie ma na tyle mocy, by ją zatrzymać. Cień nie 
może zabić cienia. Tylko Światło może tego dokonać. Kirnan nie włada Mocą. W nim 
zbyt dużo zwykłego człowieka. Chyba, że komuś zdradzi jej imię… 

Księżyc skrył się w purpurowym półmroku. Na dole, pod oknami przeszła straż. 
Pochodnie w rękach wojowników paliły się dziwnym, niebieskawym płomieniem. Za 
murami Czerwonego Pałacu, po ulicach, popełzły strzępy białawej mgły. W sypialni, 
imperator rzucał się w niespokojnym śnie. Tassi prawie fizycznie czuła przerażenie 
gęstniejące nad miastem. 

- Dobranoc, Giespieropolisie! - szepnęła i wyciągnąwszy ręce do księżyca, 
pobłogosławiła tych, którzy już pojawili się na nocnych ulicach. 

 
Riman di Rot przeklął - druga stawka była przegrana równie nieudolnie, jak 

pierwsza. 
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Naczelnik ochrony, lejtnant Niran di Arb, z zadowoloną miną zgarnął na swój 
brzeg stołu kupkę monet. 

- Jeszcze jedną partię, Rimanie? - zaproponował. 
- Możemy. Która godzina? 
- Już po północy - di Arb popatrzył na dopalający się sznur w zegarze. - 

Niedługo zmiana warty i jestem zmęczony. Pomyśleć tylko, siedzimy tu bez snu, a 
swołocz, którą chronimy, już dziesiąty sen przeżywa. 

- Nie narzekaj, to ostatni dzień przed wolnym - powiedział di Kompanii. - 
Wyśpisz się. 

- Twój rzut, przyjacielu. 
Di Rot wziął kości i przymierzył się do rzutu. Niran wykrzywił usta w uśmieszku - 

wierzył w swoją dobrą passę i był pewien, że tym razem też wygra. 
- Osiem - ogłosił di Arb. – Wygląda na to, że znowu przegrasz. 
- Rzucaj! – skwitował rozdrażniony di Rot. 
Dźwięk, który rozległ się za oknem stróżówki, zmusił do porzucenia myśli o 

kościach. Jego partner również go usłyszał, ponieważ twarz mu się wydłużyła i 
zbladła, a w oczach błysnął strach. 

- Na łono Charumisa, co to? - krzyknął naczelnik ochrony. 
- Mestjer naczelnik! - żołnierz, który stanął w drzwiach, był oszołomiony. - 

Tam… tam… 
- Co „tam”? 
- Popatrzycie sami! 
Di Arb chwycił za miecz, rzucił się do wyjścia, przewracając koziołki. Monety i 

kości spadły na podłogę. Di Rot wyskoczył za nim. Mimochodem spostrzegł, że 
księżyc został zasłonięty czerwonawym cieniem. Do otwartej bramy zony wpełzała 
biała, lodowata mgła. To z niej dobiegał dźwięk, od którego włosy na głowie stawały 
dęba. Nigdy nie był tchórzem, ale te głosy nie tylko go przestraszały  - napełniły takim 
przerażeniem, jakiego nigdy nie odczuwał. 

- Niech to zeżrą wordłany! – zaklął di Ard, którego twarz była bielsza od 
pobielonej ściany w kordegardzie. - Tam, we mgle! Widzisz? 

Riman di Rot zobaczył i widok poraził go nie mniej, niż mrożące duszę 
odrażające wycie, donoszące się z mgły. Na wprost niego, z białoszarej zasłony, 
wyszły trzy małe, chudziutkie figurki. Dwaj chłopcy, ośmio- i dwunastoletni oraz 
dziewczynka, niewiele starsza od nich, ubrana w brudne łachmany. Trzymała na 
rękach nagie niemowlę. Oficera poraził wygląd dzieci - były skrajnie wycieńczone. 
Cała czwórka sprawiała wrażenie szkieletów obciągniętych skórą. Szły chwiejąc się, 
z wysiłkiem przestawiając cienkie nogi ze straszliwie zdeformowanymi kolanami. 
Włosy zwisały brudnymi strąkami, a oczy w wychudzonych, pomarszczonych 
twarzach, otoczone czarnymi cieniami, sprawiały wrażenie ogromnych. Płakały - to 
ich smętne wycie tak wystraszało lejtnanta. Chwiejąc się i wyciągając do żołnierzy 
kościste ręce, dzieci weszły na teren obozu. 

- Ki diabeł! - di Rot otarł pot z czoła i opuścił miecz. - Żeby was wordłany 
zabrały, przeklęci nikczemnicy! A no, cofnijcie się! Nie widzicie, dokąd się pchacie! 
Znalazły se miejsce na spacery! Precz stąd, do domu, póki mama z tatą was nie 
szukają. 

Usłyszawszy głos oficera, dzieci zatrzymały się i zamilkły. Słuchały go uważnie, 
czasami wymieniając spojrzenia między sobą. Kiedy tylko di Rot zamilkł, znów 
ruszyły do przodu, a za ich plecami, z mgły wynurzyły się kolejne, niewyraźne cienie. 

- Cofnąć się! – zaczął krzyczeć di Rot: przerażenie, które wywoływał ten 
smętny, złowieszczy płacz, bardziej podobny do wycia szakala, zamieniło się we 
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wściekłość. - Jakiego diabła tu szukacie? Ochrona, do mnie! Jeszcze krok - i zarąbię 
jak szczeniaki! Stać! 

- Potrzebujemy jedzenia – odezwał się starszy z chłopców. Głos jego dźwięczał, 
jak szmer w ciemnych kątach porzuconego domu i serce di Rota znów zamarło z 
przerażenia. 

- Musicie poszukać gdzie indziej! - krzyknął, unosząc miecz. – Do tyłu! 
- Jedzenia, chcemy jeść - powtórzyło niemowlę na rękach dziewczynki i jego 

oczy zamigotały czerwonymi ognikami we mgle. - Ty jesteś jedzeniem. 
Riman di Rot próbował przeciwstawić się. Krzyczał i rąbał mieczem 

nadpełzającą na niego mgłę. Rozum go opuścił, został tylko instynkt. Wycie i płacz 
stawały się coraz  głośniejsze i zagłuszały ochrypłe krzyki przerażenia i bólu, 
bulgotanie i chrzęst ostrych zębów na kościach ofiar. Dziesiątki wychudzonych rąk 
wczepiły się w niego, próbując zaciągnąć w mgłę, która już pochłonęła ośmiu 
ochroniarzy i Nirana di Arba i gdzie zbierało się coraz więcej nowych istot, 
pragnących wziąć udział w uczcie. 

 
Kiedy purpurowy cień zaczął przykrywać księżyc, di Maron z początku pogubił 

się. Noc nie była dostatecznie ciemna, by, jak to sobie wyobrażał poeta, prześlizgnąć 
się koło straży i znaleźć się na wolności. Mimo woli pomyślał o psach-ludożercach i 
oblał go zimny pot. Jednakże, stary Chałan-mornach wyraźnie kazał biec w lewo, do 
ciemnego budynku u podnóża pagórka. Chciał skierować się w przeciwległą stronę – 
południowej bramy obozu, ale przezwyciężył tę pokusę. 

„I dostać się w łapy ochrony - pomyślał w duchu. – Wtedy, to już na pewno 
będziesz miał czapę. Nie, drogi Uerze di Maron, bądź uprzejmy zrobić wszystko tak, 
jak powiedział ci ten - tfu, po nocy lepiej go nie wspominaj! Pluj na wszystko i 
zjeżdżaj stąd! Pozostawać tu, nie wolno!” 

Pozbywając się wątpliwości, puścił się biegiem w dół, z trudem rozróżniając 
przy świetle ciemniejącego księżyca wąską drogę na zboczu pagórka i lawirując 
między wielkimi kamieniami i rozrzuconymi na poboczach kłodami, deskami i 
stertami budowlanych śmieci. Ryzyko złamania nogi było bardzo wielki, ale 
młodzieniec o tym nie myślał - strach gnał go naprzód lepiej, niż ostroga konia. 
Dobiegł do zadbanej alei, obsadzonej wysokimi topolami. Na jej końcu unosiła się 
mgła. Drugi koniec alei prowadził do budynku, o którym wspominał di Braj. Dobiegł 
do furtki – nie była zamknięta, podobnie jak drzwi wejściowe. Wyglądało na to, że 
pozostawiono je otwarte o zmierzchu albo, to di Braj postarał się o to, ale poeta nie 
zastanawiał się nad tym. Znacznie ważniejsze było to, że zamknąwszy za sobą drzwi 
na zasuwę, di Maron mógł odetchnąć z ulgą i poczuć się bezpiecznie. 

Wszedł głównym wejściem. Po omacku przedostał się do kuchni. Tu było trochę 
jaśniej - księżyc świecił przez okna czerwonawym blaskiem, a do tego jeszcze 
dołączyła się jakby nafosforyzowana mgła, wydzielająca białawą poświatę, podobną 
do próchna albo metanu świecącego w ciemności. Dopiero tu, po raz pierwszy 
usłyszał te obrzydliwe dźwięki – ni to płacz, ni to jęk, ni to wycie. Chwilowo dalekie, 
ale wyraźnie zbliżające się. Z ich powodu, nogi odmawiały posłuszeństwa, a chłodna  
ręka ściskała serce. 

Rozejrzał się, szukając latarni albo świecy, ale po chwili zrozumiał, że zdobyć 
ogień mimo wszystko nie uda mu się – nie miał krzesiwa, ani hubki. Przeklinając, 
ruszył wzdłuż ściany do ciemnego wejścia spiżarni. 

Trafił do rozbieralni tusz - w wielkim pokoju, z okienkami pod sufitem, unosił się 
mocny zapach rzeźni. Czuło się woń zgniłej krwi, tłuszczu i jeszcze czegoś 
mdlącego. W ciemności, wpadł na wielki stół, omal nie skaleczył ręki o ostry nóż - na 
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stole leżały narzędzia rzeźnika. Przy nich znalazł to, czego już nie spodziewał się 
znaleźć; lampę oliwną i woreczek z hubką i krzesiwem. 

- Niech będzie chwała Jedynemu! - westchnął z ulgą. 
Pożałował tego, kiedy wykrzesał ogień i zapaliła się latarnia. Drżący płomień 

oświetlił kamienną posadzkę z rowkami do spływu krwi i wody prowadzącymi do 
centralnego odpływu, stoły do obróbki tusz stojące wzdłuż ścian, skrzynki na mięso, 
masywny pień, pociemniały od tłuszczu i krwi. Nad otworem odpływu był ustawiony 
trójnóg z hakiem na łańcuchu, a na haku wisiało to, co di Maron najpierw uznał za 
połowę baraniej tuszy. Po chwili, na jednym ze stołów zobaczył głowę i natychmiast 
zwymiotował. Chociaż widział tego człowieka tylko jeden raz w życiu, ale rozpoznał 
skazanego dzisiaj rano na śmierć Kebrisa - Karta w Rękawie. 

- O miłosierny Jedyny! - zaszlochał, wycierając mokre usta i drżąc jak w febrze. 
- Dlatego staruszek nie pozwolił mi jeść tej zupy! Wygląda na to, że tutejszy 
komendant jest człowiekiem oszczędnym. I prawdziwym smakoszem, niech będzie 
przeklęty! 

Dźwięk dochodzący z kuchni, zmusił go zapomnieć o biedaku Kebrisie i o tym, 
co z niego zostało. Chwycił jedną ręką latarnię, drugą wielki nóż i rzucił się do 
czarnego przejścia. Wycie, teraz donosiło się z kuchni, ktoś, rozrzucając cynowe 
naczynia i przewracając garnki i kotły, zbliżał się do rozbieralni. 

Wmawiając sobie, że wszystko to tylko koszmar, który nie może się dziać 
naprawdę, wbiegł do malutkiego pokoiku, raptem dziesięć na dziesięć stóp i zamknął 
za sobą drzwi. Miały one dwie zalety - na zewnątrz były obite blachą i miały mocną 
zasuwę. Niedociągnięcie było tylko jedno - zasuwa znajdowała się na zewnątrz. Ale 
di Maron nie stracił zimnej krwi; w kącie pokoiku stał ciężki drewniany podest i poeta 
natychmiast zaparł nim drzwi od wewnątrz. Wycie urwało się nagle i to tuż obok - 
ktoś albo coś dostało się do rozbieralni. Przez moment było cicho, a potem usłyszał 
dźwięki, których najmniej oczekiwał - dziecięce krzyki i śmiech. W tym momencie, 
poeta wreszcie uświadomił, co się dzieje. 

- Niech będę przeklęty! - wyszeptał, czując, jak ze strachu wywracają mu się 
wnętrzności. – Przecież to lejry! Przysięgam na swoje wnętrzności - lejry! 

Przygasił latarnię, by światło go nie zdradzało i usiadł przy drzwiach - nogi 
odmówiły posłuszeństwa. Przecież staruszek o tym mówił - Dzieci Nocy! Tylko 
nazwał je w języku ortlandzkim, leritami. Młody człowiek wiedział o tych istotach 
bardzo mało, ale nawet tego wystarczyło, by zrozumieć przerażenie ludzi, znacznie 
odważniejszych, niż syn Kasy di Marona. Lejrami nazywano zjawy małych dzieci, 
zmarłych z głodu albo zakatowanych przez rodziców. Mówiono, że ich płacz jest 
nieznośny dla uszu, że błąkają się stadami i pożerają każdego, kogo spotkają na 
swej drodze. Ale skąd, w imię Jedynego, pojawiły się w Giespieropolisie? Od setek 
lat nikt już o nich nie słyszał… 

Wnioskując z nowych dźwięków w rozbieralni, zjawy znalazły ciało Kebrisa. 
Nawet siedząc za żelaznymi drzwiami, poeta trząsł się z przerażenia - jego 
wyobraźnia i donoszący chrzęst i mlaskanie, wyraziście rysowały mu sceny uczty 
lejrów. A z drugiej strony, jeśli dranie nasycą się, chyba nie będą dalej grasować po 
kuchni w poszukiwaniu nowej zdobyczy. Zapach krwi Kebrisa na pewno zabił jego 
zapach, wobec tego… 

- On jest tu! – usłyszał nagle zza drzwi dźwięczny, dziecięcy głosik. - Schował 
się! 

Uderzenie w drzwi, zmusiło do odsunięcia się od nich. Jeszcze nie do końca 
uświadomił sobie, co się  tam dzieje, a już kilka głosów krzyczało: 

- Wychodź, znaleźliśmy cię! Graj uczciwie!  
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Wciągnąwszy głowę w ramiona, oblewając się zimnym potem i wzywając 
Jedynego na ratunek, wczepił się w ciężką ławę, próbując dodatkowo blokować drzwi 
swoim ciężarem. Sądząc po wielogłosowym wyciu, które rozbrzmiewało za drzwiami, 
wściekłość lejrów sięgała zenitu. 

- Graj uczciwie! - piszczał najbardziej przenikliwy głos w tym potwornym chórze. 
- Znaleźliśmy cię, wychodź! 

- Niedoczekanie wasze! Prędzej własne gówno zeżrecie! 
- To nieuczciwe! - szlochał głosik za drzwiami. - Nieuczciwe! 
- Pluję na waszą uczciwość! - di Maron, jak każdy człowiek, znajdujący się na 

granicy rozpaczy, nagle poczuł, że już się nikogo i niczego nie boi. – Zjeżdżajcie 
stąd, pomioty obmierzłe! W piekle wasze miejsce! 

Kilka uderzeń w drzwi dowiodło, że lejry posiadają nadludzką siłą, ale drzwi 
wytrzymały. To była nadzieja dla młodzieńca. Do rana jakoś przetrzyma, a po 
wszystkim, znajdą go i uratują. Już lepiej zdechnąć w więzieniu, niż zostać pożartym 
przez te nikczemne twory Ciemności. 

- Chytry jest! - powiedział głosik za drzwiami. - Ale my jesteśmy chytrzejsi! 
Dostaniemy cię. Zaraz dostaniemy! 

Wstrętnie, do bólu zębów, zazgrzytało blaszane obicie. Początkowo, di Maron 
nie pojął, co się dzieje, a potem się domyślił, że małe diabły odrywają żelazne płaty 
od drzwi. Sądząc po dźwiękach, puściły w ruch pazury i zęby. Zerwawszy poszycie, 
w jednej chwili rozkruszą drewniane drzwi i wtedy … 

Zdjęty niewymownym przerażeniem, zaczął krzyczeć i dłubać nożem ścianę z 
prawej strony drzwi. Latarnia zamigotała i zgasła. Ale po chwili, ręka jakby przeszła 
przez ścianę. Nie rozumiejąc, co się stało, poeta dalej dziurawił ścianę i otwór, jakby 
pod wpływem czarów stawał się coraz większy. Okazało się, że ściana nie była z 
kamienia, ale z adobe. Ten, kto budował kuchnię, uważał, że ściany od strony 
podwórza wcale nie muszą by ć z kamienia. 

Kiedy drzwi, przeżarte zębami i podzielone na kawałki, trzasnęły i rozłupały się, 
di Maron zdążył już wydostać się na podwórze. Nogi trzęsły się z napięcia i strachu, 
ale poeta w kilka sekund dobiegł do płotu i w oka mgnieniu przedostał się do sadu, 
rosnącego tu od niepamiętnych czasów i pielęgnowanego przez organizatorów 
obozu. Stąd, w prześwitach między jabłoniami, zobaczył południową bramę. 

Wycie rozlegało się gdzieś za jego plecami. Zebrawszy resztki sił, biegiem 
pokonał ostatnich dwieście pięćdziesiąt albo trzysta łokci, które dzieliły go od wyjścia 
z obozu. Lejry już były w tym miejscu - w kordegardzie paliła się lampa, ale z ochrony 
zostały tylko bezkształtne łachmany, zniszczona broń i krwawe bryzgi na ścianach i 
płocie. Na szczęście, stwory rozprawiwszy się z ochroną poszły dalej, do obozu. Po 
raz pierwszy pomyślał o tym, co się teraz dzieje w barakach i kolejny raz, tej 
koszmarnej nocy poczuł, że lada chwila może stracić przytomność. Strach jednak 
zmuszał do przestawiania nóg, by jak najszybciej wydostać się z przeklętego 
miejsca. 

Brama była przed nim - otworzona na oścież, pokiereszowana i pokryta 
czarnymi, lepkimi plamami, o pochodzeniu których strasznie było nawet myśleć. 
Kiedy wybiegł za ogrodzenie, nie było radości w jego duszy. Gdy zorientował się, 
dokąd trafił, opuściwszy zniszczony przez zjawy obóz, znów wróciło przerażenie - 
południowa brama wychodziła wprost na stary cmentarz. Księżyc, który oswobodził 
się od czerwonego woalu, oświetlał nadgryzione zębem czasu kamienne nagrobki, 
ziejące doły zapadniętych grobów i rdzewiejące, półrozwalone ogrodzenia, oplecione 
powojnikiem, bluszczem i zarastające chwastami. Pod koronami gigantycznych 
drzew, rosnących między grobami, panoszyła się taka ciemność, że po przeżytym 
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przerażeniu, nawet nie mógł sobie wyobrazić, że odważy się wejść w ten półmrok. 
Nóż kuchenny zgubił gdzieś w ogrodzie i chyba przeciwko lejrom na niewiele zdałaby 
się taka żałosna broń. A właściwie, czyż nie z tego cmentarze zjawiły się te 
krwiożercze bestie w obozie budowniczych? 

Wspomniał o Ferranie di Braju. Ciekawe, gdzie teraz jest i co robi? Czy 
podobnie jak pozostali mieszkańcy obozu stał się ofiarą nikczemnych wampirów, czy 
razem z lejrami uczestniczył w rzezi? Przypomniał sobie straszne szczerzenie zębów 
i krwiożerczy błysk w oczach staruszka - i wzdrygnął się. Oczywiście, di Braj był 
razem z lejrami. Dlatego nie został z nim, nie chciał, by uciekali we dwoje. Teraz, w 
barakach nie został nikt – same wyssane do ostatniej kropli krwi i rozerwane na 
strzępy trupy. Nagle uzmysłowił sobie, że może być jedynym z sześciu tysięcy 
skazanych, komu udało się uratować się tej koszmarnej nocy. W każdym razie, 
dotychczas nie spotkał nikogo z ludzi. I diabeł wie, czy dziękować za to di Brajowi, 
czy przeklinać, bo czeka go jeszcze straszniejszy los niż ten, który spotkał 
nieszczęśliwych katorżników. 

W półmroku, coś się poruszyło pod drzewami. Zastygł bez ruchu. Natychmiast 
wróciło poczucie zagrożenia, od którego, wydawało się, już uwolnił. Jeśli lejry były w 
obozie, to miasto na pewno także roi się od nich. To, że księżycowe zaćmienie 
minęło, niczego nie zmienia. Do świtu jeszcze daleko, a to znaczy, że grobowe 
diabelstwo może czekać gdzie im tylko wygodnie. 

Pomyślał o ojcu. Serce podeszło do gardła, skurczyło się, a duszę napełnił 
chłód. Jeśli lejry zdobyły miasto, to nikt w Giespieropolisie nie może teraz czuć się 
bezpiecznie. A to znaczy, że trzeba się śpieszyć. Może ojciec, jak nigdy dotąd 
potrzebuje go. Przestał myśleć o zjawach. Już go nie przerażała ciemność pod 
drzewami na cmentarzu i możliwość pojawienia się stworów. Przez kwadrans, 
oglądając się i przebiegając od jednego ukrycia do drugiego, przedostawał się 
ulicami nocnego miasta, nie napotykając ani lejrów, ani straży, ani przechodniów. Raz 
albo dwa, trafiły się wałęsające psy, witające go wściekłym ujadaniem: na ulicy 
Procesji, natknął się na zmasakrowane ciało jakiegoś nieszczęśnika. Niebo na 
wschodzie zaczęło jaśnieć, kiedy wreszcie dotarł do własnego domu i zobaczył to, 
czego najbardziej się obawiał. Drzwi willi były otwarte na oścież, na marmurowych 
płytach holu widniały ślady błota i krwi. Służby - starego lokaja Łardana, dwóch 
pokojówek i kucharki Iliany, w domu nie było. Na próżno wołał i szukał po całym 
domu, zdjęty straszną trwogą. Chociaż w pierwszej kolejności, szukał oczywiście 
ojca. 

W gabinecie Kasy di Marona paliła się brązowa lampa - ojciec zwykle pracował 
przy jej świetle. Na kantorku leżały dokumenty bankowe, weksle, pokwitowania 
dłużników i awiza, na parkiecie były rozrzucone jeszcze jakieś papiery. Wiatr, 
wlatując przez otwarte okno, rozwiewał zasłony z gazy. Młodzieniec zamknął oczy - 
bardzo chciał znów je otworzyć i zobaczyć ojca, siedzącego za kantorkiem z piórem 
w ręce i popijającego gorący poncz, przygotowany przez starego Łardana. 
Doskonale rozumiał, że niczego podobnego nie zobaczy. Przeklęte stwory zawitały 
także tu. Jego ojciec był martwy. Ta myśl sprawiła, że chciało mu się wyć, szaleć, 
niszczyć wszystko dookoła, ale stał po prostu pośrodku gabinetu z zamkniętymi 
oczyma. Stał, póki nie wróciło poczucie realności. 

Di Braj nie powiedział, dokąd ma iść i co robić, jeśli wydostanie się z obozu. To 
znaczy, że jest wolny. Nie wiążą go żadne zobowiązania, przysięgi i nakazy, 
ponieważ jest teraz - tylko wolnym przestępcą, nad którym nikt nie ma władzy. Kiedy 
miasto ocknie się z przerażenia, które zmroziło je tej nocy, nie wykluczone, że go 
zaliczą do grona zaginionych w nocnej rzezi. Jeśli tak, to szukać nie będą. Może to i 
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lepiej. Spadku po ojcu nie nabędzie, ale będzie mógł pomścić jego śmierć. Znajdzie 
tego, który napuścił na mieszkańców miasta krwiożerczą zgraję lejrów. Jeśli to, co 
opowiedział di Braj jest prawdą, wcześniej czy później powiąże wszystkie nici 
zdarzeń i doprowadzi do tego, że Kas di Maron zostanie pomszczony. A tymczasem, 
powinien zniknąć stąd. Niebezpiecznie zostawać w martwym domu. Wcześniej czy 
ktoś tu się zjawi i nie powinien go tu zastać. 

Dobrze wiedział, gdzie ojciec przechowuje pieniądze na bieżące potrzeby - 
wielkich sum u siebie w domu nie trzymał. Podkradał mu od czasu do czasu nieduże 
sumy, a ojciec udawał, że tego nie zauważa. Najpierw, młody człowiek zajął się 
prowiantem i odzieżą. W kuchni znalazł krążek sera, pół bochna chleba, kawałek 
pieczonego mięsa, jakąś zieleninę i spakował wszystko do wielkiej torby, znalezionej 
na miejscu. Potem zajrzał do swego pokoju. Wśród najbliższych rzeczy, znów poczuł 
bolesną pustkę w sercu i tęsknotę. Po raz ostatni patrzył na to, co towarzyszyło mu 
przez całe życie. Powoli przebierał się w czystą odzież i zastanawiał, od czego 
najlepiej zacząć nowe życie. Po krótkim namyśle, otworzył szufladę komody i 
wyciągnął ze sterty papierów futerał, w którym przechowywał zwitki ze swoimi 
wierszami. Były tu tylko najlepsze. Pozostałe nie warte były tego, by zabierać ze 
sobą. 

W szkatule, którą po raz pierwszy od wielu lat otworzył dorobionym potajemnie 
kluczem, a należącym do ojca i znalezionym w gabinecie, okazało się nie tak wiele 
pieniędzy, jak oczekiwał, ale wystarczy na początek. Zostały mu przecież jeszcze 
galarny, otrzymane od di Braja. Nie są to Bóg wie jakie pieniądze, ale na prowincji 
można za nie kupić niezłą farmę. 

Już w holu, opuszczając dom, wyjął z panoplium na klatce schodowej sztylet, 
jeden z dwóch wykonanych przez mistrza Garrasza, które ojciec bardzo cenił – nie 
wiadomo dlaczego. Zabijania nigdy się nie uczył, ale broń przyda się w drodze, 
choćby dla większej pewności sobie… 

Niebo na wschodzie pojaśniało. Narzuciwszy na głowę kaptur szerokiego 
płaszcza podróżnego, porzucił rodzinny dom, już nie zamykając za sobą drzwi. Z 
ulicy Perfumerzystów, gdzie kiedyś mieszkał, ciemnymi zaułkami dotarł do 
targowiska, a stąd, jeszcze przed świtem, znalazł się na zachodnim krańcu miasta, 
niedaleko od nowej Imperatorskiej Bramy. Tu, po raz pierwszy zobaczył żywych ludzi 
- dwóch pijanych w sztok obdartusów, którzy objąwszy się, kuśtykali wzdłuż 
ulicznego rynsztoka, wydzierając się w niebogłosy. Nie mógł rozróżnić słów ani 
dopatrzyć się żadnego motywu. Ogarnęła go złość; Ci dwaj, nikomu niepotrzebni 
gnoje przeżyli noc zaćmienia, a jego ojciec zginął. Ale czas uciekał, a on wciąż 
jeszcze nie wydostał się z miasta i nie czas było myśleć o drobiazgach. 

Zszedł po kamiennych schodach i znalazł się w wąskim zaułku, którego jeden 
koniec wychodził na drogę wiodącą do bramy, a drugi przechodził w cuchnący, ślepy, 
kolejny zaułek. Kroki spłoszyły zgraję chudych, wałęsających się psów, szukających 
śniadania w śmieciach. Zatrzymał się. Znów go zdjął strach, ale pozostawać w tym 
ponurym miejscu, też nie zamierzał. Wziął się w garść i ruszył w półmrok pod 
niewysokim łukiem.  Nagle, przed nim zjawiła się postać niezgrabna i złowieszcza, a 
do tego, dziwnie znajoma. 

- Dawaj pieniądze, przeklęty sklepikarzu! - zasyczał zbir, wymachując młotkiem 
na długiej rękojeści. - Syp monetki, bo łeb rozwalę, przysięgam na cycki mojej mamy! 

Jeszcze jedna postać zagrodziła drogę z drugiej strony łuku i chwyciła 
młodzieńca za rękę. Di Maron wyszarpnął spod płaszcza sztylet, ale w następnej 
sekundzie zamarł z otwartymi ustami. Napastnik też skamieniał, jego zakrwawiona i 
podrapana twarz wyciągnęła się w bezgranicznym zdumieniu. 
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- Niech proch pokryje moje zwłoki! - wypalił ten. – Toż to nasz młody kogucik! 
- To niemożliwe! - Di Maron rozpoznał uszatego katorżnika, tego samego, który 

przedstawił się jako Kiłle-Zając. – Żyjesz! 
- I ty też! Ball, ano przytrzymaj go. 
- Jak wam się udało zbiec? – zdążył zapytał di Maron, póki uszaty uwalniał go 

od pasa z portmonetką, torby z prowiantem i sztyletu. 
- Sam nie wiem - Kiłle popatrzył na poetę. – Jak opowiem, nikt nie uwierzy. A ty, 

jak zwiałeś? 
- Udało mi się. A staruszek di Braj - gdzie jest? 
- Nie widzieliśmy go - powiedział drugi katorżnik. 
- Z Ballem, schowaliśmy się na budowie - wyjaśnił uszaty. – Ukryliśmy się w 

szopie, gdzie stały beczki z dziegciem i smołą, dlatego nas dranie nie zwęszyły. Z 
pozostałymi koniec. Nikt nie przeżył. Cały plac był we krwi i w tym, co zostało z 
trupów. A nam, chyba diabeł pomógł! Doczekaliśmy się świtu i dawaj zwiewać! O, 
widzę, że gdzieś zaopatrzyłeś się w dobre babki! Kogo ograbiłeś roztrzepany, co? 

- Nikogo. Wziąłem ze swego domu. 
- To ty masz dom? - uszaty aż gwizdnął. - A ten dziadek, kim był dla ciebie? 
- Nikim, po prostu znajomy. Poznałem go w zajeździe, kiedy mnie gliny 

aresztowały. 
- Słuchaj, Ball, a może weźmiemy tego żółtodzioba ze sobą? - nagle 

zaproponował Kiłle. – Coś czuję, że kogucik nam się przyda, jeśli nie do pracy, to na 
pieczeń. Co frajerek, pójdziesz z nami? 

- A mam wybór? - zapytał di Maron. 
- U, mądry chłopak, wszystko rozumie! - Kiłle zachichotał i po przyjacielsku 

klepnął poetę po ramieniu. – Nie rób w gacie, roztrzepany, Kiłle pokaże ci złodziejskie 
życie! Tylko zapamiętaj na zawsze; Mamy jedno prawo - słuchać starszego i nie 
wymądrzać się. Złamiesz je, pożałujesz, że na świat się narodziłeś. Prawdę mówię, 
Biedaczysko? 

- Aha - wychrypiał Ball. Jedno jego oko było mętne, białawe, jakby wypełnione 
ropą. 

- Teraz pójdziemy do bramy - zaczął Kiłle, kierując ostrze sztyletu w pierś di 
Marona. - Straż na pewno siedzi w kordegardzie, piorą spodnie obesrane ze strachu. 
Ale, jeśli wylezą do nas, milcz i nie szarp się,  bo jednym ciosem nerkę wytnę. Mówić 
będę ja, zrozumiałeś? 

- Na pewno zrozumiał - stwierdził Ball. 
- Też tak myślę. Arystokrata, pojętny jest. Idziemy! 
- Jedno pytanie, Kiłle – odezwał się di Maron. - Dokąd idziemy? 
- Do Wenaduru – po krótkim milczeniu odpowiedział uszaty. - Tam teraz jakaś 

zawierucha, nie do nas im teraz. Mam nadzieję, że szczęście nas nie ominie i pięknie 
się urządzimy! Dawaj, dreptaj, a nie, to ranka nie dożyjesz. Lejry nie zżarły, to ja 
zarżnę! 

 
Dżel di Oran z niecierpliwością czekał poranka. Noc bardzo się dłużyła - do 

Czerwonego Pałacu nieprzerwanie przybywali gońcy z wiadomościami o 
przerażających zdarzeniach w stolicy. Udawał, że jest zdumiony i przestraszony 
potwornymi meldunkami. Z dobrze ukrywaną przyjemnością wpatrywał się w twarze 
policjantów, wojskowych i przedstawicieli magistratu, którzy tak szybko przybyli do 
Czerwonego Pałacu. Domyślał się, że wszyscy liczą na możliwość przeczekania w 
imperatorskiej rezydencji, póki Dzieci Nocy panoszą się w biednych kwartałach 
stolicy. Przywróconych do życia nie było, więc nic dziwnego, że psoty lejrów tak ich 



54 
 

wystraszyły! Nawet jemu przebiegł chłodek po plecach, kiedy agenci opowiadali mu o 
tym, co się dzieje w nocnym mieście. Przychodzili do małego gabinetu kanclerza - tu 
znajdowała się makieta Giespieropolisu i di Oran mógł prześledzić drogę 
wychodźców z Drugich Wrót. Aina ap-Annon zrobiła to, o czym dawno mówiła - 
oddała lejrom na pastwę te okręgi miasta, w których osiedlali się biedacy. Dzielnica 
Nadrzeczna, według doniesień gońców była zalana stworami – tam, do rana mało kto 
przetrwał. Ten sam los spotkał Stare Miasto. Zmartwiła go natomiast wiadomość 
otrzymana nad ranem – walec śmierci przetoczył się po budowie imperatorskiej 
świątyni. Kanclerz nie miał powodu do użalania się nad losem sześciu tysięcy 
kryminalistów, ale wyobraził sobie, jakim gniewem zapała Szendregon kiedy się 
dowie, że budowę trzeba będzie na długo zamrozić. Bogatsza część miasta prawie 
nie ucierpiała z powodu zapędów Nocnych Dzieci: widocznie Aina mocno trzymała 
ich na magicznej smyczy. Były tu tylko jednostkowe napady i ucierpieli tylko ci, 
których uważała za podejrzanych i nielojalnych wobec imperatora. Di Oran głośno 
wyrażał swoje zmartwienie, dowiadując się o zagładzie tego albo innego wybitnego 
wielmoży, a w głębi ducha czuł, że byli skazani. Wraz z wypełnieniem się proroctw i 
po otwarciu wszystkich siedmiu Bram Milczenia, i tak wszyscy zginęliby. Aina 
wiedziała, co robiła. 

O wpół do siódmej przyniesiono mu śniadanie. Kanclerz rozkazał, by go 
zostawiono w spokoju i usiadł do stołu. Zdążył zaledwie wypić sok, gdy do gabinetu 
weszła Tassi. Miała na sobie czerwoną szatę, wyszywaną złotą nicią, a w oczach  
błyskały triumfalne ogniki. Wstał, by ją powitać i pomógł usiąść w fotelu. 

- Uważam, że bardziej odpowiedni dla ciebie byłby inny strój - stwierdził, 
wracając do śniadania. - Niektórzy mogą pomyśleć, dlaczego to imperatorska 
faworyta włożyła odświętną szatę, zamiast żałobnej? 

- Uważasz, że mamy powód do żałoby? 
- Mają go wszyscy poddani żywego boga – kanclerz z przesadnym smutkiem 

pokiwał głową. - Przeczytaj, na biurku leżą doniesienia z miasta. Wiadomo już o 
ośmiu tysiącach poległych i jestem przekonany, że uściślanie liczby mieszkańców 
miasta zabitych przez twoich psotników, znacznie się przeciągnie. To prawdziwa 
klęska żywiołowa. I co mamy powiedzieć imperatorowi? 

- Żałujesz, że żołnierstwo Zammeka oczyściło miasto z wszelkiej zbieraniny, z 
tych śmierdzących plebejuszy, leniwych, chciwych i wiecznie pijanych? Mówiłam ci, 
że nad ranem Giespieropolis stanie się innym miastem. Odtąd każdy, kto zapragnie 
tu mieszkać, będzie otrzymywać specjalne imperatorskie pozwolenie. Nie wolno 
dopuścić, by stolicę znowu zapełnili wszyscy ci żarłoczni, głupi i brzydcy uciekinierzy 
z zapyziałych miasteczek i wsi. 

- To tacy sami poddani imperatora, jak i my - zauważył kanclerz. 
- Dżelu, oduczyłeś się żartować. Czasami twoje dowcipy bywają okropnie 

niezgrabne. Sama nie wiem, jak ci mogła przyjść do głowy myśl stawiająca mnie w 
jednym szeregu z tym brzydkim i śmierdzącym motłochem, paradującym z zepsutymi 
zębami, cienkimi nogami i obwisłymi brzuchami. Ale nie chowam do ciebie urazy. 
Uczynię tak, że Giespieropolis stanie się miejscem, gdzie rządzić będzie Bogactwo, 
Piękno i Rozkosz. Porozmawiam z imperatorem, by wydał szczególny dekret. 
Nieśmiertelność otrzymają tylko ci, którzy są tego godni. Przywróceni, powinni 
otrzymać ciała, dające im radość i przyjemność. 

- Myślałem, że im wszystko jedno. 
- Ach, Dżelu! Nawet nie podejrzewasz, jakiej przyjemności dostarcza fizyczne 

życie temu, kto był go kiedyś pozbawiony! Wy, ludzie, nie umiecie cenić swojego 
ciała. Nie dbacie o nie. Po prostu żyjecie, starzejecie się i umieracie. Przywróceni nie 
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będą się starzeć. Wiecznie będą rozkoszować się cielesnymi uciechami. Ale te ciała, 
powinny być godne nowych gospodarzy. 

- Jeśli dobrze zrozumiałem - kanclerz odłożył łyżkę - Przywróceni nie mogą 
zmienić raz wybranego ciała, czy się mylę? 

- Jesteś bardzo bystry. 
- Aino, dowiaduję się coraz więcej o tobie i o tych, których przywracasz do tego 

świata. Wyobrażam sobie, jaki świat zamierzasz stworzyć. Powiem uczciwie - mi też 
on się podoba. Też marzę o pięknych kobietach i bogatych strojach, klejnotach i 
wykwintnym jedzeniu. Tak jak ty, nie cierpię brudu i smrodu, obszarpaństwa i 
ubóstwa. Ale twoje królestwo jest tylko dla wybranych. Będą oni się rozkoszować 
życiem w nowym ciele, ale kto będzie walczyć, orać, handlować, sprzątać z ulic 
Giespieropolisu gówno, łowić pstrągi, które tak lubisz, szyć jedwabne szaty, których 
tak dużo potrzebujesz i wykonywać inne potrzebne, ale niemiłe zajęcia? Kto będzie 
utrzymywać w czystości i porządku nasz Czerwony Pałac, nie mówiąc już o całym 
kraju? Bardzo szybko kasta Przywróconych i kilka tysięcy Chałan-mornachów, 
których chwilowo udało się przywołać, zostanie bez niewolników, bez wygodnego i 
takiego przyjemnego przepychu i… - wbił łyżkę w miskę z sałatką - bez jedzenia. O 
ile wiem, także Chałan-mornachowie nie są skorzy do osiedlania się w dzielnicy 
Nadrzecznej i pozostałych, biednych kwartałach miejskich? Przecież wy jesteście 
rasą panów, dla których ludzie, to niewolnicy i źródło waszego odżywiania się. 
Zniszczycie ludzi i to wszystko, o czym dopiero co mówiłem, będziecie musieli robić 
sami. 

- Twoje myśli są niebezpieczne, kochany - Aina-Tassi żartem pogroziła 
kanclerzowi palcem, ale w jej oczach przemknęła złość. - Ale wybaczam ci. Wiesz, 
dlaczego? Bo zapomniałeś o czym mówią proroctwa. Z przyjściem Zammeka, ludzie 
staną się niepotrzebni. 

- Pamiętam treść proroctw. Mówi się tam, że kiedy światy zamienią się 
miejscami i nastąpi królestwo Zammeka, świat martwych stanie się światem żywych, 
a świat ludzi - światem martwych. Te słowa można różnie rozumieć, ale jakby nie 
kombinować, ludzie są wam potrzebni, w obliczu grożącej wojny. 

- Jednym słowem, osądzasz to, co się wydarzyło tej nocy, tak? 
- Wcale nie. Tę ofiarę trzeba było ponieść, żeby otworzyć Drugie Wrota, ale 

teraz, kiedy krwiożerczość lejrów została zaspokojona, trzeba wybrać inną drogę do 
realizacji proroctw. 

- Ach, tak? 
- Po pierwsze, powinniśmy zrobić tak, by mieszkańcy miasta, którzy ocaleli, nie 

bali się już o swoje życie. Po drugie, trzeba znaleźć sprawcę dzisiejszego koszmaru. 
Wyjaśnimy najście lejrów złymi czarami mieszkańców Północy. Powiemy, że to 
Wołosi przy pomocy czarnej magii obudzili martwych i spróbowali zabić imperatora. 
Naród nie lubi Wołochów i jest gotowy uwierzy w to, że na stolicę dokonano napadu, 
ukartowanego przez mieszkańców Północy. Imperator zmuszony będzie wysłać tam 
armię i będziesz miał wojnę, której tak pragniesz. 

- Widzę, że jeszcze coś chcesz powiedzieć? Mów! 
- Wojna powinna być przegrana. 
- Życzysz porażki własnemu krajowi? 
- Pragnę porażki imperatora Szendregona. Po nim przyjdzie nowy i odniesie 

zwycięstwo. Tylko nowy imperator - ty, oczywiście, wiesz o kim mówię - będzie 
zdolny do walki z naszymi wrogami, którzy przybyli spoza kręgu. 
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- Rozumiem - Tassi zaśmiała się. - Twoje pomysły rzeczywiście są niezłe. Ale 
gdzie podziejemy naszego biednego, umiłowanego imperatora, żywego boga Łaedy? 
On jest taki piękny! 

- A czyż Zammekowi, kiedy wróci na Ziemię, nie będzie potrzebne doskonałe 
ciało? - powiedział di Oran i też się zaśmiał. 

 
Po rozmowie z kanclerzem, Tassi wróciła do swego pokoju. Tu, czekał już na 

nią imperatorski posłaniec. 
- Perła Łaedy ma polecenie przyjść do boskiego - z niskim ukłonem 

zakomunikował posłaniec. Tassi zauważyła w jego oczach strach; widocznie, 
dzisiejszego ranka w stolicy wszyscy mieszkańcy są śmiertelnie przerażeni. Odczuła 
rozkosz z  tego powodu; gdyby strach określić kolorem, to posłaniec jest blady, 
martwy, jak skóra Leritów. Prawdopodobnie, w mieście nie ma ani jednego człowieka, 
który zdoła spokojnie zasnąć w ciągu najbliższych dziesięciu-dwunastu nocy. 

Nie warto pytać służącego, czego właśnie potrzebuje imperator. Widocznie, 
boski po prostu stęsknił się. Gestem odesłała posła i podeszła do lustra. Jeśli odbicie 
jej nie oszukuje, to stała się jeszcze piękniejsza. To dobry znak - prawie cała moc 
wróciła do niej. Osiemset lat nie odczuwała takiej pełni bytu. Ciekawe, czy podobnie 
by się czuła w ciele tej szmaty, Wirii? 

Aranija znała odpowiedź. Gdy tylko Wirija zjawiła się w pałacu imperatora, 
księżna Wirchejny natychmiast poczuła, że z tą dziewczyną jest coś nie tak. Coś 
niepojętego i groźnego. Próbowała jej się przyjrzeć, ale zbyt bliskiego kontaktu 
unikała, bo mogłaby nabrać podejrzeń. Czuła, że brudaska z dzielnicy Nadrzecznej , 
z niewiadomych powodów może być niebezpieczna. Skąd takie przeczucie, z 
początku nie rozumiała. A potem ją oświeciło i postarała się wpoić kanclerzowi, że 
trzeba uwolnić się od dziewczyny. Ale imperator, przeklęty kobieciarz, był zakochany 
w Wirii. Tylko że, wszystko ma swój kres. 

Aranija Stirba dobrze przyswoiła lekcję, której udzielili jej ludzie i Sidowie osiem 
wieków temu. Wtedy, była zbyt zadufana w swej potędze i przeliczyła się. Kiedy 
masz do czynienia ze Skrołlingami, nie wolno się śpieszyć. Jola di Kriffa. pokonała 
cierpliwością. Rycerz szukał swego dziecka i był w takiej rozpaczy, że nieopatrznie 
zwrócił się o pomoc do di Orana, widząc w nim doświadczonego maga. Reszta, była 
łatwa; ten, kto z własnej woli oddaje się w ręce ciemności, staje się jej zdobyczą. 
Aranija dowiedziała się, że Skrołling ma córkę, ale kto mógł sobie wyobrazić, że jest 
nią nowa imperatorska nałożnica Wirija? 

Jeszcze raz obejrzała się w lustrze. Jest szalenie atrakcyjna. Ma ciało lepsze od 
poprzedniego. Kiedyś, potrzebowała całej potęgi czarnej magii, by odbudować swoje 
piękno, zniszczone przez morderców. Potem, pozbawiono jej tego ciała. Powiedzieli, 
że jest Chałan-mornachem i za swoje przestępstwa powinna być wypędzona do 
Pustki. Nikt nie zlitował się nad nią, kiedy umarła po raz drugi. Nikt nie zareagował na 
jej krzyk, na jej wołanie o pomoc. I wtedy, wegetując w Pustce, przysięgła sobie, że 
zniszczy swoich wrogów. Ludzi i Sidów. Wszystkich, którzy zmusił ją, by umierała 
dwa razy. 

A teraz, lustro mówi jej, że jest prawdziwą księżną Chałan-mornachów. Jej 
piękno jest doskonałe i wieczne. Demony też mogą być wspaniałe. Trzeci raz jej nie 
zabiją. Teraz, kiedy otrzymała ciało, kiedy do niej wróciła moc, zdoła wypełnić 
proroctwa i zemścić się. A potem, kiedy spełnią się przepowiednie, Tassi-Aranija 
stanie się Ainą ap Annon, królową Chałan-mornachów i władczynią świata. Jedna 
tylko niedogodność, że swoim prawdziwym imieniem, nigdy nie będzie mogła się 
posługiwać. 
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Ale, to zmartwienie na przyszłość. Teraz, jest tylko dziewczyną do kochania i 
imperator ją wzywa. Ona wie, że on ją kocha. I Dżel di Oran, też. A jeszcze teraz i ten 
wojownik, którego sprowadziła spoza kręgu. Nadszedł czas, by z nim zawrzeć 
sojusz. Imperator poczeka. 

Wypowiedziała kilka zaklęć. Lustro zafalowało, jak przezroczysta kurtyna pod 
działaniem wiatru i zamiast jej odbiciu, ukazało się inne wnętrze. Przeszła do niego 
przez lustro, jak przez drzwi. Była to ogromna sala rycerska, ze ścianami 
obwieszonymi bronią, z płonącym ogniem w ogromnym kominku. Wielkie, pstre psy, 
widząc wchodzącą, zawarczały, cofnęły się przestraszone, ale po chwili uspokoiły 
się. Podeszła do stołu, wzięła z niego dzwonek i zadzwoniła. 

- Powiedz swemu panu, że chcę z nim rozmawiać - powiedziała do 
wchodzącego służącego. - Niech nie zwleka. 

Służący natychmiast wybiegł z sali. Podeszła do okna. Podobał jej się ten 
widok. Potrafiła stworzyć dobrą iluzję i nie wymagało to wielkiego wysiłku. Świat, z 
którego zabrała Horsta, był tak podobny do Łaedy, że nie trzeba było wymyślać nic 
szczególnego. 

- Moja pani! 
Horst rzucił się do niej od drzwi, przyklęknął i położył rękę na sercu. Skinęła 

łaskawie, bo spodobały się jego maniery i jego uroda. Ten młodzieniec ma w sobie 
coś z Szendregona, a także jej Kirnana, tylko jest bardziej męski - jego twarz, jest 
twarzą wojownika. 

- Raczyłaś mnie odwiedzić, pani - powiedział, patrząc na nią z zachwytem - i 
teraz, jestem szczęśliwy. Tęskniłem. 

- Wybacz mi, mój przyjacielu, ale byłam bardzo zajęta - pozwoliła młodzieńcowi 
pocałować swoją rękę. - Musiałam wyjechać. 

- Dlaczego nie powiedziałaś o swoim wyjeździe? I dlaczego nie pozwoliłaś mi 
towarzyszyć tobie? Drogi są niebezpieczne, bandy rozbójników błąkają się po nich. 

- Miałam bezpieczną podróż. Jeździłam niedaleko, do sąsiedniej posiadłości. A 
ty, jak spędziłeś czas? 

- Myślałem o tobie, pani – zapewnił gorąco von Grippen. - Od chwili znalezienia 
się w twoim zamku, nie mogę uwierzyć we własne szczęście. Dostąpiłem wielkiej 
radości bycia obok ciebie, mój aniele. O czym jeszcze mógłbym marzyć? 

- Jesteś prawdziwym rycerzem, Horście – pochwaliła go. - Każda dama marzy o 
takim rycerzu. 

- Podobnie jak każdy rycerz o takiej wspaniałej damie – odpłacił tym samym 
von Grippen. – Mój Boże, jakże byłem głupi, kiedy myślałem, że Bóg odwrócił się ode 
mnie! 

- Dlaczego tak pomyślałeś? 
- Byłem zakochany. To było parę lat wstecz. Zakochałem się w siostrzenicy 

pewnego barona, naszego sąsiada. Wtedy mi się wydawało, że ona jest idealną 
damą. Ale odrzuciła moje zaloty. 

- Opowiedz mi o swojej miłości. 
- Po co wam to? To zbyt smutna historia, moja pani. 
- Proszę, opowiedz. Chcę jak najwięcej wiedzieć o tobie. 
- To nie będzie długie opowiadanie. Miałem niespełna szesnaście lat, kiedy 

pokochałem pannę Katarinę. Była trochę starsza ode mnie, ale czy to było ważne? 
Była piękna, urocza i subtelna. Uosobienie doskonałości. Ale nie zwracała na mnie 
uwagi. 

- Dlaczego? 
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- Byłem starszym giermkiem jej wuja. Mówiono, że Katarina von Rawensburg 
była wyswatana z jakimś wybitnym wielmożą z Bawarii. Wydawało mi się, że mogę 
zdobyć jej miłość, zasłużyć na nią. Ale pomyliłem się. Pewnego razu, udało mi się z 
nią porozmawiać i oświadczyłem się jej. Wyśmiała mnie i zabroniła nawet myśleć o 
tym, że ja, syn niebogatego rycerza, mogę zaskarbić jej życzliwość. Był to okrutny 
cios dla mnie. 

- Byłeś zakochany po raz pierwszy w życiu, prawda? 
- Twoja przenikliwość równa się twojemu pięknu, moja pani. 
- I zostałeś templariuszem? 
- Rycerzem Liwońskiego Zakonu Najświętszej Marii Panny, moja pani. 

Podjąłem decyzję, że lepiej posłużę Bogurodzicy, niż ziemskim władcom. Ale moje 
serce nadal pragnęło prawdziwej i czystej miłości. 

- Kochasz mnie? 
- Ponad życie! Nie da się tego powiedzieć słowami. 
- To bardzo dziwne? 
- Dlaczego? Wątpisz pani w moją miłość? 
- Miłość nie może zapłonąć tak nagle. 
- O, co ty wiesz o miłości, moja pani? Kiedy cię zobaczyłem tam, w pogańskiej 

świątyni, najpierw pomyślałem, że to pogańscy bogowie nasyłają na mnie swoje 
diabelskie twory. Potem, że nawdychałem się dymu i umieram, i anioł niebiański 
zszedł na ziemię, żeby towarzyszyć mojej duszy w drodze do raju. Ale, kiedy do mnie 
przemówiłaś, zrozumiałem, że zdarzył się prawdziwy cud. Coś niesamowitego, o 
czym wielokrotnie słyszałem, ale nawet nie marzyłem, że doświadczę tego osobiście. 

- Jaki cud? 
- Nieznanym zrządzeniem Bożym, w tym momencie znalazłem tajemną drogę 

do krainy Ascalon, królestwa marzeń i miraży. A ty, jesteś jego królową, 
najwspanialszą ze wszystkich kobiet świata. Uznałem, że zdarzyło się to, o czym 
opowiadali mi sławni rycerze, przeżywający takie heroiczne przygody, o których 
mogłem tylko marzyć. 

- Ascalon? Cóż, i tak można nazwać ten kraj. Marzyłeś o bohaterskich 
czynach? 

- Marzyłem - przycisnął ręce do piersi. - Marzyłem o dokonaniu czegoś 
wielkiego, o czym trubadurzy będą śpiewać potem przez długie lata. Marzyłem o 
krucjacie do Grobu Pańskiego w Palestynie i zniszczeniu Saracenów. Marzyłem o 
zabiciu smoka. I marzyłem, by tego wszystkiego dokonać na cześć wspaniałej damy, 
której oddałem swoje serce. 

- Rzeczywiście, marzenie godne podziwu - zwyciężyć smoka! - uśmiechnęła się 
Tassi. 

- Widzę, że moje błagania zostały wysłuchane. Jestem wojownikiem, nie 
dworzaninem i nie umiem zgrabnie mówić. Zawsze lepiej władałem mieczem i kopią, 
niż słowem, a z koniem obchodziłem się sprawniej, niż z instrumentami muzycznymi. 
Ale teraz, jakby mi skrzydła urosły za plecami. Kocham cię, pani moja. Za ciebie, 
jestem gotów wyruszyć do piekielnych otchłani. Chętnie pójdę na śmierć, jeśli mi 
rozkażesz i ostatnim słowem, które wypowiem w swoim życiu, będzie twoje imię. 
Pani, czy wierzysz, że szczerze cię kocham? 

- Powiem ci prawdę - wzięła rękę rycerza i położyła na swojej piersi. - 
Pokochałam cię od pierwszego wejrzenia i od pierwszego naszego spotkania marzę 
o zbliżeniu z tobą. Pragniesz mnie? 

- Nie wiem, czy mi wolno o tym nawet myśleć? 
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- Twoja skromność jest chwalebna, ale w twoich oczach widzę pożądanie. Nie 
musisz go tłumić. Chodźmy! 

Od rycerza emanował taki potok pożądania, że Aranija po prostu nim się 
upajała. Wabiła go sobą, póki nie przyprowadziła do sypialni. Oddała się von 
Grippenowi właśnie tak, jak obmyśliła wcześniej. Nie trzeba było wykazywać się 
szczególną spostrzegawczością, by zrozumieć, że jest dla niego pierwszą kobietą. 
Po mistrzowsku odegrała rolę skromnej dziewczyny, kiedy zaczął ją rozbierać, 
okrywać ciało pocałunkami i kiedy sam się rozebrał. Męskość młodego rycerza 
sprawiła jej przyjemną niespodziankę. Tassi kręciło się w głowie od zapachu ciała 
młodego wojownika, a kiedy wdarł się w nią, nie potrafiła powstrzymać łez szczęścia. 
To był mężczyzna, o którym marzyła od dawna. Szendregon do niego się ni eumywa, 
a tym bardziej Dżel di Oran! Spełnienie, dosłownie rozerwało jej świadomość, a kiedy 
oprzytomniała, zobaczyła, że młodzieniec leży obok niej z oczami pełnymi szczęścia. 

- Moja królowo! - powtarzał, całując jej palce. - Moja bogini! 
- Nie jestem boginią - odpowiedziała - tylko biedną dziewczyną, którą uwiodłeś i 

która, być może, zgubiła cię swoją miłością. 
- Ty! – w jego oczach, miejsce szczęścia zajęło przerażenie. – O czym ty 

mówisz? 
- Nie jestem wolna, Horście. Jestem kochanką imperatora. Jeśli dowie się o 

tym, skaże mnie i ciebie. 
- Przysięgam na honor rycerza, że nikt i nigdy nie usłyszy o tym, co było między 

nami, moja pani! - proklamował Horst. - Przysięgam, że zachowam tajemnicę do 
końca życia. 

- Dziękuję. Ale miałam co innego na myśli. Mówiłam o tobie imperatorowi. 
Odnosi się z sympatią do ciebie i chce powierzyć ci ważne zadanie. Jednak jestem 
przekonana, że zechce cię usunąć i wyśle z wojskiem na północ. Rozumiesz, 
dlaczego zamierza odesłać cię? 

- Rozumiem. Ale dla ciebie, jestem gotowy na wszystko. 
- Tak myślałam. Jednak powinieneś pamiętać, że imperator jest bardzo 

zazdrosny. Jeśli będzie podejrzewał, że między nami jest coś znaczniejszego, niż 
przyjacielskie stosunki, skaże cię na śmierć, a ja… umrę z tęsknoty! 

- Rozumiem, ukochana. Będę służyć imperatorowi tak, jakby to on, a nie ty, był 
moim zwierzchnikiem. Wykonam wszystko, co zechce. 

- Tak bardzo czekałam na te słowa! Jestem ci wdzięczna, Horście. 
- Mój Boże, jaka ty jesteś wspaniała! Emanujesz wewnętrznym dobrem. Pozwól 

mi cię kochać, moja promienna, mój aniele, moja ślicznotko! 
- Kochaj mnie, Horście! I pozwól mi kochać ciebie. Kochać tak, jak kocham tylko 

imperatora. Pozwolisz? 
- Oczywiście. 
- No, to trzymaj się! - przypadła do warg wojownika, a potem prześliznęła się w 

dół, do jego lędźwi. 
To była jej kobieca zemsta na Szendregonie. To, czego imperator żądał od niej, 

młodemu rycerzowi robiła dobrowolnie i z przyjemnością, rozkoszując się smakiem 
jego nasienia - smakiem życia, którego nie było w martwym, dziedzicznym nasieniu 
imperatora. Nie miała żadnych wątpliwości, że rycerz, który pomoże jej wykonać 
proroctwo, znajduje się teraz w jej niepodzielnej władzy. 

 
Słońce chyliło się ku zachodowi, kiedy trójka uciekinierów dotarła do starej, na 

pół zburzonej fermy, w odległości sześciu lig od miasta. Przyprowadził ich tu uszaty 
Kiłle – zdarzało mu się kiedyś ukrywać tu przed Czerwonymi Płaszczami. Miejsce 
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istotnie doskonale nadawało się na schronienie: z jednej strony, ferma dochodziła do 
wielkiego parowu, którym można było by łatwo zwiać przed ewentualnym pościgiem i 
ukryć się w lesie, na granicy pola, niegdyś zadbanego, a teraz porastającego 
krzakami i młodymi drzewami. 

Drzwi były zamknięte - Kiłle otworzył je nogą. Di Maron wszedł tuż za 
katorżnikami, uważnie rozglądając się po bokach. Dom był ciemny, przesycony 
zapachem pleśni i myszy; okna były zabite deskami i światło przenikało tu tylko przez 
dziury w dachu. Podłogi przeraźliwie skrzypiały i piszczały pod stopami przybyszów. 
Jednakże, uszaty czuł się tu pewnie – być może, dla niego ten porzucony dwór nie 
raz grał rolę własnego domu. 

- Witam w gościnnych progach! - zaprosił tonem gospodarza. - To pałac Kiłle-
Zająca. Teraz będziemy szmać. Paniczek przyniesie drwa do kominka. 

- A gdzie je znajdę? - zapytał poeta. 
- W szopie. Tylko nie myśl o ucieczce. Dookoła bagna, utoniesz, jak amen w 

pacierzu.. 
- Nie przyszło mi to na myśl - zełgał di Maron. 
Wyszedł z domu i natychmiast przekonał się, że jego najnowsi kompani nie 

ufają mu - mętnooki Ball natychmiast pojawił się w drzwiach domu, obserwując go. Z 
trudem pokonał chęć natychmiastowego przeskoczenia przez wykrzywiony płot i 
pomachania obserwatorowi na pożegnanie. Miał rację Zając, że pójść on nie będzie 
miał dokąd. I problem, nawet nie leży w bagnach - są one tu albo nie, dopiero by się 
okazało. Oni znają te okolice lepiej, niż on. Nie pozwolą odejść, dogonią i zabiją. 
Młodzieniec przypomniał obdartą ze skóry  ludzką tuszę w obozowej kuchni i 
wzdrygnął się. Ci dwaj, na pewno jedli tę zupę. To nie ludzie, a degeneraci. Dlatego 
nie warto durnieć, a lepiej poczekać na odpowiedni moment. Być może, los mu taki 
podaruje. Nie dla tego Jedyny uchronił go minionej nocy, by teraz pełzał przed tymi 
dwoma nikczemnikami i zginął razem z nimi w jakiejś rozróbie. 

Kiedy wrócił z drewnem, obaj katorżnicy posilali się jego prowiantem. Kiłle kazał 
mu rozpalić ogień. Hubka zajęła się natychmiast, ale wilgotne drewno, palić się nie 
chciało. 

- Z czym się tam wozisz? - krzyknął uszaty. - Co, nie umiesz ognia rozpalić? 
- Zaraz skończę - burknął poeta. 
- Ruszaj się szybciej, bo zimno! - dodał Ball. 
- Lokaja, to mamy do chrzanu, jakiś niemrawy - oświadczył koledze Kille. - 

Trzeba go podszkolić z dobrych manier i posłuszeństwa. 
Młodzieniec skulił się. Jednakże, w następnej chwili, od tlącej się hubki zajął się 

kawałek kory brzozowej, który wsunął do kominka. Pomarańczowy ognik pobiegł po 
rozszczepionym polanie i, przerzucił się na pozostałe paliwo. 

- Patrzcie ludzie, jednak potrafi! - zając nawet gwizdnął. - Teraz poszukaj kratkę 
do pieczenia. Mięso będziemy smażyć. 

- Jakie mięso? - drgnął di Maron. 
- Twoje, z torby. Bo stęchnie. 
Poeta przeklął pod nosem. Kratka poniewierała się w stercie śmieci z prawej 

strony kominka, przywalona starym popiołem i jakimiś bezkształtnymi szmatami. Kiłle 
tymczasem, sztyletem pokroił mięso na plastry. 

- Dawaj, paniczyku, ruszaj się - rozkazywał. – Musisz zapracować na swoje 
żarło. Dotąd miałeś wszystko przygotowane i podane. Pewnie ani razu w swoim 
zakichanym życiu głodu nie czułeś. Takiego głodu, że we wnętrznościach wszystko 
płonie. Prawda? 
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Di Maron milczał. Nie czuł potrzeby rozmawiania z uszatym, dlatego udawał, że 
bardzo go interesuje zardzewiała kratka. 

- Milczysz? - Kiłle uśmiechnął się. - No to milcz, nie będę cię ciągnąć za język. 
Chociaż, przez wzgląd na uprzejmość mógłbyś podtrzymać rozmowę. Nie winię 
ciebie. Każdy ma swój los. Ty, na pewno znasz i tatusia, i mamę? 

- Znam – odpowiedział ten. 
- O, przemówił! Zuch chłopak! No widzisz, znasz swojego papcia i mamcię, a ja 

swojego ojczulka na oczy nie widziałem. No i na kogo mogłem wyrosnąć, jeśli 
urodziłem się w gównie? A ty, pieszczoszek mamuni, próżny paniczyk! Popatrz, jak 
kratę trzymasz, tak, jakbyś się bał rączki pobrudzić. 

- Czego od mnie chcesz? - zapytał poeta, nie zupełnie rozumiejąc, co zmusiło 
uszatego do wszczęcia z nim tak uduchowionej rozmowy. 

- A, niczego. Chcę ci towarzystwa dotrzymać. Z Biedaczyskiem wybraliśmy się 
na północ, do Wenaduru. Mówiłem ci przecież. Droga daleka i przyda się dobry 
kompan. Prawdę mówię, Biedaczysko? 

- Yhy – zgodził się mętnooki. 
- I dla ciebie będzie dobrze i nam weselej - kontynuował ostrouchy. – Sam, to 

byś na pierwszym posterunku się spalił. Tu, po nocnym burdelu, wszystkich będą 
chwytać, winny-niewinny, czysty czy podejrzany. Ciebie też by zwinęli. A tak, przy 
nas, uratujesz swoją skórę – przy tym, nie wiadomo dlaczego, Zając idiotycznie 
zarżał. 

- Z czego się śmiejesz? - zainteresował się poeta. 
- Bo pomyślałem, że teraz cały jesteś nasz. Czyli swój. 
- Chyba się mylisz - skwitował di Maron. – Przecież jestem paniczykiem i 

próżniakiem. Nie mam honoru, by należeć do szlachetnej społeczności złodziei i 
morderców. Chociaż, jeśli dobrze pomyśleć, to złodziejem mnie nazwać można. 

- A cóż ty takiego podwędziłeś? 
- Czy to ważne?! Grunt, że znalazłem się tu, w tej dziurze. I moje widoki są 

nieciekawe. Tak, jak i wasze. Nie rozumiem tylko, dlaczego Jedyny uśmiechnął się 
do nas, i pozwolił ujść z łap lejrów. 

- Czyżbyś żałował, że twoich bebechów nie rozwlekli po placu? No dobrze, 
szkoda strzępić języka. Bierz mięso, wykładaj na kratkę Chleb z serem, to jedzenie 
dla szlachetnych, nam, wyposzczonym, mięso jest potrzebne. 

Di Maron w milczeniu obserwował, jak się smaży mięso, od czasu do czasu 
podrzucając do kominka drew. Zając i Ball tymczasem zaczęli grę w kości. Grali z 
zacięciem, wymyślając sobie i przeplatając dialogi wyszukanym obozowym 
żargonem, którego poeta prawie nie rozumiał. Pojął tylko, że katorżnicy grają w 
„małpę”, w którą też kiedyś grał i nawet pewnego razu ograł marynarzy w portowym 
hotelu. Zaświtała mu myśl; A gdyby tak zaryzykować i zagrać z nimi o swoją 
wolność? Oczywiście, grać z katorżnikiem w kości – sprawa od początku przegrana, 
ani jeden z tych chłopaków nie gra uczciwie nawet z takim samym bandytą, jak on 
sam. Ale zaryzykować, chyba się opłaci. Może, Jedyny znów uśmiechnie się do 
niego i uwolni od tych nieproszonych kompanów. 

- Zagram ze zwycięzcą – powiedział, niespodziewanie nawet dla samego 
siebie. - Stawkę sami wyznaczycie. 

- Ty lepiej pilnuj mięsa, arystokrato - odpowiedział Zając. - Jeśli się spali, to z 
twojego uda wykroimy befsztyki. 

- Mięso długo się będzie smażyć. Drewno mokre i ledwie się pali. Zdążymy 
zagrać. 
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- Ledwie się pali? To rozpal trochę lepiej, nazbieraj suchych patyków. Może 
myślisz, że my to zrobimy? 

- Jeśli przyjęliście mnie do swojej szajki, to powinienem mieć równe z wami 
prawa, a może się mylę? Nie jestem waszym służącym i nie mam zamiaru biegać i 
zamiatać. Kto przegra, odpada i pilnuje kolacji. Umowa stoi? 

- Napraszasz się, braciszku? - Zając podejrzliwie popatrzył na poetę. – Nie 
masz o co grać. A może przed nami coś ukrywasz? 

- Ty lepiej powiedz, będziesz grać czy nie? 
- Jesteśmy zawsze gotowi! - Kiłle-Zając wesoło potrząsnął szklaneczką z 

kośćmi. – Ty pewnie myślisz, że jeśli twój znajomy Dziadek nas ograł, to i ty potrafisz. 
Wybij to se z głowy! Prawda, Biedaczysko? 

- Niech gra - melancholijnie zauważył mętnooki. - Przegra, znajdziemy mu 
odpowiednie zajęcie. 

- Proponuję stawkę - oświadczył di Maron. - Niedaleko stąd, Dziadek zakopał 
cały skarb. Znam miejsce. Myślę, że moje życie warte dwustu drakianów. 

- Nawijasz! - w oczach Kiłlego zapaliła się taka zachłanność, aż di Maron się  
ucieszył; podstęp zadziałał. - Jak udowodnisz? 

- Niczego nie będę udowadniać. Chcecie, wierzcie, a nie chcecie - walcie się do 
wordłanów. Tylko ja znam miejsce, a nie wy. 

- A my za to znamy sposób, jak ci języczek rozwiązać - złośliwie uśmiechnął się 
Zając. – Dlatego radzę ci lepiej samemu wszystko nam wyśpiewać. 

- Nie uda się, Zając, oj, nie uda się - di Maron już poczuł się gospodarzem 
położenia. - Pamiętasz, Dziadek wygrał z tobą w kości? Wiem, że pamiętasz i nie rób 
głupiej gęby. Wiesz, dlaczego wygrał? Dziadek jest czarownikiem. Uczył się magii w 
Ciemnych Ziemiach, u tamtejszych kapłanów - nekromantów. Swój skarb 
zabezpieczył czarami. Powiedział mi: „Zapamiętaj Uerze, mój skarb można otrzymać 
tylko za moją zgodą i przy mojej dobrej woli. Jeśli ktoś zechce zawładnąć nim przy 
pomocy oszustwa albo groźbami, pożałuje. Całego swojego żałosnego życia 
pożałuje i przeklnie dzień, w którym pojawił się na świecie. Zeżre go trąd, a dusza po 
śmierci nigdy nie znajdzie drogi do świata pozagrobowego - będzie się błąkać po 
ziemi, póki jakiś czarodziej nie zniszczy go zaklęciem!” 

- Bzdury! - zauważył Ball. - Zając, przecież on nas rozgrywa, jak dwóch 
osesków! Szczeka swołocz, bo chce uratować swoją skórę. Nikt nie może 
potwierdzić jego słów, dlatego wciska nam tę bajeczkę o dziadkowym skarbie. 

- Bajeczkę? - di Maron uśmiechnął się, chociaż oblał go zimny pot. – Czy któryś 
z was umie czytać? 

- Nie, a co? - odpowiedział za obu Zając. 
- A, to! - poeta wyjął zza pazuchy tubus ze swoimi wierszami, otworzył i wśród 

zapisanych pergaminów znalazł to, czego szukał; Kiedyś, narysowaną przez siebie 
mapę wymyślonego kraju Markalim, o którym próbował napisać dłuższy poemat w 
trójwierszach. Napisać, nie napisał, ale mapę zachował. - Masz, spójrz! Ty, 
Biedaczysko, też popatrz sobie! To plan. Sprawa poważna. Chcecie się wzbogacić, 
to przyjmijcie moją propozycję. A nie chcecie – to niech wami dżuma się zajmie! 
Możecie dalej wałęsać się po ziemi, póki was nie dopadną i nie powieszą na 
poprzeczce, jak szmaciane lalki w kramie. Płakać po was nie będę. Jeszcze czego, 
by ubolewać nad dwoma kretynami, którym bogactwo pchało się do rąk, a oni go 
przebimbali! 

- Miejsce wygląda na znajome - powiedział Bal, wpatrując się w mapę. - Daleko 
stąd? 
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- Nie więcej, niż dziesięć lig. Wyszliśmy przez Zachodnią Bramę i cały czas 
szliśmy na północny wschód, prawda? Gdybyśmy wyszli Wschodnią, to bylibyśmy 
niedaleko od skarbu, a tak, przyjdzie się  trochę podreptać. Zresztą, co to jest 
dziesięć lig, jeśli przy końcu drogi czeka na ciebie cztery tysiące galarnów! 

- Od kogo masz mapę? - zapytał Ball, próbując na czymś złapać młodzieńca. 
- Od Heroda! - Di Maron pokazał katorżnikowi pogardliwy gest; był już święcie 

przekonany, że Kiłle-Zając jest po jego stronie. - Dziadek zostawił. Zamierzał 
osobiście pójść po skarb, ale boję się, że go umarlaki zżarły. Gdy się to wszystko 
zaczęło, pobiegliśmy w różne strony. Kazał mi biec do Bramy Południowej, a sam 
puścił się do głównego wejścia. Szkoda, oczywiście, dobry to był człowiek. Ale 
najważniejsze, że przekazał mi tajemnicę tego skarbu. Więc proszę bardzo, jeśli się 
zgodzicie, wtedy podzielę się z wami po bratersku, a nie chcecie – pieniądze zostaną 
przy mnie. Przydadzą mi się. 

- Zdaje się, że chciałeś z nami zagrać - przypomniał Ball. 
- Nadal chcę - potwierdził di Maron. - Dzielę skarb na dziesięć stawek. 

Wygrywacie, zdradzam wam tajemnicę skarbu. Przegrywacie - odchodzę stąd i nie 
będziecie mi robić żadnych przeszkód. 

- Nie zgadzaj się, Zając! - krzyknął Ball. – On coś kręci, czuję to nosem! Nie ma 
żadnych pieniędzy. 

- Zgoda - wypuścił powietrze uszaty. - Gramy! 
- Daj słowo! - zażądał di Maron. 
- Jakie słowo? 
- Przysięgnij na swoje złodziejskie szczęście, że dotrzymasz umowy. 
- Przysięgam! Zadowolony? 
- Rzucaj kości. 
- Nie ty! - nagle powstrzymał uszatego Ball. – Ja zagram. 
Di Maron, krzyżując ręce na piersi, obserwował, jak Biedaczysko kręci kubkiem. 

Na zewnątrz był spokojny, ale w duchu, po raz pierwszy od wielu lat, gorąco się 
modlił do Jedynego, prosząc o cud. Na kratce paliło się mięso, rozsiewając czad i 
smród po całym domu, ale wszyscy o nim zapomnieli. Ball-Biedaczysko rzucał 
kośćmi koncertowo - wypadły „kotka”, „klucz” i „mała małpa”, co było świetnym 
rezultatem. Przyszła kolej na rzut di Marona. Pierwszy okazał się nieudany. I chociaż 
poeta potem jeszcze dwa razy rzucał i oba razy wyrzucił „klucze”, pierwszą stawkę 
przegrał. Podobnie niefortunnie rozegrał i drugą pulę. Za trzecim razem Ball rzucił z 
taką siłą, że jedna z kostek poleciała do ciemnego kąta i długo jej szukali. 

Di Maron grał często i często mu się wiodło, ale takim samym, szczęśliwym 
graczem był przeciwnik i dlatego, po trzech godzinach od rozpoczęcia gry, kiedy 
przyszedł czas ostatniego rzutu, di Maron prawie rozpaczliwie próbował przełamać 
niefart - przegrał już dziewięć stawek z dziesięciu. Oczywiście, nadzieja na to, że 
skarb w porzuconym młynie, o którym mówił Ferran di Braj w zajeździe Jola-
Grubasa, istnieje naprawdę, nie opuszczała go. Ale czy zdoła go zdobyć? Ci dwaj 
łotrzy zarżną go bez żadnej litości, jeśli nie odda im przegranych pieniędzy. 

Ball rzucił kości. Znowu wypadła „mała małpa”. Di Maron spazmatycznie 
wciągnął powietrze. Przegrał dziesiątą stawkę. 

- Pięknie, braciszku! - Zając poklepał Balla po ramieniu. - No co, arystokrato, 
zgrałeś się? Bierzemy się za rozliczanie! 

- Poczekaj! - di Maron zdecydował się. - Jest jeszcze jedna stawka. 
- Nie przejdzie! – Zając pokręcił głową. - Przedmuchałeś wszystko. 
- Nie wszystko. Gram o samego siebie. 
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- W jak sposób? - na twarzy uszatego odbiło się zdziwienie. - A na co ty nam się 
przydasz? Zamierzasz nam dogadzać, to i bez gry da się załatwić. 

- Nie zrozumiałeś – żachnął się poeta. – Na Ziemiach Południowych, za białego 
niewolnika dadzą dobre pieniądze. Jestem młody, umiem pisać i znam sztuki 
aktorskie. Wiem dobrze, że taki niewolnik kosztuje więcej, niż pięć tysięcy galarnów. 
Mój ojciec w swoim czasie zajmował się sprowadzaniem uzdolnionych jeńców z 
Amlauty i Kazutary. 

- Zgoda! - ze śmiechem zgodził się Ball. - Jedna stawka za twój tyłek. 
- Cały skarb. I moja wolność. 
- Zgoda - wypalił Zając. 
- Też się zgadzam! Wszystko jedno przedmuchasz, frajerek - Ball wrzucił kości 

do szklaneczki. – Uważaj się, że już jesteś w Kazutarze! 
Kości poleciały na blat i z gardła Balla wyrwał się okrzyk triumfu - znowu 

wypadła „mała małpa”. Di Maron, niczym we śnie zebrał ze stołu kości i potrząsnął 
nimi w szklaneczce. Kości potoczyły się po stole i obaj katorżnicy najpierw wymienili 
spojrzenia, potem oszalałym wzrokiem popatrzyli na di Marona. Sześć kości położyło 
się szóstkami do góry - wypadła „wielka małpa”. 

- Wygrałem - powiedział di Maron, kiedy zdołał w końcu oderwać wzrok od 
leżących na stole kości. - Jestem wolny. 

Zając uniósł się, machnął ręką. Coś mignęło i Ball-Biedaczysko chwycił się za 
gardło. Krzyczeć nie mógł, tylko bulgotał i rzęził. Jego białawe oko zupełnie zmętniało 
i wylazło z oczodołu, jak drożdżowe ciasto z kubka. A potem, runął na podłogę, 
twarzą do ziemi i dookoła jego głowy szybko rozlała się purpurowa kałuża. 

- Pomyślałem, że cztery tysiące galarnów na trzech źle się dzielą – 
usprawiedliwiał się Zając, wycierając o odzież zabitego sztylet di Marona. - A na 
dwóch, chyba, lepiej się dzielą. Do tego, bardzo nie lubię pechowców. A ty, jesteś 
fartowny sukinsyn. Z tobą można sprawy kręcić. 

- Jakie sprawy? - Di Maron z trudem stłumił podchodzące do gardła mdłości. 
- Najpierw, zabierzemy twój skarb - wyjaśnił uszaty. - A potem, pomyślimy, jak 

go właściwie zagospodarować. Zgoda? 
Di Maron skinął głową. Zając wywoływał w nim wstręt i przerażenie, ale wyboru 

nie było. Jeśli katorżnik coś będzie podejrzewać, z nim będzie to, co minutę temu 
zdarzyło się z Biedaczyskiem. 

Już raz zaryzykował i trzeba będzie ryzykować dalej. 
- Zgoda - powiedział. - Idziemy po skarb. 
 
Niebo na wschodzie pojaśniało, kiedy di Maron przyprowadził swego kompana 

nad brzeg Matry w odległości pół ligi na wschód od Giespieropolisu. Od rzeki 
ciągnęło wilgocią i chłodem i di Marona, który zapomniał płaszcza na fermie, męczyły 
dreszcze. Przez noc, pokonali długą i męczącą drogę i przez cały czas poeta czuł na 
plecach napięte spojrzenie Zająca. 

- O duchy ciemności! - powtarzał pod nosem di Maron, z obawą stąpając po 
otoczakach, zalegających brzeg rzeki. - Co ja robię, nieszczęsny idiota! Gdzie ja idę? 
Nadeszła godzina mojej śmierci. Mrok ustąpi i jak nic, oszuka mnie, a ten 
krwiożerczy pies zarżnie mnie podobnie, jak swojego przyjaciela. Umrę nieciekawe, 
nieszczęśliwy, głodny i zapomniany przez wszystkich! 

- Uwijaj się szybciej, przyjacielu! - warknął uszaty. – Już pół nocy się wleczemy, 
diabeł wie ile przeszliśmy, a o twoim skarbie nawet nie ma mowy. Jeśli mnie 
zwodzisz, to… 
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- Nie zwodzę! - Di Maron nagle zobaczył to, co szczerze chciał zobaczyć. - Oto i 
młyn. 

Zając nie mógł powstrzymać okrzyku, w którym zmieszały się triumf i 
zachłanność. Z przodu, przy samym brzegu, wznosiła się czworokątna, kamienna, 
piętrowa budowa, otoczona walącym się częstokołem z nadgryzionych przez czas 
kłód. W dalekim kącie młyna wznosiła się sterta cegieł, okna były pozbawione 
okiennic i przypominały czarne dziury, ale budowla jeszcze wydawała się mocna i 
solidna. Przy samym brzegu, z zarośli oczeretu, sterczał górny brzeg wielkiego koła 
wodnego. 

- Pamiętasz, co ci powiedziałem? - przypomniał minstrel. - Zapal latarnię. 
Dziadek powiedział, kiedy podejdziesz do młyna, obowiązkowo trzeba zapalić 
pochodnię albo latarnię. 

- Pamiętam - warknął katorżnik. – Wal do przodu. 
- Nie musisz wątpić, złoto tam jest - uśmiechnął się di Maron. - Wystarczy i na 

dziwki, i na usługi lekarza, który będzie leczyć twoje brzydkie choroby. 
- Nie wymądrzaj się, by cię cholera wzięła! 
Di Maron wszedł do bramy młyna i zamarł z przerażenia. To, co zobaczył, 

mogłoby nastraszać nawet najodważniejszego człowieka. Pod ścianą leżało 
szeregiem osiem ludzkich szkieletów. Kości były oprawione przez żywioły i czas, aż 
do rażącej wzrok bieli. Nawet katorżnik, na ten widok, uczynił znak, odpędzający złe 
duchy. 

- Trzech mężczyzn, dwie kobiety i troje dzieci - mruknął di Maron, przyglądając 
się umarlakom. - Najprawdopodobniej, tu ich ktoś wykończył. Zachowaj nas Oko 
Światła od stworów Nocy! 

- Dość gapienia się na te kościotrupy! - Kiłle wykrzesał ogień i zapalił latarnię. - 
Gdzie skarb? 

- Tam, gdzie jest studnia. Trzeba rozebrać cembrowinę po wschodniej stronie. 
Tylko najpierw światło. Należy stworzyć krąg światła. 

- Trzymaj latarnię! Zaraz coś wymyślimy. 
Di Maron uśmiechnął się, obserwując go spod oka. Widocznie, katorżnik bardzo 

chciał się wzbogacić, ponieważ w niecałe pięć minut urządził dookoła studni nie 
jedną, nie dwie, a dziesięć stert chrustu i desek, a potem, po kolei, zapalił je od 
latarni. Ogień wkrótce się rozpalił i di Maron nagle zrozumiał, dlaczego w ruinach 
młyna winny stale palić się ognie. Za linią światła zachwiały się w ciemności jakieś 
długie, czarne cienie i na granicy światła i ciemności zarysowały się rozmyte, 
człekopodobne figury, które okrążyły studnię i stojących obok niej ludzi. 

- Co to za gęby, niech mnie przeklnie Jedyny! - wrzasnął Kile. 
- To zjawy - szepnął di Maron i chłód przebiegł mu po grzbiecie. 
- Olać ich! Co trzeba zrobić, żeby dostać pieniążki? 
- Rozebrać cembrowinę. 
- To dlaczego stoisz? Ruszaj się, taka twoja mać! 
Di Maron podszedł do studni. Gorączkowo myślał, jak określić w ciemności, z 

której strony trzeba rozbierać cembrowinę - di Braj mówił synom oberżysty, że należy 
rozebrać kamienne oblicowanie studni od wschodniej strony. Tylko gdzie jest, ta 
wschodnia strona? Wszystkie cztery były jednakie, bez żadnych znaków. Zaczął 
wyjmować kamienie na chybił trafił, próbując znaleźć pustkę. Ukazała się tylko 
zwarta ściana z cegły. 

- No i co? - Kiłle widząc efekt starań poety, przeklął. – Odsuń się! 
- Ze wschodniej strony - przypomniał di Maron. 
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- Choćby ze wszystkich czterech stron i chociażby w tyłku! Znajdę ten skarb 
albo niech demony rozerwą na kłaki moją duszę! 

Di Maron z niepokojem obserwował, jak katorżnik, sypiąc złym słowem i 
przekleństwami, rozbiera kamienne oblicowanie. A potem, usłyszał jego triumfalny 
okrzyk. 

- Jest! - oznajmił. – Poświeć! 
W kamiennym murze otworzyła się dość pojemna nisza. Di Maron zauważył, że 

cienie za linią światła poruszyły się; jeśli wcześniej obserwowały poszukiwaczy 
skarbu obojętnie, to teraz zaczęły się grupować i poruszać się wzdłuż linii światła, 
jakby próbowały znaleźć w niej słaby punkt. 

- Otaczają nas - szepnął di Maron. 
- Mamy skarb twojego staruszka! – łamiącym się głosem oznajmił Zając, 

wyjmując z niszy wielki i ciężki skórzany worek. - Bierzemy i uciekamy! 
- Zaczekaj! Zapomniałem ci powiedzieć. Dziadek mówił, że można wziąć tylko 

sto drakianów. Pozostałe pieniądze musisz zostawić na miejscu. Tak, że nie bierz 
wszystkich. 

- Niech zdechnę, ty chyba zbzikowałeś! - Kiłle pchnął poetę w pierś tak, że di 
Maron upadł. - Nie po to się pchałem tu, do tej dziury, żeby zostawiać pieniążki bez 
gospodarza! Mam w nosie polecenia dziadka! 

- Posłuchaj, Kiłle, uprzedziłem cię! 
- Zamknij się! - Zając wsunął woreczek z pieniędzmi do kieszeni swojej 

kamizeli. - Zwiewamy! 
W następnej chwili, wydał jakiś dziwny dźwięk, bo jego ręka jakby przyrosła do 

brzegu studni. Gdyby nie noc, di Maron zobaczyłby bladość, jaka pokryła twarz 
katorżnika. 

- Niech to diabli! - wrzasnął. - Co to? 
- Kiłle, co się dzieje? 
- Moja ręka! Cholera, nie mogę jej oderwać! Czego stoisz? Pomóż mi! 
- Kiłle, ja… - Di Maron bezradnie rozglądał się po bokach, ponieważ cienie 

weszły w krąg światła. Kiedy przeszły obok niego, poeta poczuł bijący od nich 
nieziemski chłód. Obstąpiły uszatego Kiłle i po sekundzie di Maron usłyszał jego 
przenikliwy krzyk, a potem - jakieś smętne i zarazem triumfujące wycie. Potworne 
dźwięki rozlegały się przez kilka sekund, a potem wszystko ucichło. Poeta ośmielił 
się obejrzeć. Ogniska nadal się paliły, ale cieni przy granicy kręgu nie było i, Kiłle 
zniknął. Przy studni zostały tylko kłaki podartej odzieży, a na samej cembrowinie - 
skórzany worek z pieniędzmi. 

Di Maron wyciągnął rękę i dotknął worka. To nie był miraż - palce poczuły 
miękką chropawość niegarbowanej skóry. Biorąc się w garść, wziął worek i wysypał 
jego zawartość na ziemię. Złote monety były najprawdziwsze. Równo dwieście 
drakianów - cały majątek. Odliczył połowę, pozostałe zebrał do woreczka i włożył do 
niszy, maskując ją kamieniami. Teraz, miał pieniądze. A najważniejsze, był wolny. 
Mógł iść dokąd zechce. Ale, w tym momencie zrobił to, czego nie robił już od wielu 
lat. Klęknął i odmówił improwizowaną modlitwę. Ułożoną tu i teraz, przy studni 
porzuconego młyna. 

- Wyprowadziłeś mnie z więziennego dołu, uratowałeś przed stworami nocy - 
szeptał poeta - uwolniłeś od tych, którzy pragnęli mojej śmierci. Pomóż mi także teraz 
wykonać to, co powinienem zrobić. Pomóż mi pomścić śmierć ojca. Teraz, moje życie 
należy do Ciebie. Pamiętam imię demona. Pomóż mi znaleźć tych, którym 
powinienem je wyjawić. Być może, wtedy udowodnię samemu sobie, że 
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wydoroślałem. Ale nie wcześniej. Daj mi siły do przejścia mojej drogi , a nie zawiodę 
Twoich oczekiwań. 

Ogniska gasły i rozsypywały się popiołem. Poeta wstał z kolan i pomaszerował 
jak najdalej od młyna. Przerażenie jeszcze go nie opuściło, ale za to, pojawiła się 
nadzieja. Teraz, di Maron marzył tylko o jednym - wyspać się. A potem, Jedyny 
podpowie mu, jaką drogę wybrać. W to, że najwyższe moce są po jego stronie, Uer 
di Maron już nie wątpił. 

 
Rozdział czwarty 
 
Ze wszystkich wrogów, jawny - najlepszy. 
Childgor. Przypowieści 

 
 
Właściciel hotelu „Szczęśliwy podróżnik” był człowiekiem zapobiegliwym. 

Ponieważ przybił na wielkim drzewie przy drodze deskę z zawiadomieniem: 
„POTRZEBNE CZYSTE ŁUSZKO, SYTY OBIAT I SPOKUJ? SKREC NAPRAWO. 
WSZYSTKO ZA  JEDEN GALARN!” Chejdin przeczytał napis i się uśmiechnął. 
Szczerze mówiąc, znacznie ważniejsza dla oberżysty jest umiejętność dobrego 
przygotowania ragout, a nie umiejętność pięknego wyrażania się. Tym bardziej, że 
wybierać nie ma z czego. Jadą już cztery dni i to pierwszy zajazd po drodze. A Lipce, 
teraz jest bardzo potrzebny odpoczynek. 

- Czemu się uśmiechasz, najdroższy? - zapytała Lipka, podjeżdżając bliżej. 
- Znaleźliśmy to, czego szukaliśmy - odpowiedział Chejdin. - Mam nadzieję, że 

ten uczony w piśmie ma rzeczywiście czystą pościel, a obiad syty. 
- Nie jestem głodna - odpowiedziała. 
- Jesteś taka blada - wziął ją za rękę. – Jesteś pewna, że to nic poważnego? 
- Nie obawiaj się, mój sokole. To zwykłe, kobiece przypadłości. Kiedy indziej, 

słowem bym się nie odezwała, a teraz masz przeze mnie niepotrzebne kłopoty. 
- Niepotrzebnie przeżywasz, słoneczko moje. Jedźmy dalej, szkoda stać na 

drodze. Wiatr coś zimny! 
Od skrzyżowania przejechali około półsetki łokci. Zajazd znajdował się na 

końcu drogi - zadbany, piętrowy, z drogim dachem z dachówki i dobrze urządzoną 
studnią w podwórzu. Być może, karczmarz nie żyje w zgodzie z gramatyką, ale 
gospodarzem jest wybornym. I Chejdin uspokoił się. 

- Państwo pragną odpocząć? – silny, siwy mężczyzna, ukazał się w drzwiach, 
popatrzył na gości, osłaniając dłonią oczy przed słońcem. - Witajcie! Jestem Ebran, 
gospodarz tej instytucji. 

- Potrzebny jest nam najlepszy pokój - powiedział Chejdin, zsiadając z konia. - 
Moja żona czuje się trochę źle. 

- Jestem waszym pokornym sługą, mestjerze. Mogę też powiedzieć, że wam się 
poszczęściło – gości u mnie mój syn, a on, nie jakiś tam wiejski kręgarz, a osobisty 
medikus jego światłości, samego hrabiego Leja di Chawerena, gospodarza 
Kordelisu. Jeśli zechcecie, to za niewielką opłatę obejrzy waszą żonę. 

- Nie trzeba mnie oglądać! - zaprotestowała Lipka, czerwieniąc się na samą 
myśl, że będzie ją badać obcy mężczyzna. – Nic mi nie jest. 

- Wasza wola, pani - Ebran się ukłonił. - Ale, może, jednak pozwolicie 
zaopiekować się waszymi końmi, a sami wejdziecie do domu? 

- Mówi znacznie lepiej, niż pisze - szepnął Chejdin Lipce, pomagając zsiąść z 
konia. 
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Hol w zajeździe przyjemnie zaskoczył Chejdina, który nie oczekiwał w takiej 
dziurze dostatku. W tej części Łaedy naród żył zamożniej, niż na ubożejącym od 
niekończących się wojen i zamieszek południu, ale nawet tu, zadbane hotele były 
rzadkością. Widocznie, bliskie powiązanie syna gospodarza z najjaśniejszym di 
Chawerenem pozytywnie odbija się na dobrobycie tej rodziny. 

- Żałuję, ale przyjechaliście bardzo wcześnie i obiad jeszcze nie gotowy - 
zakomunikował gospodarz. – Prostym gościom zaproponowałbym resztkę 
wczorajszego, ale wam się nie ośmielę. Jeśli chcecie, moja żona przygotuje wam 
lekką przekąskę, zanim będzie obiad. 

- Nie jestem głodna - powiedziała Lipka. 
Chejdin pokręcił głową: Dziewczyna nic nie jadła od wczoraj. 
- Przygotuj poncz - polecił gospodarzowi. - I podaj coś apetycznego. 
- Jest pieróg z wędzoną rybą, panie. Moja żona wybornie go przyrządza. 
- Dobrze, podaj - Chejdin położył na stół srebrną monetę. - Zatrzymamy się 

kilka dni. 
- Pokorny sługa waszej łaskawości - gospodarz wziął monetę i wyszedł do 

kuchnię. 
- Jak to, kilka dni? - zapytała zdumiona Lipka. - A co z naszą podróżą? Ratisław 

i Rumenika, najprawdopodobniej czekają na nas i niepokoją się. 
- Powinnaś odpocząć. I szczerze mówiąc, mam jakieś niedobre przeczucie. 

Będzie lepiej, jeśli do Kordelisu pojadę sam. 
- Przeczucie? Dlaczego mnie straszysz? 
- Nie straszę. Jestem wojownikiem i powinienem wszystko przewidzieć. 
- Ale przecież Świtek powiedział ci, żebyśmy jechali do Kordelisu! 
- Powiedział. I jedziemy. Ale nie powiedział, że powinniśmy jechać oboje do 

zamku. Będę spokojniejszy, jeśli pobędziesz tu, póki nie wrócę. Gospodarz hotelu 
wydaje mi się przyzwoitym człowiekiem. 

- Powiedz uczciwie – jestem dla ciebie ciężarem? 
- Mój ty głuptasie! - Chejdin pocałował Lipkę w usta. - Będzie mi bardzo ciebie 

brakować. Ale tak trzeba, słoneczko, zrozum mnie. Jeśli się z tobą cokolwiek zdarzy, 
nie przeżyję tego. 

- A ja nie przeżyję, jeśli… 
- Proszę, nie mówmy o złym - czule zakrył jej usta dłonią. – Myślmy lepiej o 

dobrym. 
- Interesującego masz konia, mestjerze - powiedział gospodarz, wchodząc do 

holu z tacą. - Nigdy nie widziałem takiej rasy. Chyba zapłaciłeś wielkie pieniądze za 
niego? 

- Niekoniecznie - Chejdin pomyślał, że nie warto opowiadać, jak i w jakich 
okolicznościach trafił do niego mongolski ogier, wszystko jedno, ten człowiek mu nie 
uwierzy. – Kupiłem, bo nadarzyła się okazja. Dobry koń, niezbyt ładny, ale szybki i 
wytrzymały. Znasz się na koniach? 

- W młodości, służyłem w kompanii lekkiej kawalerii - z dumą oznajmił Ebran. - 
Przeszedłem ostatnią Północną kompanię od pierwszego do ostatniego dnia i dzięki 
łaskawości Jedynego, uratowałem nawet mojego pana, hrabiego di Chawerena! 
Nasz oddział wpadł w zasadzkę, zastawioną przez Sidów. Koń hrabiego padł przebity 
strzałą, a on sam upadł tak niefortunnie, że złamał nogę. Wywiozłem go na swoim 
wierzchowcu. Od tamtej pory, hrabia sprzyja mojej rodzinie. Dał pieniądze na ten 
hotel, a synowi opłacił kształcenie na medykusa. Wziął go do siebie na służbę i na 
pełne utrzymanie. 

- Postąpił z wami jak prawdziwy rycerz. 
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- Bo jest prawdziwym rycerzem. Jeśli by w naszym kraju wszyscy wielmoży byli 
podobni do hrabiego di Chawerena, nie wiedzielibyśmy co to bieda albo troski. 

- Ciekawe. Akurat jadę do zamka Kordelis i chciałbym trochę więcej dowiedzieć 
się o jego gospodarzu. Usiądź, napij się ponczu razem ze mną i opowiedz mi o nim. 

- Musiałbym bardzo długo opowiadać, mestjerze. W swoim życiu spotkałem 
niewielu szlachetnych ludzi i hrabia akurat znajduje się w tej liczbie. W naszych 
stronach lubią go i szanują wszyscy. Przysięgam na Jedynego, nawet jego zmarłego 
ojca miejscowy lud tak nie lubił! 

- Wygląda na to, że dużo dobrego zrobił dla was? 
- Dużo. Znudziłoby cię słuchanie listy jego dobrodziejstw, mestjerze. Jeśli łączą 

cię  z hrabią przyjacielskie stosunki, jesteś szczęśliwcem. Jedziecie do niego w 
interesach? 

- Można tak powiedzieć. Mam także nadzieję, że z takim sławnym człowiekiem 
uda mi się nawiązać przyjaźń. Chociaż, prawdę mówiąc, nie jestem na tyle znany, by 
pretendować do przyjaźni hrabiego. Jestem tylko prostym wojownikiem. 

- Jeśli mogę zauważyć, to mestjer nie wyglądasz na Łaedańczyka. 
- Masz rację, jestem Ortlandczykiem. 
- Myślę też, że wasza żona jest bardziej podobna do dam z zachodnich 

prowincji, niż do naszych. Moja żona też ślicznotka, ale do waszej jest jej daleko, 
przysięgam na Jedynego! Ale najpierw, myślałem, że jest waszą córeczką. 

- Wszyscy tak myślą - uśmiechnęła się Lipka. 
- Przygotuj pokój - Chejdina trochę zjeżyła grubiańska szczerość karczmarza. - 

Żeby była ciepła woda do umycia i dobra pościel. I nie zapomnij o obiedzie. 
- Dzisiaj będzie baranina. 
- Moja żona niewybredna, a ja tym bardziej. Jest twój syn? 
- Niedługo będzie. 
- Niepokoi mnie zdrowie żony. Jeśli twój syn jest takim dobrym lekarzem, to 

niech ją obejrzy. Zapłacę. 
- Niech pan przestanie się niepokoić. 
- Jestem zdrowa! - zaprotestowała Lipka. - Troszeczkę się zmęczyłam i to 

wszystko. Winna jest nasza babska słabość. Odpocznę i wszystko minie. 
- A jednak będzie lepiej, jeśli mój syn was obejrzy - zauważył Ebran. – Na moje 

oko, jesteś pani bardzo blada. 
- A niech was wszystkich! - rozzłościła się Lipka. - Gdzie jest mój pokój? 
- Ajwin! - zawołał gospodarz. 
Weszła niewysoka, ciemnowłosa dziewczyna w schludnej odzieży i czepcu; 

uśmiechnęła się do gości, popatrzyła na Ebrana. 
- Zaprowadź gościa do pokoju obok swojej sypialni - polecił Ebran. - Pomóż 

damie się rozebrać, przynieś gorącej wody i lnianą bieliznę z mojej szafy. Przyjaciele 
jego światłości hrabiego powinni otrzymać w moim hotelu wszystko, co najlepsze. 
Wasz pokój, mestjerze, pokażę sam. 

- Nie będę nocować w twoim zajeździe - oświadczył Chejdin. - Jeśli masz 
koniucha, niech oporządzi nasze konie, dobrze nakarmił, napoi i doda jęczmienia do 
worków. Mój koń powinien być w gotowości za godzinę. Pokonaliśmy dzisiaj 
trzydzieści lig. Tu masz jeszcze dwa galarny - mam nadzieję, że wystarczy. 

- Wielkie dzięki za hojność, mestjerze. Za godzinę, konie będą gotowe do drogi. 
- Pojadę z tobą! - oświadczyła Lipka. 
- Nie - Chejdin pokręcił głową. - Spotkam się z naszymi przyjaciółmi i 

natychmiast wrócę po ciebie. Odpoczniesz, przygotujesz się do podróży. Póki co, 
nawet dobrze nie wiemy, co robić dalej. Cholerny Świtek zawraca nam głowy, 
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niczego nie dopowiada do końca. Nie mogę cię wziąć ze sobą do zamku. Nie pytaj 
dlaczego, ale naprawdę, nie mogę! 

- Żona powinna słuchać męża – zgodziła się pokornie Lipka, ale w głosie 
zabrzmiała nutka przebiegłości. - Tylko obiecaj, że nie każesz zbyt długo na siebie 
czekać. Obiecujesz? 

- Przysięgam na święty gaj Tarnana - mocno pocałował dziewczynę. - O 
Laleczkę nie martw się, zaopiekują się nią. 

- Proszę za mną, pani – odezwała się Ajwin, zachwycona urodą Lipki i jej 
wykwintnym strojem. - Zaopiekuję się panią. 

- Będę czekać i tęsknić za tobą - szepnęła Lipka, przechodząc obok męża. 
- Wiedziałem, że Ortlandki są śliczne, ale nie myślałem, że mają równie piękne 

charaktery! – klasnął w dłonie Ebran, kiedy dziewczyny się oddaliły. – Udało się wam 
małżeństwo, mestjerze. 

- Ona nie jest Ortlandką. 
- Przepraszam, mestjerze, ale jej strój… 
- Mówiłeś coś o uwielbieniu okazywanym przez wszystkich hrabiemu di 

Chawerenowi - zmienił temat Chejdin. - Uczynił coś szczególnego dla was? 
- O, nie tylko dla nas, ale dla całej okolicy! - gospodarz dolał do czarki gościa 

ponczu i, poprawnie odczytując jego gest, napełnił także swój kubek. - Od czasu, gdy 
jego światłość został właścicielem Kordelisu, nasze strony po prostu kwitną. 
Gdybyście przybyli do nas lat temu dwadzieścia, kiedy byłem jeszcze młodzieńcem, 
zastalibyście tu obraz nędzy i spustoszenia! Wówczas, bogatym się liczył ten, kto 
miał trzy razy w miesiącu mięso do obiadu. Ludzie wyjeżdżali całymi rodzinami, 
wszystko porzucając. Zmarły di Chaweren, niech Jedyny ukoi jego duszę, więcej 
myślał o wojnie i cały czas spędzał na krucjatach. A na wojnę, są potrzebne pieniążki, 
wiadoma sprawa. Obłożył wszystkich takimi podatkami, jakie tylko mógł wymyślić. 
Pojawiał się w zamku raz na rok lub dwa, przywoził wojenne trofea, rekrutował 
nowych wojów i znów nas opuszczał. Jego syn jest inny. W pierwszym roku rządów 
uporządkował wszystkie podatki, zostawił tylko obowiązkowe imperialne daniny i 
dziesięcinę. Okolica natychmiast ożyła. Ludziom przybyło dóbr. A jeszcze - Ebran z 
jakiegoś powodu ściszył głos do szeptu – Jedyny lubi naszego hrabiego. Przez 
dwadzieścia lat w okolicy ani jednego pożaru, ani jednej zarazy, ani jednego rozboju. 
Bydło nie pada, szkodników na zasiewach nie ma. Urodzaje takie, jakich od wieków 
tu nie widziano; jeśli komuś jęczmień nie dał siedmiokrotnych plonów, martwił się 
nieurodzajem, chociaż wcześniej, trzykrotny urodzaj poczytywał za łaskę Jedynego! 
O warzywach i winogronach nie warto nawet wspominać: rosną, jak na innych polach 
burzany. Dynie po trzydzieści funtów, cebule wielkości pięści, a jabłka - z jednego 
drzewa po pięćdziesiąt koszy zbieramy! 

- Ciekawe - Chejdin był zaintrygowany. - Wasz hrabia, chyba czarodziej? 
- Pst! – żachnął się Ebran. - Takich słów, mestjerze, lepiej nie używać. Żaden z 

niego czarownik. Po prostu, Jedyny jest po jego stronie. 
- Albo jest dobrym gospodarzem - podsumował Ortlandczyk. - Z seniorem wam 

się udało. 
- Jeszcze jak! Modlimy się dzień i noc, by Jedyny zachował go w zdrowiu. 
- I dobrze robicie. Za zdrowie hrabiego! 
- Złote słowa, mestjerze! Chętnie wypiję za zdrowie hrabiego i za wasze 

zdrowie! Łaska Jedynego jest z wami. 
Chejdin upił łyk ponczu. Z jakiegoś powodu, słowa gospodarza i jego 

rozpromieniona twarz nie wywołały dobrodusznego nastroju. Coś w tym wszystkim 
jest podejrzane. Świtek uprzedził go, że Ciemność przystąpiła do działania. Mówił o 
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jakichś Drugich Wrotach i jeszcze o czymś. Dlaczego smok polecił im zebrać się 
właśnie tu, w zamku di Chawerena, nie domyślał się. Chejdina denerwował nawyk 
gmatwania najprostszych rzeczy przez Świtka, ale, widocznie, tak przebiegało 
myślenie smoków, że nie umieją mówić prostym i zrozumiałym językiem. Do tego, to 
był tylko sen. Najważniejsze było co inne - z mglistych wyjaśnień smoka zrozumiał, 
że jego przyjaciele znajdują się w Kordelisie. Świtek powiedział - trzeba jechać do 
Kordelisu. 

Wieczorem się dowie, co to za miejsce. Może jeszcze dzisiaj spotka Ratisława i 
Rumenikę i wtedy wszystko stanie się jasne i zrozumiale. Może tak będzie albo 
odwrotnie, wszystko zagmatwa się do niemożliwości. W każdym razie, brać ze sobą 
Lipki, nie wolno. Może tak się zdarzyć, że wbrew sobie, zwiąże mu ręce, jeśli 
Kordelis okaże się pułapką. Lepiej, niech zostanie tu, w tym hotelu. Tu wszystko 
tchnie bezpieczeństwem i spokojem. Oby tylko ten spokój nie okazał się iluzją lub 
oszustwem. W tej wojnie, do której przystąpili, dane im będzie zobaczyć różne 
oblicza Zła. 

- I na ciebie niech spłynie łaska wszystkich bogów - westchnął Chejdin i dopił 
swój poncz. 

 
Zamek był podobny do ogromnej wieży, przebijającej niebo. 
Ani jednej plamki zieleni, tylko czarno-szary kamień. Labirynt przejść, galerii, 

korytarzy, spiralne schody, mnóstwo niskich drzwi, podobnych do otwartych paszcz, 
okna, w prześwitach podobne do źrenic węża. Chłód od kamienia, powietrze 
przesycone pleśnią, ciemność pod sklepieniami. Wszystko przesiąknięte łatwo 
rozpoznawalnym i takim strasznym zapachem - odorem śmierci. 

Królestwo zimnego, martwego kamienia – a w centrum, samotna figurka 
człowieka. Takiego bliskiego i drogiego jej sercu. 

Przyszedł tu z własnej woli, ponieważ prowadzi go przeznaczenie, któremu nie 
wolno się przeciwstawiać, ani się targować. Nie widzi i nie rozumie dokąd trafił, w 
przeciwnym razie nigdy nie wszedłby do tej wieży przerażenia, miejsca owładniętego 
ciemnością i chłodem. Trzeba go uprzedzić. Powinien wiedzieć, dokąd przyszedł, 
inaczej może zdarzyć się nieszczęście. Ale jak mu to przekazać, skoro już wszedł tak 
wysoko? 

- Nie chodź! Nie chodź tam, wróć! 
Nie słyszy. Wspina się do góry spiralnymi schodami, owijającymi wieżę, niczym 

ciało węża. Coś woła go stamtąd, zza obłoków. Trzeba biec za nim, ale nogi niczym z 
ołowiu; przyrastają do kamiennych stopni i zamieniają się w kamień. Chłód wnika do 
serca i skurczem ściska gardło, tamuje krzyk, by uprzedzić o… 

- Wróć! Proszę Cię, nie chodź tam! Tam… tam… 
Nogi ślizgają się na płytach, grunt ucieka spod nóg. Ciało już nie czuje oparcia - 

i spada w przepaść. Ostatni krzyk dźwięczy w uszach i Lipka nawet nie uświadamia, 
że koszmar  się skończył. Obudziła się. 

Za oknem świtało. W pokoju i w pościeli była sama. Chejdin wyszedł jeszcze 
przed świtem.  

 
Jeźdźców było dziesięciu. Gdyby Chejdin spotkał na spokojnych polach Łaedy 

oddział Mongołów, których widział na Rusi, to mniej by się zdziwił. Smagli, 
czarnobrodzi, wspaniale wyekwipowani i uzbrojeni po zęby - byli Oribańczykami. 
Chejdin sądził dotychczas, że ci najemnicy służą tylko w osobistej gwardii imperatora 
Łaedy. To właśnie tak go zdziwiło. Jeśli ci cudzoziemscy wojownicy są najemnikami 
hrabiego di Chawerena, to osobowość tego pana jest rzeczywiście niezwykła. Nie 
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każdy prowincjonalny lord ma wystarczające środki, by utrzymywać taką luksusową 
ochronę. 

Tymczasem, dowódca oddziału dał znak Chejdinowi, by się zatrzymał. 
- Kim jesteś, wojowniku? - zapytał. 
- Człowiekiem - odpowiedział Chejdin, któremu nie spodobały się wyniosły 

wygląd i ton Oribańczyka. - Nie widzę powodu, by odpowiadać na twoje pytanie. 
Może wyjaśnisz, dlaczego powinienem ci się przedstawić? 

- Jedziesz do zamku i to wystarczająca przyczyna. 
- Tak, jadę do zamku. Powinienem spotkać się z hrabią Lejem di Chawerenem. 

Służysz mu? 
- To nieważnie. Po co jedziesz do hrabiego? 
- O tym powiem tylko jemu, przy spotkaniu. 
- Jesteś nieuprzejmy - stwierdził Oribańczyk. Jeźdźcy zaczęli okrążać Chejdina, 

zamykając pierścień. Ortlandczyk tylko chrząknął. 
- Jadę do hrabiego, bo taki mam obowiązek - powiedział. - Jeśli zechcesz, 

możesz mnie nie wpuścić do zamku, tylko nie jestem pewien, czy hrabia ciebie za to 
wynagrodzi. 

- Zadałem ci pytanie, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Kim jesteś? 
- Chejdin di Wars le Monkrajt. Założę się o złotego drakiana, że moje imię nic ci 

nie mówi. 
- Mylisz się, wojowniku - ku wielkiemu zdziwieniu Chejdina, Oribańczyk pochylił 

głowę w uprzejmym ukłonie. – Posłano mnie, bym spotkał ciebie i przyprowadził do 
zamku. 

- Ale, skąd hrabia dowiedział się o moim przyjeździe? 
- Hrabia wie o wielu sprawach, jeśli nie o wszystkich. Jestem Fammuz, setnik 

na służbie jego światłości. W imieniu najjaśniejszego, witam cię na jego ziemiach. 
- Dziękuję - Chejdin zrzucił z głowy kaptur płaszcza i odwzajemnił ukłon. – To 

bardzo uprzejme ze strony hrabiego, że tak troszczy się o biednego podróżnika. 
Fammuz popatrzył na Ortlandczyka z takim zdumieniem, aż Chejdin pomyślał, 

że chyba oribański wojownik uważa go za przebranego księcia. Widocznie, hrabia 
rzeczywiście czeka na niego i Świtek nie bez przyczyny kazał mu jechać do 
Kordelisu. Ale skąd to zainteresowanie? 

- Hrabia oczekuje - zakomunikował Fammuz. - Podążaj za nami. 
Chejdin podporządkował się poleceniu. Oribańczycy ustawili się w kolumnę, w 

centrum której znaleźli się Ortlandczyk i setnik. Chejdin z zainteresowaniem 
przyglądał się wojownikom; ze złotymi naszyjnikami na ramionach, w łuskowatych 
pancerzach z brązu i okrągłych hełmach bez przyłbicy, w każdym calu wyglądali jak 
bracia. Do tego, mieli wspaniałe konie: pokryte czaprakami z tygrysich i borsuczych 
skór, okulbaczone drogimi siodłami, obwieszone złotymi i srebrnymi blaszkami, 
łańcuchami i janczarami, jak nałożnice z oribańskiego seraju i prawie wszystkie kare 
- tylko Fammuz jechał na kasztanowatym ogierze. Chejdin uśmiechnął się na myśl, 
jak Oribańczycy odbierają jego niepozornego, mongolskiego konika pod starym, 
wytartym siodłem i w prostej uprzęży. W ich pojęciu, na takich powinni jeździć tylko 
pachołkowie. Fammuz, jakby odgadł jego myśli. 

- Gdzie dostałeś takiego konia, tarsar-dan? (w języku oribańskim – pan) - 
zapytał on. – Domyślam się, że twój koń padł i kupiłeś tego od chłopów! 

- Prawie zgadłeś, szlachetny Fammuzie - Chejdin postanowił nie wdawać się w 
wyjaśnienia. – Tak mniej więcej było. 

- Przysięgam na Chaalewa! – żachnął się Oribańczyk. - Taki szlachetny 
człowiek, jak ty, mógłby postarać się o bardziej odpowiedniego konia. 
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- Powinieneś zrozumieć, szlachetny Fammuzie, że nie chcę zwracać uwagi 
swoich wrogów - powiedział Chejdin; jeśli Oribańczyk bierze go za wybitnego 
wielmożę, nie należy go wyprowadzać z błędu. – Prosty, samotny podróżnik, na 
drogim koniu, może wywołać podejrzenia. 

- Słusznie, tarsar-danie, nie pomyślałem o tym. Wybacz swemu słudze. 
Chejdin skinął łaskawie i pomyślał, że fortel się udał. Nie bez powodu podkreślił, 

że podróżuje samotnie. Bardzo podejrzane, że o jego przyjeździe już wiedzą, co 
więcej - spotykają go z taką czcią. Fammuz nie wspomina o jego towarzyszach, a to 
znaczy, że o Ratisławie i Rumenice hrabia di Chaweren chyba nie wie. A może, tylko 
nie powiedział o nich swojemu najemnikowi? 

Zamek Kordelis okazał się dokładnie taki, jaki sobie wyobrażał Chejdin – 
solidna, kamienna twierdza, siedziba doświadczonego wojownika. Wprawdzie, 
mijając bramę, poczuł się jak na prawdziwym targowisku - w podwórzu dziesiątki 
chłopów, rozłożywszy towary na swoich furmankach i włókach, handlowali mięsem, 
warzywami, mąką i pieczywem, bydłem i ptactwem. Do ściany twierdzy przylepiły się 
kramy rzemieślników, a jeszcze dalej Chejdin zauważył szyld pijalni – narodu przy 
jego drzwiach było wyjątkowo dużo. Podążając za Fammuzem, minął targowisko i 
znalazł się przy wewnętrznej ścianie, niższej i mniej potężnej, niż zewnętrzna – 
ochraniali ją łaedańscy piesi kusznicy w szyszakach i czarnozielonych kamizelkach. 
Nad bramą zauważył sztandary domu di Chawerenów - czarnozielone bryty z 
wizerunkiem ręki, trzymającej miecz. Minęli bramę i wjechali na brukowany plac 
przed dwupiętrowym budynkiem o pięknej architekturze, za którym wznosił się 
czarny, ogromny donżon, opasany kilkoma warstwami bojowych balkonów. Tu, już 
oczekiwali stajenni, gotowi przejąć konie. Za przykładem Oribańczyków, Chejdin 
zsiadł z konia i przekazał go chłopcu stajennemu. Fammuz poprosił go gestem, by 
podążał za nim. 

Wnętrze domu porażało przepychem. Chejdin szedł za oribańskim setnikiem, 
mijając kolejne sale, jedną bogatszą i wykwintniejszą od drugiej. Wszędzie królował 
marmur, drogie meble, dywany, wspaniała snycerka i sztukateria. Minęli parter i 
paradnymi schodami weszli na piętro. Wreszcie, znaleźli się w przestronnym 
pomieszczeniu, którego główną ozdobę stanowiły książki – było ich tysiące. 

- Zostań tu - powiedział Oribaniec i, ukłoniwszy się, odszedł. 
Chejdin zdjął zakurzony płaszcz, przysiadł na rzeźbionym taborecie stojącym 

przy stole i podparł głowę ręką. Miał nad czym się zamyślić. Okazano mu zbyt 
dziwne przyjęcie. Odniósł wrażenie, że ktoś zamierza z nim spotkać się potajemnie. 
Inaczej trudno wyjaśnić, dlaczego przyprowadzono go do biblioteki, najcichszego i 
najbardziej nieodpowiedniego na oficjalne przyjęcie miejsca w domu. Chyba, że 
hrabia jest zagorzałym bibliofilem i chce pochwalić się przed gościem swoim 
księgozbiorem? Cóż, może właśnie tak jest. Trzeba poczekać. Wszystko szybko się 
wyjaśni. Jako szlachcic, nie każe na siebie długo czekać. 

- To ty jesteś naszym gościem? 
Chejdin odwrócił się w kierunku, skąd dobiegł głos. Kobieta niepostrzeżenie 

weszła przez boczne drzwi, zakryte stelażami przed jego wzrokiem. 
- Tak, to ja - Ortlandczyk wstał i ukłonił się z szacunkiem. - Chejdin di Wars le-

Monkrajt, wasz oddany sługa, pani. 
- Jesteś uprzejmy - kobieta uśmiechnęła się. Była bardzo młoda, wytworna i 

dobrze ubrana. Na pewno nie ślicznotka, ale bardzo miła. Ciemne włosy, upięte w 
misterną fryzurę, jasne oczy, twarz w kształcie serduszka. W rękach trzymała 
niedużą książkę. - Witaj, mestier Chejdin. Nie czekałam na pana, ale cieszę się ze 
spotkania. 
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- Jestem po raz pierwszy w Kordelisie - usprawiedliwił Ortlandczyk, 
zastanawiając się, o czym dalej rozmawiać z kobietą; milczeć, byłoby niegrzecznie, a 
paplać i wyjść na prostaka, nie chciał. - Wasz zamek wywarł na mnie duże wrażenie. 
Dawno nie widziałem takiej wspaniałości. Pan hrabia, wasz małżonek pani, umie 
przyjmować gości. 

- Mój małżonek? - kobieta roześmiała się. - Hrabia będzie zachwycony, kiedy 
się dowie, że pożeniono nas. Nie, drogi mestierze, nie jestem żoną hrabiego. 

- Wobec tego, prawdopodobnie, jesteś pani jego siostrą. Albo córką. 
- Nie. Podobnie jak pan, jestem tu gościem. - Podała Chejdinowi rękę. - Dżella 

di Darion-Skar, zwolenniczka i bliska przyjaciółka hrabiego di Chawerena. Mam 
nadzieję zostać w niedalekiej przyszłości także pana przyjaciółką. 

- Będzie to zaszczyt dla mnie. Tylko, czy hrabia będzie zadowolony z tej 
przyjaźni? 

- Obawia się pan zazdrości hrabiego? Proszę być spokojnym! Wiążą mnie z 
Lejem tylko przyjacielskie stosunki, nic więcej. Hrabia nie interesuje się kobietami. 
Ma inne pasje. Zrozumie pan, kiedy zobaczy Furiona, doradcę hrabiego. Bardzo 
interesujący pan. Hrabia cały swój czas spędza z nim. 

- Osobiste sprawy hrabiego, pani, nie interesują mnie. 
- Cieszę się z pana przyjazdu, Chejdinie. Proszę zwracać się do mnie Dżella, 

podoba mi się, kiedy mówią mi po imieniu. Myślę, że spędzimy mile czas. Właściwie, 
nie pomógłby mi pan postawić tę książkę na półce? Musiałabym wchodzić na 
składaną drabinkę, a przy pana wzroście nie będzie takiego problemu. 

Chejdin wziął książkę, oczyma odszukał miejsce gdzie stała i umieścił tam 
tomik. Kątem oka zauważył, że dziewczyna przygląda mu się z zainteresowaniem. 
Prawdopodobnie, nie należy jej dawać powodu do flirtu. Na pewno, nie przyszła tu po 
to, by odłożyć na półkę książkę. Nawet dziecko się domyśli, że ta ślicznotka widziała, 
jak przyjechał i przyszła popatrzeć na niego i nawiązać znajomość. Może to zwykła 
ciekawość, a można i nie. Nie chciało mu się nawet rozważać pewnych wariantów 
rozwoju tej znajomości. Pomyślał też, że dobrze zrobił, zostawiając Lipkę w hotelu. 

- Dziękuję, Chejdinie - powiedziała Dżella di Darion-Skar, uśmiechając się. - 
Bardzo mi pomogłeś. I bardzo się spodobałeś. Nieczęsto w naszych stronach 
spotyka się szlachetnego człowieka z takimi manierami. Zobaczymy się przy 
obiedzie. W Kordelisie jemy zawsze o trzeciej, a więc niedługo. 

Wyszła, uśmiechając się jeszcze raz na pożegnanie i zostawiając w bibliotece 
subtelny zapach perfum. Jednakże, Chejdin nie pozostał samotny dłużej niż  minutę - 
zjawił się służący, tym razem korzystając z głównych drzwi. 

- Ichmość hrabia zaprasza pana na obiad - zakomunikował. 
 
Hrabiego w refektarzu jeszcze nie było i gościa spotkał smagły człowieczek w 

nieokreślonym wieku, w prostej, brązowej odzieży. Rysy wskazywały na południowca 
- Azoryjczyka albo Oribańczyka. Chejdin z początku wziął go za lokaja albo stolnika i 
człowieczek się zorientował. 

- Hrabia polecił mi przywitać pana, ale zmarudziłem w swoim laboratorium – 
usprawiedliwił się - proszę przyjąć moje przeprosiny. Mam na imię Furion i jestem 
doradcą pana hrabiego. Nie pytam o pana imię, ponieważ go znam. Zapraszam do 
stołu. Po obiedzie znacznie przyjemniej się dyskutuje, niż przy pustym żołądku. 

Wskazał Ortlandczykowi miejsce, sam usiadł naprzeciw. Natychmiast w 
refektarzu zjawili się służący. Furion dał im znak, by napełnili puchary. 
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- Zwykle, częstujemy gości miejscowym winem - powiedział doradca - ale dla 
pana, zdecydowaliśmy się odszpuntować beczułkę prawdziwego, ortlandskiego 
winkarba. Myślę, że przypadnie panu do gustu. 

- Wszystkie ortlandskie są dla mnie wyśmienite - oznajmił, podstawiając puchar 
podczaszemu. Wino rzeczywiście było wyborne i Chejdin rozkoszował się smakiem. 
W międzyczasie, służący zastawiali stół wielkimi i małymi półmiskami z potrawami. 

- Zaczniemy obiad od tej zupy - zaproponował Furion. - Oribańska receptura. 
Mam nadzieję, że przypadnie panu do gustu jej smak. 

- Domyślam się, że zostałem zaproszony na obiad nie po to, by omawiać zalety 
oribańskiej kuchni - zauważył Chejdin. 

- To, trochę nieuprzejme – uśmiechnął się Furion. - Nie chce pan skosztować 
zupy z rzeżuchy, proszę spróbować kaczkę z nadzieniem z dyni i bazylii albo te oto 
małe bułki z jeleniną i czosnkiem. To miejscowe potrawy. 

- Nie mam nic przeciwko zupie, mestjerze Furion. 
- Proszę go nie słuchać - Dżella di Darion-Skar weszła do jadalni i skierowała 

się do przeznaczonego dla siebie miejsca. Furion powitał ją skinieniem głowy, ale nie 
wstał z miejsca. - Jeśli nie jest pan zdecydowany od czego zacząć, proszę zacząć od 
tego, co stoi najbliżej. Zdaje mi się, że to pstrąg. 

- Wybaczcie, jeśli moje maniery wyglądają na nieuprzejmość - powiedział 
Chejdin, zwracając się równocześnie do Dżelli i do Furiona. – Jestem tylko 
żołnierzem i nikt mnie nie uczył etykiety pałacowej. Proszę, potraktujcie mnie 
wyrozumiale. 

- Nie musi pan być taki skromny, mestjerze Chejdin - skwitował Furion. – Nie 
jest pan prostym, nieociosanym zbójem. Jest pan potomkiem ortlandskich królów. 

- Czyżby? - Chejdin nawet nie próbował ukryć zdziwienia; Furion wiedział o tym, 
o czym w pojęciu Ortlandczyka, nikt nie mógł wiedzieć. - Bardzo ciekawe. A po jakiej 
że to linii? 

- Pańskiej matki, mestjerze. Mógłbym szczegółowo opisać wasze drzewo 
genealogiczne, ze wszystkimi odgałęzieniami, ale obawiam się, że pan sam o 
wszystkim wie najlepiej, wobec czego ograniczę się do najistotniejszych faktów. 
Pańska matka wywodzi się z rodu Chejdina Szarego Lisa herbu Derbnik. Nie jestem 
zbyt mocny w historii, ale pamiętam, że ostatni król niezależnej Ortlandii Bargret Bars 
wywodził się z tego rodu. A poza tym, nie wydaje się dziwne, że nazwisko di Wars 
przypomina rodowe imię Bars, które nosił król Bargret? Prawda, że interesujące? 

- Rzeczywiście - Chejdin się pogubił. - Nigdy nie przyszło mi to do głowy. 
- Ciekawe! - Dżella zaokrągliła oczy. – Proszę wyłożyć wszystkie pańskie 

tajemnice, dobry mestjerze Chejdin. 
- Wydaje mi się, szanowny panie Furion, że nie przypadkowo zawiązaliście 

rozmowę o moim królewskim pochodzeniu. Dlatego, będziemy rozmawiać szczerze. 
Moja wizyta w Kordelisie też nie jest przypadkowa. Pewien mój przyjaciel nalegał, 
bym tu przyjechał…. 

- Oczywiście, przyjaciel - przytaknął Furion. - Smok. 
- Przysięgam na Charumisa! Czyżbyście wszystko wiedzieli o mnie? 
- Musimy coś sobie wyjaśnić - Furion dał znak podczaszemu, by napełnił 

puchary. – Za chwilę przyjdzie hrabia i będzie rozmawiać z panem tak, jak wypada to 
najjaśniejszemu; rozkazującym tonem. Mogę nawet powiedzieć, co powie; 
zaproponuje wstąpienie do niego na służbę. 

- I pan, oczywiście zgodzi się! - dodała z zapałem Dżella. 
- Nie zrozumiem, jaki w tym sens. I skąd, jeśli mogę zapytać, wie pan o smoku? 
- Wiem o wielu sprawach. 
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- W takim razie, może mi pan wszystko wyjaśni? 
- Nie wiem, czy potrafię. 
- Wobec tego, proszę uważać, że odrzuciłem propozycję. 
- Na pana miejscu nie wypowiadałbym pochopnych słów i nie podejmował 

nieprzemyślanych decyzji. Hrabia Lei di Chaweren jest wcieleniem szlachetności i 
rycerskich manier, ale niebezpiecznie go drażnić, nawet dla człowieka królewskiej 
krwi. 

- Grozi mi pan? 
- Tylko proszę, by dostrzegł pan w nas przyjaciół. Dzisiaj, wszyscy szlachetni 

ludzie powinni zjednoczyć się w imię wspólnej walki. 
- Z kim? 
- Widzę, że jednak muszę coś wyjaśnić. Jest pan zbyt szlachetnym 

człowiekiem, by zdobyć pańskie zaufanie na kredyt. Hrabia coś się spóźnia… 
Zaczniemy od tego, że jestem magiem. Dziwi to pana? 

- Wcale. Już nie raz spotykałem się z magami, szczególnie w ostatnim czasie. 
- Prawdopodobnie, musiał pan się zetknąć ze Skrołlingami, czy się mylę? 

Proszę się nie dziwić, że bardzo dużo wiem o panu i o tym, przez co ostatnio pan 
przechodził. Chwilowo, nie będę mógł wyjaśnić wszystkiego – reszta w swoim czasie, 
ale co najistotniejsze, opowiem. Naprawdę jestem magiem, do tego doświadczonym i 
potężnym. Oribańska szkoła magów jest starsza od łaedańskiej i ortlandskiej, a ja, 
szczerze mówiąc, jestem jednym z najlepszych jej absolwentów. 

- Widzę, że także jednym z najskromniejszych - zauważył Chejdin. 
- Podoba mi się pańska ironia i dlatego wybaczam panu. Jestem dumny z tego, 

co osiągnąłem i szczycę się swoimi zdolnościami, dlatego nie zdoła mnie pan 
obrazić. W swoim czasie, hrabia też docenił mój talent, kiedy poprosił o wyleczenie 
ojca. Ze starym hrabią było bardzo krucho. Miał rzadką chorobę, która nie poddawała 
się żadnemu leczeniu, ale dzięki mnie, staruszek przeżył jeszcze cztery lata i di 
Chaweren-młodszy zatrzymał mnie przy sobie. 

- Wychodzi na to, że jest pan dobrym medykiem? A kim jest ten młody człowiek, 
syn Ebrana, gospodarza miejscowego hotelu? 

- To mój uczeń. Zdolny. Mam nadzieję, że wiele osiągnie… Jak już mówiłem, 
dość dobrze orientuje się w magii i dzięki moim skromnym zdolnościom, 
przekształciłem włości hrabiego w kącik dobrobytu. Musiał pan to zauważyć w czasie 
podróży do Kordelisu. Zrobiłem to wszystko bezinteresownie, z miłości do sprawy. 

- To się rzeczywiście panu udało - potwierdził Chejdin. 
- Dziękuję. Proszę napić się jeszcze winkarbu. Ale pewnego dnia, znudziło mi 

się to, co robię. Każdy mag potrafi zażegnywać burze i obdzielać ziemię urodzajem. 
Zapragnąłem zrobić coś szczególnego. 

- Na przykład? 
- Na przykład, przenieść się za krąg. 
- Dziwne życzenie. 
- Dlaczego dziwne? Przeczytałem pewien starodawny rękopis - jest 

przechowywany w bibliotece hrabiego i może pan go przeczytać na wolnym czasie - 
gdzie mówiło się o historii wojowników Zwitka i ich magicznych praktykach. 
Pomyślałem, że skoro Skrołlingowie pokonywali granice między światami, 
wychodząc za krąg, to dlaczego nie mogę tego zrobić ja? Zacząłem studiować 
magiczne teksty, książki, które kupowałem za te pieniądze, które mi hojnie płacił 
hrabia di Chaweren. Cel był jeden - stworzyć swój krąg, tu, w tym zamku. 

- I stworzył go pan? 
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- Prawie. Zestaw magicznych artefaktów do stworzenia i stabilizacji portalu 
przejścia jest nieduży, ale jest jedna rzecz, bez której wyjść za krąg nie można. 
Wiecie, jaka? 

- Domyślam się. Mówi pan o karolicie? 
- Właśnie. Problem w tym, że można przejść granicę kręgu i bez karolitu, jest to 

dopuszczalne, ale bez powrotu. Każdy, kto to uczyni, będzie tułać się między 
światami, których tak dużo, że miną wieki, zanim je wszystkie odwiedzi. Wrócić do 
punktu wyjściowego podróży za krąg można tylko w jednym przypadku - jeśli się ma 
przedmiot obdarzony maksymalną magiczną siłą. Takie przedmioty przyciągają 
przyjaciół z nieprawdopodobną, po prostu kosmiczną mocą. Znam przecież waszą 
historię. Dokonaliście przejścia i znaleźliście smoka, czyż nie prawda? Znaleźliście 
go natychmiast, wyszliście właśnie w tym punkcie Przestrzeni i Czasu, w którym 
smok się znajdował. Stało się tak dlatego, że mieliście pierścień Skrołlingów. 

- Ale wróciłem bez pomocy karolitu. Nie miałem go przy sobie. 
- To łatwo wyjaśnić. Nie mieliście karolitu, ale mieliście smoka. On jest 

potężniejszym generatorem magii, niż kawałeczek skamieniałej krwi jego dalekich 
przodków. 

- Nadal nie wiem, o co chodzi. 
- Zaraz wszystko zrozumie pan. Już powiedziałem, że stworzyłem portal 

przejścia, ale nie wypróbowałem go. Nie odważyłem się tego zrobić. Karolitu nie 
miałem i bardzo nie chciałem zginąć gdzieś w pustce między światami. Ale 
niespodziewanie zdarzyło się to, czego w żaden sposób nie mogłem nawet 
przewidzieć. Skorzystano z mojego portalu. Dzięki niemu, do naszego świata 
przeniknęło dwoje ludzi spoza kręgu. 

- Przysięgam na twarz Denitis! - Chejdin klepnął po stole dłonią. - Nawet wiem, 
jak się nazywają. Rumenika di Kriff i Ratisław. 

- Teraz wie pan, o czym mówię? 
- Teraz - tak! Po prostu, pan mnie zaskoczył! Gdzie oni są teraz? 
- Tu, w tym zamku. Dokładniej mówiąc, teraz ich nie ma. Wyjechali na krótko. 

Udali się na polowanie z ludźmi hrabiego. 
- Uf! - odetchnął Chejdin. – Mogę teraz napić się. 
- Bardzo proszę, mestjerze Chejdin. To wspaniały winkarb. Teraz wie pan, co 

się zdarzyło? Z mojego portalu skorzystali inni i mnie to, szczerze mówią, mocno 
zbulwersowało. Nie mogłem pojąć, jak to zrobili bez odpowiedniego przygotowania, 
bez niezbędnych instrukcji, wreszcie, bez karolitu. Wtedy dama, którą nazywa pan 
Rumeniką, opowiedziała mi wszystko. O was, o smoku, o waszej podróży za krąg. 
Byłem porażony. Nie, byłem wręcz zszokowany jej opowiadaniem. Sama myśl o tym, 
że do naszego świata wrócił smok, była nieprawdopodobna. Ale uwierzyłem. Wiem, 
że smok jest tu. Pan jest tego dowodem, pana wiadomości i pojawienie się w zamku. 
O istnieniu portalu wiedziało tylko czterech ludzi - hrabia, ja i pana przyjaciele. Teraz, 
o nim wie również pan. To zrozumiałe, że o portalu w zamku Kordelis wie także 
smok. 

- Jednak nie rozumiem, po co wam jestem potrzebny. 
- Ma pan świetny miecz - nagle zmienił temat Furion. – Na pierwszy rzut oka 

widać starodawną pracę zbrojmistrzów z Mejchowejny. Unikalna rzecz. 
- Jaki związek z tym ma mój miecz? 
- To ogniwo tego samego łańcucha. Nie pomyliłem się, co do pana. Nie jest pan 

prostym rycerzem, ale potomkiem królów i wojownikiem-smokiem. Pośrednikiem 
między ludźmi i smokami. On będzie panu posłuszny, ponieważ był pan obecny przy 
jego urodzeniu. Bronił go pan. Tylko pan może nim kierować. To wielki honor - 
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otrzymać możliwość kierowania żywiołem Ognia i Złota. I to, że widzę na pana pasie 
miecz Ro-Rueda, słynny chejchen króla Sidów Dżarnacha, jeszcze raz udowadnia, 
że jest pan właśnie tym człowiekiem, który jest mi potrzebny. 

- Panu? Nie hrabiemu? 
- Mi - z rozbrajającą szczerością powiedział Furion. - Ponieważ smok jest 

potrzebny mnie. 
- Po co? 
- Żeby rządzić światem. Pańscy kompani opowiedzieli mi, jak smok w mgnieniu 

oka zniszczył wojsko składające się z kilku tysięcy mieczy. Z nim, podbiję cały świat. 
- Nikt panu nie mówił, że cierpi pan na manię wielkości, szanowny panie 

Furion? 
- Nikt - Furion podniósł puchar i upił łyk wina. - Pan pierwszy. 
- Nie chcę pana rozczarować, ale coś mi się wydaje, że smok nie zechce panu 

służyć. Tak, że proszę porzucić tę mrzonkę, bo ona wszystko jedno się nie ziści. 
- Smok nie będzie mi służyć, tylko panu, a przez pana, mi. Jak panu się podoba 

taka wasalna hierarchia? 
- Powinienem poznać zdanie moich przyjaciół. I jeszcze jedno, powinien mi pan 

szczerze opowiedzieć o swoich planach. Trudno rąbać mieczem we właściwym 
kierunku, jeśli się ma zawiązane oczy. 

- To ortlandskie przysłowie? 
- Nie, moja obserwacja. 
- Zobaczy się pan z przyjaciółmi. Bardzo szybko. A plany, tymczasem 

zatrzymam dla siebie. Powiem tylko jedno, szanowny mestjerze Chejdin, że wkrótce 
Kordelis stanie się miejscem Mocy i pan mi w tym pomoże. 

- Nie otrzymałem odpowiedzi, przeciwko komu zawieramy ten sojusz. 
- Poprawniej byłoby powiedzieć - po czyjej stronie zamierzamy walczyć. Na to 

pytanie łatwo odpowiedzieć. Po stronie hrabiego di Chawerena. Ma on nie mniejsze 
prawa do tronu Łaedy, niż imperator Szendregon. Niezadowoleni z obecnego 
imperatora są także kapłani Jedynego. Wykorzystując smoka, doprowadzimy do 
władzy nowego imperatora i wtedy zajmie pan należne miejsce. Zostanie pan nowym 
tungiem Ortlandii, spadkobiercą Bargreta Barsa. 

- Doskonały plan. Jestem królem Ortlandii, di Chaweren imperatorem Łaedy, a 
nad nami - władca świata Furion! Dobry plan, przysięgam na ognisty miecz Malgara! 

- Jest pan pijany, mestjer Chejdin - z goryczą powiedział Furion i tym razem, 
jego oczy nie wykazywały rozbawienia. Świeciła w ich głębi nieukrywana złość. 

Chejdin również zauważył, że winkarb zbyt mocno uderzył mu do głowy. Czyżby 
Furion coś domieszał do wina? Refektarz popłynął przed oczyma, ręce i nogi 
odmówiły posłuszeństwa. Głos Furiona dźwięczał tak, jakby należał nie do wątłego 
człowieczka niewiele wyższego od trzech łokci, ale do olbrzyma albo jednego z 
Bogów: 

- Dobrze zrozumiał pan moje zamiary, mestjer Chejdin di Wars le-Monkrajt. To 
dowodzi, że niegłupi z pana człowiek. Zrobię tak, że spotka się pan z przyjaciółmi. To 
przekona i pana, i ich. I wtedy porozmawiamy jeszcze raz. Kiedy nabierze pan więcej 
rozumu. I wytrzeźwieje. I wtedy, wielki Chaalew, twórca Wszechświata, rozsądzi nas! 

Chejdin upadł na podłogę. Stracił świadomość. Furion po chwili wstał, obszedł 
stół, pochylił się nad leżącym i zdjął z nieprzytomnego rycerza pochwę z Ro-
Ruedem. 

- Co teraz zamierzasz z nim zrobić? - zapytała Dżella di Darion-Skar, z 
zakłopotaną miną. 
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- Wezwę wojowników i niech go zaniosą na trzecie piętro, do tej dziewczyny. 
Może ona zdoła go przekonać, by nie robił głupstw. 

- A on mi się spodobał - podsumowała Dżella. – Chętnie spędziłabym z nim na 
osobności parę godzin. 

- Za dużo gadasz - burknął Furion i wziął do ręki dzwonek. 
 
Hrabia di Chaweren wysłuchał Oribańczyka. Siedzieli w gabinecie, oświetleni 

tylko płomieniem kominka. Wysoki, przygarbiony i kościsty di Chaweren przypominał 
siedzącego na kamieniu orła. Jak on, był majestatyczny i niewzruszony. Tylko raz 
podczas rozmowy w jego oczach pojawił się żywy błysk - kiedy Oribańczyk rozwinął 
przyniesiony do gabinet długi zwój. 

- Jesteś pewien, że to nie podróbka? - zapytał. 
- Absolutnie, wasza światłość. To prawdziwy Ro-Rueda. Poczułem jego 

magiczną emanację, kiedy tylko ten młodzian wjechał do zamku. 
- Jeśli to prawda, to otrzymaliśmy już drugi drogocenny miecz. Pierwszy, który 

miał chłopak, naprawdę dobry. 
- Pierwsza klinga, po prostu świetna. Ten z kolei, został wykuty przez Sidów, ma 

mistyczną władzę nad przyszłością, jestem o tym przekonany. 
- Jestem w rozterce. Jeśli on, mimo wszystko, zgodzi się mi służyć, trzeba mu 

będzie zwrócić ten miecz. 
- Wcale nie. Zaproponujecie mu taką wymianę, której nie odważy się odrzucić. 
- Widzę, że wszystko przewidziałeś, Furionie. 
- Prawie wszystko. Jeszcze nie wiem, jak się zachowa smok. Ale myślę, że jego 

wściekłość będzie można poskromić. 
- Czy mam rozumieć twoje słowa, jako zapowiedź sukcesu? 
- Z radością chcę zakomunikować waszej światłości, że moi wojownicy są 

przygotowani do poskromienia smoka, jeśli odmówi posłuszeństwa. 
- A on w tym czasie rozniesie połowę zamku? Nie, Furionie. To, że stworzyłeś 

wojowników, chwali ci się, ale powinienem być pewny, że będziemy całkowicie 
kontrolować smoka. 

- I będziemy, ręczę za to. 
- Dobrze. Co jeszcze? 
- Ta dama, Dżella di Darion-Skar. Po co zaprosiłeś ją właśnie w takim 

momencie? 
- Ufam jej, mój przyjacielu. Ta dziewczyna jest moim agentem w stolicy. Jej 

bliskość z imperatorem pozwala nam uzyskiwać najbardziej sekretne wiadomości o 
tym, co dzieje się w Giespieropolisie. 

- Spodobał jej się ten ortlandski włóczęga. 
- Mestjer Chejdin ma jedną wadę: pozbawia kobiety rozumu, nie wiedząc nawet 

o tym - uśmiechnął się hrabia. - Jeśli Dżella chce dostać Ortlandczyka do swojej 
kolekcji samców, nie będziemy jej przeszkadzać. 

- Twoja wola, milordzie. Zostawiam ten miecz i pójdę odwiedzić moich nowo 
narodzonych żołnierzy. Nie mogę się doczekać chwili, gdy usłyszę ich pierwszy pisk! 

Oribańczyk wyszedł. Hrabia wziął w ręce Ro-Ruedę, wyciągnął miecz z pochwy. 
Płomienie z kominka zapląsały krwawymi zajączkami na czarnej, wyczyszczonej na 
glanc stali klingi. Miecz był wspaniały. To niesprawiedliwe, jeśli taką cudowną broń 
posiada bezdomny włóczęga. Teraz Ro-Rueda znalazł godnego gospodarza. Jeśli 
Ortlandczyk zgodzi się na zaproponowane warunki, do miecza dołączą jeszcze dwa 
skarby - nieustraszony rycerz i smok. I wtedy, Furion będzie musiał robić to, co 
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zechce hrabia di Chaweren, a jeśli się zbiesi, wówczas stal Ro-Ruedy, być może, 
pozna smak krwi oribańskiego maga. 

 
Swoje laboratorium Furion urządził w podziemiach donżona, w najstarszej 

części zamku, w labiryncie ciemnych przejść, połamanych pod najbardziej 
niezwykłymi kątami, przegrodzonych żelaznymi kratami i ciężkimi drzwiami, które 
nigdy nie wiedziały słonecznego światła. Po rozmowie z hrabią, mag podążał właśnie 
tu. Musiał dokończyć pracę, którą rozpoczął wkrótce po pojawieniu się w zamku 
przybyszy spoza kręgu. 

Jego nowy twór nie znajdował się w samym laboratorium, ale w ogromnej, 
kamiennej kazamacie po sąsiedzku. Magiczna kula pod sufitem dawała takie 
jaskrawe złociste światło, że Furion zmrużył oczy i natychmiast wypowiedział 
formułę, która ograniczyła blask. Przyćmione światło było znacznie przyjemniejsze 
dla oczu, szczególnie po przejściu mrocznymi galeriami zamku. 

Wszedł do środka, popatrzył na swój twór. Cztery potężne postacie, każda o 
łokieć wyższa od najbardziej rosłego oribańskiego gwardzisty, którzy przybyli z nim 
do Kordelisu. Chwilowo, zabezpieczeni stalowymi łańcuchami, przepuszczonymi 
przez masywny pierścień w sklepieniu - jeszcze nie wiadomo, jak mogą się 
zachować ci młodzieńcy, a Furion nie lubił niespodzianek. Prawdę mówiąc, łańcuchy 
są bardzo słabym zabezpieczeniem; każdy z czterech wojaków dysponuje taką siłą, 
że może zerwać je, jak przytarte liny. 

Dotknął palcami piersi jednego z gigantów. Po prostu ludzka skóra. Zaprawdę, 
nawet magowi trudno przyzwyczaić się do tych cudów, które tworzy magia. Nie do 
wiary, że jeszcze przedwczoraj była to tylko zwykła glina. Kiedy masz do czynienia ze 
smokiem, musisz wiedzieć, przeciwko czemu bezsilna jest główna broń tych istot - 
płomień. Żadna stal, żadne ciało nie wytrzyma spalającego wszystko ognia. A glina, 
zwykła glina, z której ubogi garncarz lepi swoje żałosne garnki, wytrzyma. Stanie się 
jeszcze mocniejsza. Przekształci się w kamień. Niezła niespodzianka dla ziejącego 
ogniem drania. 

- Mennek! Ajten! Karadajs! Darkanis! - wyrecytował Furion i dźwięczne imiona 
odbiły się echem od ścian kazamaty. - Darkanis! Ajten! Mennek! Karadajs! 

Sam wymyślił te imiona. W „Księgach Aszterkarad” powiedziane jest, że golema 
nie wolno nazywać ludzkim imieniem. Jeśli chcesz w pełni kierować glinianym 
olbrzymem, sam wymyśl mu imię i golem będzie bezwarunkowo tobie się 
podporządkowywać. To nic, że te imiona nie są tak eufoniczne, jak oribańskie. 
Bardziej podobne do imion barbarzyńskich, ale to nieważne. Najważniejsze, że jego 
niezwyciężeni wojownicy otrzymali teraz to, czego dotychczas w nich nie było - imię, 
główny składnik żywej duszy. 

Obserwował z przyjemnością, jak zabłyszczały niewidome oczy olbrzymów, 
jeszcze przed chwilą pozbawione światła życia, jak poruszył się, brzęknąwszy 
łańcuchami, najpierw pierwszy, potem drugi, trzeci. Giganci patrzyli na niego, a on 
patrzył na nich. Potem, golemy skłoniły głowy - poznały gospodarza. W tym 
momencie mag doznał dziwnego uczucia; pomyślał, że właśnie tak, prawdopodobnie, 
czuli się nieśmiertelni bogowie, kiedy zobaczyli stworzonego przez nich pierwszego 
człowieka. 

- Mistrzu! – odezwał się ten, którego nazwał Ajtenem. - Błogosławiony Mistrzu! 
- Pierwszy przemówiłeś do mnie – mag zajrzał do oczu golema. - Dlatego 

zostaniesz przywódcą swoich kolegów. 
- Zrozumiałem - odpowiedział olbrzym. 
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Furion wziął klucz i otworzył zamek, który utrzymywał łańcuch na wmurowanym 
w podłogę stalowym haku. Teraz, tytani byli wolni. Oczywiście, wypuścić z kazamaty 
ich nie wolno, ale trzymać w okowach, też nie ma potrzeby. Jego magia trzyma ich w 
ryzach mocniej od żelaza. To zadanie wykonał dobrze. Jest prawie gotów spotkać się 
ze smokiem. Musi jeszcze dać swoim wojownikom szczególną broń. 

I przekonać hrabiego, że golemów stworzył tylko po to, by obronić Kordelis. 
 
Początkowo, była ciemność, a potem w ciemności ukazał się ognik. Malutki, 

złocisty, podobny do kruchego płomienia lampy olejowej. Rozpalał się coraz 
jaskrawiej i w tworzący się krąg światła wpisała się twarz. Bardzo miła i znajoma. 

- Rumenika? 
- Chejdinie! - przeprowadziła ręką po jego czole – wreszcie się ocknąłeś! 

Dranie, ileż tego świństwa ci dali? 
- Nie wiem - spróbował podnieść głowę, ale znowu naszła go niemoc, twarz 

dziewczyny zachwiała się i zwymiotował na podłogę. 
- Ze mną było tak samo - oznajmiła. 
- Gdzie jestem? 
- Tam, gdzie i ja. W więzieniu zamku Kordelis. Nieciekawe miejsce na 

spotkanie, nie uważasz? 
Podjął kolejną próbę, by podnieść się z twardej maty, na której leżał i tym razem 

żołądek nie zaprotestował. Chociaż przed oczyma wszystko płynęło, zdołał dostrzec, 
że rzeczywiście znajduje się w miejscu, bardzo podobnym do więziennej celi. Mętny 
ognik lampy ukazywał ściany z ciosanego kamienia, polepę, ubogie meble - 
rozchwiany stół, ordynarnie zbite taborety i dwa sprzęty, które przy pewnej fantazji 
można było przyjąć za łóżka. Leżał na jednym z nich, Rumenika siedziała obok. Jej 
delikatna twarz była ubrudzona popiołem i ziemią, ale w oczach odbijała się radość. 

- Jak dobrze, że tu jesteś! - pocałowała go. – Gratuluję powrotu z krainy 
pijanych koszmarów. Już myślałam, że nie dobudzę cię. Jak się czujesz? 

- Jakby mi ktoś kamieni nakładł do głowy. 
- Ten oribański sukinsyn dodaje do wina jakiegoś zielska. Cholerna mikstura. 

Przez dwa dni było mi niedobrze. Jestem szczęśliwa widząc ciebie! 
- A gdzie Ratisław? 
- Był ze mną. Potem te szczury go dokądś wywlokły. 
- To znaczy, że jest w zamku? Oribańczyk powiedział, że pojechaliście na 

polowanie. 
- Też coś, na polowanie - na więzienne wszy i szczury! - oczy Rumeniki zabłysły 

w ciemności. - Kiedy znaleźliśmy się w zamku, to przyjęli nas z czcią, zasypywali 
prezentami i tańczyli przed nami na paluszkach. Ten przeklęty łajdak Furion mało ze 
skóry nie wylazł, by zasłużyć na nasze zaufanie. A potem okazało się, że sukinsyna 
interesuje tylko w jaki sposób przeszliśmy przez portal. A ja, głupia, wszystko mu 
opowiedziałam. 

- O smoku też? 
- Oczywiście. Przecież liczyłam na jego pomoc. Ale nie powiedziałam mu, kim 

jestem i dlaczego tu się znalazłam. Głupio postąpiłam? 
- Nie, wszystko w porządku! Przypomnij tylko, co mu opowiedziałaś. W 

szczegółach. 
- Powiedziałam, że szukałam swego ojca Skrołlinga - wysłano go za krąg, by 

znalazł smoka. O tobie, o Akunie. O Lipce - klasnęła przy tym w dłonie - ona też tu 
jest? 
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- Chwała bogom, nie. Miałem na tyle rozumu, by nie brać jej ze sobą do zamku. 
Niech to licho, jak głowa boli! 

- Masz, napij się - podała rycerzowi blaszankę z wodą. Było jej mało, ale za to 
czysta i zimna, i Chejdin rzeczywiście poczuł ulgę. 

- Proszę cię, mów dalej. 
- Nie wiem, po jakiego diabła Świtek, matoł jeden, rozdzielił nas przy przejściu. 

Oczywiście, byłam zadowolona, że Ratisław był ze mną. - W ciemnościach, Chejdin 
nie mógł widzieć, jak zaczerwieniła się dziewczyna przy tych słowach. - 
Wylądowaliśmy tu, w Kordelisie. I to by było tyle. 

- Co ci mówił Furion? 
- Na dobrą sprawę - nic. Plótł trzy po trzy, jaki to z niego wielki mag i jak dużo 

można osiągnąć, jeśli się zna sekret przejścia. A ja, głupia, pozwoliłam nawinąć kit na 
uszy. Postąpiłam jak głupia kura! 

- Wszystko w porządku, miła - uścisnął dłoń dziewczyny. – Nie rób sobie 
wyrzutów. Najważniejsze, że Furion nie wie o twoim prawdziwym pochodzeniu i 
twoich prawach do imperatorskiego tronu. Teraz, powinniśmy myśleć, jak się stąd 
wydostać. 

- Bez Ratisława? Zostawić go tu? 
- Oczywiście, że z nim! - zapewnił. - Tylko problem, jak to zrobić. Są tu 

wojownicy hrabiego, ale jeszcze i Oribańczycy, widocznie, osobista gwardia Furiona. 
- Chwileczkę - podeszła do masywnych drzwi kamery, przysłuchała się. - 

Jestem tu już cztery dni i poznałam rozkład dnia. Rano i wieczorem dozorca przynosił 
mi jedzenie, a przed zachodem słońca wyprowadzali na podwórze. Wkrótce czas 
spaceru. Może, wymyślisz jakiś plan? 

- Chwilowo nic nie przychodzi do głowy. Gdybym był sam, próbowałbym uciec. 
Oczywiście, to szaleńczy pomysł, ale jakaś szansa zawsze jest. 

- Przecież wiesz, że jestem córką Skrołlinga - powiedziała wyzywająco - odwagi 
mi wystarczy. 

- Odwagi - tak. Umiejętności - chyba nie. Nie znamy planu zamku, nawet nie 
orientujemy się, gdzie naprawdę jesteśmy. Jeśli nawet uda się nam wyrwać z tego 
szczurzego dołu, to nie ominie nas spotkanie z wojownikami hrabiego i Furiona. 
Broni nie mamy. Mój miecz, Furion na pewno zabrał dla siebie, miecz Ratisława, też. 
Z pewnością nie przypadkowo rozdzielili cię z Ratisławem. Jeśli uciekniemy, chłopak 
stanie się zakładnikiem, a jest nam bardzo potrzebny. Jestem prawie pewien, że 
Furion domyśla się, dlaczego Ratisław zjawił się w naszym świecie. 

- Więc, co robić? 
- Musimy poczekać. Jestem przekonany, że dzisiaj albo, najpóźniej jutro, Furion 

zaprosi mnie do szczerej rozmowy. Oni wiedzą, że mogę kierować Świtkiem i chcą 
zawładnąć smokiem. Wtedy się z nimi potarguję. Może, uda mi się wynegocjować 
wolność dla ciebie i Ratisława. 

- A co z tobą? 
- Jestem tylko biednym Ortlandczykiem, a nie dziewiątym imperatorem 

dziewiątej dynastii. Kiedy zostaniesz władczynią kraju, to wbijesz hrabiego i Furiona 
na pal, a Kordelis podarujesz mi. 

- Żartujesz? 
- Oczywiście. Pst! 
Grube drzwi zagłuszały wszystkie dźwięki z zewnątrz, ale tym razem, 

korytarzem, do celi, szło kilka osób, do tego uzbrojonych - krokom towarzyszył brzęk 
żelaza. Zgrzytnęła zasuwa i drzwi kamery otworzyły się ze skrzypem. Wszedł 
człowiek, którego Chejdin już znał - setnik Fammuz. 



83 
 

- Ty - Oribańczyk wskazał na Chejdina - pójdziesz z nami. Pan pragnie mówić z 
tobą. 

- Kiedy byłeś uprzejmy, podobałeś mi się bardziej – skwitował Ortlandczyk, 
stając na nogi. Poczuł lekki zawrót głowy - widocznie, usypiający środek jeszcze 
działał. Mrugnąwszy porozumiewawczo do Rumeniki, ruszył do drzwi. 

- Nie bój się, miła - dodał, zatrzymując się przy wyjściu - wrócę i uwolnię cię. 
Zobaczysz. 

Fammuz pchnął go w plecy, obrzucił dziewczynę gniewnym spojrzeniem, i 
wyszli. Drzwi zamknęły się, znów szczęknęła zasuwa, jednak  Rumenika już nie 
odczuwała strachu samotności, który owładnął nią, kiedy została rozłączona z 
Ratisławem. Chejdin był tu, przy niej i on ją uwolni. Nie wątpiła w to ani przez 
moment. 

 
Przyprowadzono go do dużego, owalnego pokoju, który, sądząc po braku okien, 

znajdował się gdzieś w podziemiu. Na gościa czekał hrabia di Chaweren w 
towarzystwie Furiona. Chejdin nawet nie spojrzał w stronę Oribańczyka. Twarz di 
Chawerena nie budziła sympatii, jednak to, że z łaski hrabiego znalazł się w tym 
podziemiu, nie miało z tym nic wspólnego. Postronny obserwator określiłby, że w 
twarzy hrabiego było coś końskiego, ale Chejdin zbyt kochał konie, by robić takie 
porównania. W świetle jasnych, gazowych latarni, oblicze gospodarza Kordelisu 
wydawało się trupioblade, a fizjonomia Furiona przybrała sinawy odcień. W kącie 
zauważył trójnóg, pełen rozżarzonych węgli i nieduży stolik, nakryty czerwoną 
tkaniną – być może, pod tą materią znajdowały się narzędzia tortur. Czy ta 
nieprzyjemna martwa natura została ustawiona tylko do postraszenia, czy może 
hrabia zamierzał pójść dalej, jeśli namowy, obietnice i groźby nie podziałają? Nie 
uszło uwadze Chejdina, że Ro-Rueda już ozdabia zecerski pas hrabiego. Ponadto, w 
pokoju pełniło straż jeszcze dwóch Oribańczyków. 

- Chejdin di Wars le-Monkrajt - powiedział hrabia, jakby próbował smak tego 
imienia. - Już spotkałem pana wcześniej. To było sześć lat temu. W zamku hrabiego 
di Wiana. 

- Nie pamiętam - skwitował Chejdin. Odpowiedź była grubiańska, ale 
Ortlandczyk nie zamierzał silić się na uprzejmości. 

- Szkoda. Żałuję tylko, że wtedy nie przyjrzałem się panu dokładniej. 
Przeciągnąłbym na służbę w moim zamku. 

- Służę mojemu panu. Innych nie potrzebuję. 
- Chwalebna wierność. Dzisiaj, oddanych ludzi bardzo trudno znaleźć. 

Powiedziałbym - już prawie nie można ich znaleźć. Proszę sobie odpowiedzieć na 
pytanie; Mogłby pan być wiernym służącym? 

- Taki właśnie jestem. 
- Nadal służy pan di Wianowi? 
- Nie. Służę imperatorowi Łaedy. 
- Szendregonowi? 
- Jeszcze raz powtarzam - służę imperatorowi Łaedy. 
- To znakomicie – włączył się Furion. - Będzie pan miał wspaniałą możliwość, 

by udowodnić swoje oddanie imperatorowi. Proszę przysiąc mu bezpośrednio tu i 
teraz, a zostanie panu zwrócona wolność i otoczony pan będzie należną czcią. 

- Nie widzę imperatora - odpowiedział Chejdin, chociaż doskonale zrozumiał, do 
czego zmierza Oribańczyk. 
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- Ma go pan przed sobą - Furion wskazał na hrabiego. – Wkrótce, mój pan, 
hrabia di Chaweren zostanie nowym, dziesiątym imperatorem Łaedy. I wtedy, 
mestjerze Chejdin, zajmie pan niepoślednie miejsce na dworze, obiecuję to panu. 

- Wobec tego, mam jedno pytanie. Słyszałem, że imperator Szendregon 
posiada niesłychaną moc. Wskrzesza zmarłych i cała Łaeda oddaje mu cześć, jakby 
był ucieleśnionym bogiem. W jaki sposób zamierzacie mu się przeciwstawić, jeśli 
naród go kocha i włada on taką potęgą? 

- Po pierwsze, Łaeda nie kocha imperatora - odpowiedział Furion. – Dżella di 
Darion-Skar, którą miał pan już przyjemność poznać, przywiozła nam ostatnie wieści 
ze stolicy. Kilka dni temu, w noc zaćmienia księżyca, Giespieropolis padł ofiarą 
napaści najprawdziwszych umarlaków. Naród jest sparaliżowany z przerażenia. 
Poszeptują, że to druga strona potęgi imperatora - niby, że nie wolno zmieniać 
odwiecznego porządku ustalonego przez Jedynego. Ludzie są przekonani, że magia 
imperatora doprowadzi do strasznych następstw, przywróci z królestwa zmarłych 
takie potwory, że strach pomyśleć. Wielu uważa, że zmartwychwstania to tylko chytra 
sztuczka, której ktoś nauczył młodego imperatora. A oprócz tego, rozeszła się 
pogłoska, że Szendregon nigdy nie będzie mieć spadkobiercy. Jest bezpłodny. 

- Pani Dżella sprawdziła to przypuszczenie na sobie? 
- Dlaczego mówi pan o niej w taki sposób? Ona jest panem zauroczona. Proszę 

pomyśleć, mestjerze Chejdin: imperator ma czterdzieści sześć nałożnic i spółkuje z 
nimi prawie każdej nocy. Nasz młody bóg jest skory do miłosnych figli, ale przez dwa 
lata, ani jedna z nałożnic nie zaszła w ciążę. Czego to dowodzi? 

- Zgodnie z prawem, jeśli imperator jest bezpłodny, można wybrać następcę. To, 
że Szendregon nie może począć spadkobiercy, nie jest powodem do zawiązywania 
przeciwko niemu spisku. 

- Tylko proszę nie przekonywać nas, że jest pan sojusznikiem imperatora - 
odpowiedział Furion z jadowitym grymasem. - Wiem, po co przeszliście za krąg po 
raz pierwszy i kto was tam wysłał. Dowodem - pański miecz.  

- Chcecie mi go zwrócić? 
- Dam panu inny miecz - odpowiedział hrabia za swego doradcę. - Nie taki 

sławny, ale całkiem niezły i godny pana. Mam pokaźny arsenał. Pójdzie pan i 
wybierze klingę, jaka tylko się panu spodoba. 

- Wolałbym otrzymać swój miecz. 
- Proszę przestać, nie będziemy się powtarzać w kółko - zmienił temat hrabia. - 

Jesteśmy żołnierzami. Proponuję panu wstąpienie do mnie na służbę. Pańskie 
warunki? 

- Na jeden, już się pan nie zgodził. 
- Może, zgodzę się na inne. 
- Wobec tego, mam tylko jeden warunek. Zwolnicie mnie, Rumenikę di Kriff i 

młodzieńca o imieniu Ratisław. Bez przeszkód odjedziemy z zamku. Jeśli to zrobicie, 
obiecuję wrócić i wtedy omówimy dokładne warunki kontraktu. 

- To niemożliwe! – uniósł się Furion. 
- Dlaczego? Wiem, że to ja jestem wam potrzebny, a nie ta para nastolatków. 

Proponuję korzystną umowę. 
- Szczerze mówiąc, Furionie, dlaczego to jest niemożliwe? - zapytał hrabia. 
- Ponieważ mu nie wierzę. 
„Ściemniasz psie, masz inne powody, by trzymać u siebie Rumenikę i 

Ratisława” - pomyślał Chejdin i dodał głośno: 
- Pana doradca, hrabio, powiedział, że chodzi tu przede wszystkim o smoka. 

Chwilowo jeszcze nie wiem, w jaki sposób mogę kierować smokiem, ale obiecuję 
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pomyśleć o tym. Ale o tym wszystkim możemy mówić tylko wtedy, gdy wypuścicie 
moich przyjaciół. 

- A jeśli ten warunek okaże się dla nas niewykonalny? - zapytał Furion 
wyzywającym tonem. 

- Wobec tego, nie rozumiem, co zyskam godząc się wam służyć i co stracę, 
rezygnując. Jestem w więzieniu. Moi przyjaciele też. Zabraliście mi mój miecz. Co 
mam do stracenia? 

- O, na to pytanie łatwo odpowiedzieć - zaśmiał się Furion. – Posiada pan wielki 
skarb, mestjerze Chejdin, tylko dlaczego udaje skromnisia, starając się ukryć go 
przed swymi przyjaciółmi. Być może, ma pan rację. 

- O czym to mówicie, panie magu? 
- O pańskiej kobiecie. Tej, z którą wróciliście spoza kręgu. 
Chejdinowi pociemniało w oczach. Rzucił się do Furiona, by gołymi rękoma 

rozszarpać Oribańczyka, ale drogę zagrodzili ochroniarze. Ostrza halabard wparły 
mu się w pierś. 

- Spokojnie, mestier! - krzyknął Furion. – Żarty się skończyły. Czekamy na 
odpowiedź. 

- Szkoda, że nie zdążyłeś jak należy poznać słownika Rumeniki di Kriff - tłumiąc 
wściekłość, powiedział Chejdin. – Ta, bardzo mądra dziewczyna, odpowiedziałaby 
tak, jak zdaje się należy odpowiadać nikczemnikom twojego pokroju. 

- A cóż by takiego powiedziała? - krzywiąc się, zapytał Furion. 
- To samo, co teraz usłyszysz od mnie: „Vu Mae vor moenn Dop kaen mekk”. 
- Co to znaczy? - zainteresował się hrabia. 
- To w języku Taoryjców - odpowiedział Furion. - Coś o tyle i o pocałunku, czy 

się mylę, mestjerze Chejdin? 
- Nie myślałem, że tłumaczenie będzie poprawne. 
- Złościsz się, mój przyjacielu - powiedział hrabia. – Rozumiem to. Jednak, 

bardzo bym nie chciał używać wobec was skrajnych metod perswazji. Twoja dama 
jest urocza. Taka młoda, o wiele młodsza od ciebie. Obawiam się, że tortury, do 
których nas zmusisz, pozbawią ją możliwości rozkoszowania się twoją męskością, a 
ciebie - jej pięknem. Myślę, że nie chcesz tego? Gdybyś wziął pod uwagę nasz 
nadrzędny cel, to nie obrażałbyś nas i nie zachowywał się jak głupi młodzian. Mam 
tylko jedno pragnienie - uwolnić Łaedę spod tyranii Szendregona. Furion zaś, pragnie 
mi w tym pomóc. I twoja pomoc jest dla nas nieodzowna. Moja cierpliwość jest na 
wyczerpaniu. Albo zgadzasz się, albo wołam kata. 

- Wołaj kata. Tylko pamiętaj, że smok tu przyjdzie. Wie, że tu jesteśmy. A wtedy, 
z twoich planów nie pozostanie nic. Na moich oczach, w dziesięć minut zniszczył 
kilka tysięcy jeźdźców. Twoje zaplute legowisko, rozniesie jeszcze szybciej. 

- Wątpię - hrabia zaczepnie popatrzył na Ortlandczyka. - Szkoda, że nie 
możemy dojść do porozumienia, ale jestem cierpliwy i wspaniałomyślny. Daję ci 
jeszcze jedną noc. Pomyśl dobrze. Rano wznowimy naszą rozmowę. Zobaczymy, 
czy będziesz się upierał, kiedy podwieszą cię na hak i pochodnią zaczną przypalać 
jajka. 

- Zobaczymy - Chejdin odwrócił się do drzwi. - Chcę wrócić do kamery. 
Furion coś powiedział ochroniarzom po oribańsku, a może, w jakimś innym 

języku. Ochrona natychmiast podchwyciła Chejdina i wyprowadziła z pokoju. Kiedy 
Furion i hrabia zostali we dwoje, mag powiedział: 

- Bardzo go potrzebujemy. Powinniśmy zrobić wszystko, by stanął po naszej 
stronie. 

- Przecież słyszałeś jego odpowiedź. Ten człowiek jest wojownikiem. Nie ustąpi. 
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- Zmieni zdanie. Niech tylko pozna się bliżej z Dżellą. A potem, damy mu 
możliwość spotkania się z jego kobietą. Proszę zapamiętać panie hrabio, kobiece łzy 
są silniejsze od miecza i ognia. Zgodzi się, daję wam słowo. 

 
Był wściekły. Dwadzieścia lat temu, dałby temu upust. Ale teraz, myślał nie tylko 

o sobie. Pomimo złości i palącego gniewu, doskonale rozumiał, że hrabia i jego 
czarownik będą namawiać go do skutku. Potrzebny jest im smok, a to znaczy, że ani 
jemu, ani Lipce, jeśli znalazła się w rękach tych nikczemników, na razie nic nie grozi. 
Irytowało co innego – tak bezmyślnie i głupio trafił w pułapkę. Świtek znów go wtopił. 
A, może smok to wszystko przewidział? W takim razie, powinien się tu zjawić i wtedy 
będzie wiadome, dlaczego znaleźli się w Kordelisie. 

Zamyślił się i dopiero strażnik, lekkim szturchnięciem w plecy, wyrwał go z 
zadumy. Odwrócił się, gniewnie błysnął oczyma, ale mimo wszystko ruszył w stronę, 
którą pokazywał Oribańczyk. Minęło pół godziny, od kiedy prowadzono go na 
spotkanie z hrabią, ale zarówno wtedy, jak i podczas powrotu, nie potrafił zapamiętać 
drogi o pokrętnych korytarzach, zamkniętych kratami przejściach i wąskich schodach. 
Mimo to, był pewien, że teraz nie prowadzą go tam, skąd przyprowadzili. Do piwnicy 
wdarło się świeże powietrze, a później i światło słoneczne i to, chociaż na chwilę 
odciągnęło go od mrocznych myśli. Z hrabią i jego oribańskim szczurem 
obowiązkowo rozliczy się później, a tymczasem, trzeba przygotować się do nowych 
niespodzianek. Zamek Kordelis okazał się bogatszy w nie, niż przypuszczał. 

Przyszło mu na myśl, że może idą do Ratisława. To było bardzo 
prawdopodobne, ale pomylił się. Przyprowadzono go do części mieszkalnej, tej 
samej, w której był, zanim trafił do podziemia. Szli długą amfiladą, aż wreszcie 
zatrzymali się przed dwuskrzydłowymi drzwiami pod stiukowym łukiem. Jeden z 
ochroniarzy otworzył drzwi, wsunął głowę, potem, widocznie wykonując polecenie, 
dał znak Chejdinowi, by wszedł. 

W wielkiej, wspaniale urządzonej sali panował półmrok. Pachniało drogimi 
wonnościami. Oślepiony słońcem, nie od razu się zorientował, że trafił do łaźni. Na 
środku sali, marmurowa posadzka podnosiła się występami, tworząc licowane 
szlachetnymi kamieniami podwyższenie, w którego centrum znajdował się basen z 
gorącą wodą. Nad nią unosiła się pachnąca para. Nawet gwizdnął z wrażenia; w 
zamku Wian, o takim przepychu, mogli tylko marzyć. Niejasne było tylko to, po co go 
tu przyprowadzono? Z pewnością nie po to, by się mógł wykąpać i namaścić 
wonnościami. 

- Furiona można lubić albo nie, ale ten basen, po prostu cud! - Dżella di Darion-
Skar pojawiła się niepostrzeżenie, jak zjawa. Z okrycia, miała tylko lniane, białe 
prześcieradło, owinięto dookoła ciała poniżej piersi. - W Czerwonym Pałacu też jest 
wspaniała łaźnia, do której wolno chodzić tylko osobom najbliższym imperatora, ale 
do tej się nie umywa. Tu, wydaje ci się, że trafiłeś do raju. A wiesz, w czym tkwi 
sekret? Furion stworzył basen, w którym woda wiruje. Zanurzasz się i odnosisz 
wrażenie, że ciało głaszczą czułe ręce. Uwielbiam kąpiele tu. A ty, lubisz się kąpać? 

- Myślę, że nie przywlekliście mnie tu, bym się zachwycał basenem. 
- I nie mylisz się - wśliznęła się do wody, a okrywające ją prześcieradło nadęło 

się jak pęcherz na wodzie. Po chwili, dziewczyna przerzuciła je przez poręcz. - 
Widziałam twoją przyjaciółkę. Jest bardzo piękna. Masz szczęście. Powiedz, 
dlaczego się w tobie zakochała? 

- Pytasz poważnie? 
- Kiedy patrzę na ciebie, Chejdinie, wydaje mi się, że wszyscy powinni cię lubić. 

Jestem prawie pewna, że tak jest w rzeczywistości - lubią cię wszyscy, z którymi 
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łączy cię życie. Jesteś rzeczywiście niezwykły. Di Chaweren ma rację. Wydaje mi się, 
że odnosi się do ciebie z wielkim szacunkiem. 

- Nie wiem, do czego zmierzasz. Jeśli próbujesz mnie uwieść, to srodze się 
zawiedziesz. 

- Głuptas! - zaśmiała się. - Wcale nie zamierzam cię uwodzić. Chociaż, jeślibyś 
chciał mnie adorować, nie miałabym nic przeciwko temu. Podobają mi się mężczyźni 
w twoim wieku. Nie cierpię młokosów. 

- Wobec tego, po co to przedstawienie? 
- Wiem, co ci proponował hrabia. Słyszałam rozmowę. Spodobały mi się twoje 

słowa, odnośnie wierności imperatorowi. Nasz władca potrzebuje takich ludzi. 
- Widzę, że wszyscy nagle zaczynają mnie potrzebować. 
- Twoja ironia jest nie na miejscu. Dlaczego stoisz? Zrzuć tę śmierdzącą odzież 

i chodź do mnie. Ręczę, że nigdy niczego podobnego nie próbowałeś. 
- Lepiej nie przyzwyczajać się do luksusu. Porozmawiam z tobą z tego miejsca. 
- Nieociosany gbur! - wydęła wargi. - No dobrze, słuchaj. Przyjechałam do tego 

zamku, by przybliżyć hrabiemu, co się dzieje w Giespieropolisie. Jestem przyjaciółką 
hrabiego i mu służę. Dobrze płaci mi za moją wiedzę. Ale, z drugiej strony widzę, że 
naszemu imperatorowi grozi wielkie niebezpieczeństwo. Jest dzielnym młodzieńcem, 
tylko niezbyt rozsądny w swoich pragnieniach. Jeśli mu cokolwiek się przydarzy, 
będę miała wyrzuty sumienia. 

- Akurat twój patron, twój hrabia di Chaweren, przygotowuje przeciwko niemu 
spisek. Jak mam to rozumieć? 

- Hrabia nie chce krzywdy Szendregona. Chce go tylko zmusić do zrzeczenia 
się tronu i przekazania władzy. To konieczne, by uratować kraj. 

- Przed kim? 
- Przed Chałan-mornachami. 
- Postradałaś rozum? – wzdrygnął się, nie tylko z powodu słów rozmówczyni; 

bardziej go wystraszył wyraz twarzy Dżelli di Darion-Skar. - Nie powinno się 
wymawiać tego słowa. Tak nazywają przeklętych, odrzuconych zarówno przez życie, 
jak i śmierć. 

- I oni teraz wracają, Chejdinie. W Giespieropolisie zagnieździło się zło, które 
zgubi nas wszystkich. Dlatego właśnie hrabia przygotowuje się do ratowania kraju. 

- Myślisz, że ci uwierzę? 
- Wszystko, co ci się przytrafiło dotychczas, nie przekonuje cię, że mówię 

prawdę. Dobrze, możesz mi nie wierzyć, ale po co wtedy ściągnąłeś do Łaedy 
smoka? Po co przekraczałeś krąg? 

- Zrobiłem to na prośbę pewnego bardzo dobrego człowieka. 
- I ten dobry człowiek nie powiedział ci, co się stanie, jeśli nie uda ci się znaleźć 

smoka? Postąpił niezupełnie uczciwie. Powinien był ci powiedzieć. 
- Przypuśćmy, że przekonałaś mnie i zgodzę się służyć hrabiemu. Co dalej? 
- Hrabia, to nie tylko wybitny i bogaty człowiek. Jest potomkiem jednego z 

najwybitniejszych rodów w Łaedzie. Jeśli ktoś jest godny zostać imperatorem, to tylko 
on. Innej kandydatury nie ma. Twoje męstwo i magia Furiona, pozwolą mu uratować 
kraj od inwazji sił mroku. 

„Prawdopodobnie, o istnieniu rzeczywistego spadkobiercy, ta ślicznotka nie wie 
- pomyślał Chejdin, patrząc na dziewczynę. - To dobrze. Najważniejszego, nie 
wiedzą. Trzeba zagrać rolę łatwowiernego i kopnąć nieco głębiej». 

- Spodziewam się, że zostaniesz wówczas cesarzową? 
- Otóż to - uśmiechnęła się ślicznotka. 
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- Zaczynam rozumieć - podrapał się w koniuszek nosa. - Czyli, istnieje spisek i 
w nim uczestniczą hrabia, jego paskudny czarnoksiężnik-cudzoziemiec i ty. Teraz, do 
spisku kaperuje się mnie. A, co ja z tego będę mieć? 

- Wolność i bogactwo. 
- A moi przyjaciele? 
- Też otrzymają wolność. Hrabiemu nie są do niczego potrzebni. 
- Wobec tego, jeszcze jedno pytanie. Po co Furion chce przekroczyć krąg? 
- Tego nie wiem. Jest mi obojętny ten Oribańczyk. Ty mi się znacznie bardziej 

podobasz. 
- Nie dopowiadasz czegoś bardzo ważnego. No, dobrze, wyobraźmy, że 

zgodziłem się pomóc ci obalić imperatora i uczynić władcą twego sądzonego ci. 
Przysięgam na Charumisa, że nie mogę zrozumieć, dlaczego tak troszczysz się o 
młodego Szendregona? Niech go wordłany pożrą i po wszystkim! 

- Był dobry dla mnie. I podobał mi się. 
- Byłaś jego nałożnicą? 
- Nie chciałabym odpowiadać na to pytanie. 
- To znaczy, byłaś i nie chcesz, by spisek zakończył się jego śmiercią. A to, jest 

zupełnie możliwe, zważywszy, że di Chaweren pała do niego podwójną nienawiścią; 
chodzi przecież nie tylko o tytuł, ale i o kobietę. 

- Jesteś zbyt przenikliwy, Chejdinie. Teraz rozumiesz, dlaczego chcę cię widzieć 
u boku di Chawerena? Tylko ty będziesz mógł powstrzymać jego gniew. Ty, i twój 
smok. 

- Mówiłaś o Chałan-mornachach. Skąd wiesz, że sprawa obraca się wokół 
nich? 

- Nie widziałeś, co się wydarzyło pięć dni temu w Giespieropolisie. Całą noc 
miasto było we władaniu przeklętych. Zginęły tysiące ludzi. Wszyscy mówią, że to 
nieszczęście jest ceną za zmartwychwstanie zmarłych. 

- Z tym się zgodzę – przyznał rację dziewczynie. - Człowiek, który wysłał mnie 
za krąg, mówił, że wskrzeszać zmarłego, nie wolno. Miejsce jego duszy, zajmie 
nieczysta istota. Przysięgam na miecz Małgary, dlatego to wszystko się zdarzyło. 

- Teraz mi wierzysz? Powstrzymamy ten obłęd, tylko pomóż hrabiemu, nie 
odtrącaj go. 

- Hrabiemu pomogę. Furionowi - nie. Możesz mu przekazać mój warunek: albo 
ja, albo Furion. Nie podoba mi się ten Oribańczyk. 

- Przekażę, chociaż ty sam możesz powiedzieć mu o tym. Tylko zastanawiam 
się, czy Lej to zaakceptuje. A w ogóle, Chejdinie, to nie masz wyboru. Albo służba 
hrabiemu albo gniecie w Kordelisie. Nikt nie wie, że tu jesteś. Twoi przyjaciele są 
takimi samymi jeńcami hrabiego, jak i ty. 

- Pozostał istotny drobiazg. Zapomniałaś o smoku. 
- Smok może spopielić żywe ciało, ale zburzenie zamku, ponad jego siły. Tym 

bardziej uwolnienie was z lochu. Pokręci się nad zamkiem i wyniesie się, nieźle 
zawiedziony. 

- I znowu o czymś zapomniałaś. Zarówno hrabia, jak i jego czarnoksiężnik chcą 
oswoić tego smoka. Beze mnie, mogą o tym tylko pomarzyć. 

- Furion włada bardzo silną magią. Oswoi smoka bez twojego udziału. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że to mu się uda. A nie uda się, obejdą się bez niego. 
Chociaż z tobą i twoim smokiem, sukces byłby bezsporny. Ale, skoro się upierasz. Co 
tracisz? Nic. Twoje uprzedzenia, pozbawią cię poznania przyszłości. 

- Myślę, że czas zakończyć rozmowę - skwitował. - Nie zmienię decyzji. Nie 
zamierzam targować się z ludźmi, którzy wtrącili do więzienia moich przyjaciół i przy 
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pomocy oszustwa, mnie także pozbawili wolności i mojego miecza. Nawet taki uroczy 
pośrednik, jak ty, nie przekona mnie, że powinienem się zastanowić nad propozycją. 

Dżella zamierzała odpowiedzieć ostro i kpiąco. Uzmysłowić temu pyszałkowi, 
że nie powinien się prowadzić jak wzięty do niewoli książę, ale nie zdążyła. Na 
witrażowe okna padł ogromny cień, a potem nieprawdopodobny huk wstrząsnął 
Kordelisem, jakby piorun uderzył w zamkową wieżę. Ale to nie był piorun. To był… 

 
- Smok - dokończyła Tassi, spoglądając na pobladłego szpiega. - Oczywiście, to 

był smok. Powinien był pokazać się efektownie i w odpowiednim czasie, inaczej nie 
mogło być. Smoki mają niepojęte ciągoty do tanich efektów. Teraz, milutka, postaraj 
się nie pomijać żadnego drobiazgu, nawet niewiele znaczącego. Co było dalej? 

- Przestraszyłam się - odpowiedziała po krótkiej pauzie Dżella di Darion-Skar. – 
Odniosłam wrażenie, że zamek się rozpada i strop łaźni lada moment runie mi na 
głowę. Wyskoczyłam z basenu, nawet nie myśląc o jakimkolwiek okryciu. Szczerze 
mówiąc, o niczym nie myślałam. 

- A co z Ortlandczykiem? On robił? 
- Nie pamiętam. Chyba rzucił się do drzwi. Nie, najpierw roześmiał się i 

powiedział: „nareszcie!” Na pewno, właśnie tak powiedział. 
- I nic więcej? 
- Nic. Chwycił mnie za rękę i powlókł do wyjścia. 
 
- Nareszcie! - rzucił przestraszonej dziewczynie szlafrok. - Oto i smok, o którym 

dopiero co mówiliśmy. Jest stąd inne wyjście? 
Nie odpowiadała, była zbyt przestraszona. W tym momencie rozległo się 

kolejne uderzenie i witraże w oknach łaźni rozsypały się miriadami odłamków. 
Dziewczyna zaczęła wyć z przerażenia i taka, jak była, nagusieńka, próbowała się 
schować pod szeroką ławę do masażu. Chwycił ją za rękę i pociągnął za sobą do 
wyjścia, ale już wbiegł wojownik, jeden z dwóch prowadzących go na spotkanie w 
łaźni. Wrzeszcząc coś, Oribańczyk rzucił się na Chejdina z uniesionym mieczem. 

Ortlandczyk cofnął się, wypuszczając rękę Dżelli. Widział oczy przeciwnika – 
szeroko rozwarte, nabiegłe krwią. Strażnik znów coś krzyknął, próbując zadać 
kłujące uderzenie. Chejdin uchylił się. Cofając się w kierunku basenu, chwycił 
brązowy kandelabr, nieco za ciężki, ale zupełnie przydatny do tego, by odbijać 
uderzenia. Do łaźni już wpadł drugi strażnik. Należało się śpieszyć i Chejdin sam 
zaczął nacierać. Oribańczyk zamachnął się mieczem - Chejdin przysiadł i uderzył 
wroga czubkiem kandelabra po kolanach. Wojownik upadł z krzykiem. Ortlandczyk 
rzucił świecznikiem w drugiego strażnika, nie trafił, ale zmusił go do zatrzymania się. 
Obcasem buta uderzył rękę leżącego strażnika, zmuszając do wypuszczenia miecza 
i natychmiast podchwycił upragnioną broń. Ponowił cios podnoszącemu się z 
podłogi, po którym ten padł na wznak i rzucił się na drugiego przeciwnika. Zwiódł go 
oszukańczym zamachem, zadał druzgocące uderzenie rękojeścią w twarz, łamiąc 
mu szczękę i wybijając zęby. 

- Chodź tu! - krzyknął do dziewczyny. - Szybko! 
Podporządkowała się natychmiast. Powlókł ją za sobą. Na zewnątrz, skądś z 

dołu - widocznie z podwórza zamkowego - dobiegły nieskładne głośne krzyki, które 
od czasu do czasu zagłuszało głośne syczenie. Zmuszając dziewczynę do biegu, 
wypadł na korytarz. Był pusty. Dobiegli do szerokich schodów z marmurową 
balustradą i ruszyli w dół. 

- Dokąd mnie ciągniesz? – łapiąc powietrze, zapytała Dżella, kiedy zatrzymali 
się przy wejściowych drzwiach. 
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Nie odpowiedział. Posługując się mieczem, jak łomem, podważył języczek 
zamka i drzwi poddały się. Znaleźli się na podwórzu zamkowym, stając twarzą w 
twarz z trzema wojownikami w czarno-zielonych kamizelach, uzbrojonych w 
halabardy. 

To już było groźne. Krzywy, oribański miecz  nie był odpowiednią bronią do 
starcia z trzema halabardnikami. Gdyby był w swojej czarnej kolczudze, bez namysłu 
zdecydowałby się na starcie. Czarno-zieloni, wściekle  rycząc, ruszyli do przodu. Trzy 
halabardy wycelowane w niego. 

A potem, nagle stanęli jak wryci i wytrzeszczając oczy zapomnieli o ataku. Ryk, 
od którego zatykało uszy, wszystko wyjaśnił. Rzucili się do ucieczki, zostawiając 
halabardy i tarcze. 

Chejdin odwrócił się. Świtek siedział na szczycie wewnętrznej ściany 
naprzeciwko wieży bramnej, niczym ogromna, ozdobna chimera i, pobłyskując 
zielonymi oczyma, obserwował strażników, haniebnie oddających pole walki. 

- No, wreszcie się pokazałeś! – krzyknął do Chejdina. - Słowo honoru, 
stęskniłem się za tobą. Nie spóźniłem się? 

- Ociupinę – rzucił gniewnie Chejdin. - Rumenika i Ratisław już od kilku siedzą 
w lochu. Lipka też. A to wszystko przez ciebie, przysięgam na Charumisa! To ty 
kazałeś mi jechać do Kordelisu. 

- Masz rację. Trzeba było uwolnić Rumenikę i Ratisława. Ratisław jest teraz w 
Zachodniej wieży, a Rumenika… 

- W lochu. A gdzie jest Lipka? 
- Tego nie wiem. Mam nadzieję, że nie było jej na którymś z trzech górnych 

pięter donżona. Przeliczyłem się, biorąc zakręt i wpadłem na tę przeklętą wieżę. Nie 
kryję, mocno zabolało. 

- Zburzyłeś górną partię donżona? - mimo woli spojrzał na główną wieżę i 
zobaczył, że najwyższa część została jakby ścięta, a mieszczące się za nią spichrze i 
koszary, zburzone i zawalone gruzem. Nad całym tym pogromem jeszcze nie osiadł 
gęsty obłok kurzu. 

- Jak widzisz i chyba nie masz mi za złe? Powiedz lepiej, co mam rozbić dalej? 
- Czekaj tu - odrzucił miecz i zabrał porzuconą przez wojownika halabardę. – 

Biegnę do podziemi. Muszę odnaleźć Lipkę i uwolnić Rumenikę. 
 
- Uciekłam, póki on rozmawiał ze smokiem - kontynuowała Dżella, nie śmiejąc 

podnieść wzroku na Tassi - ukryłam się w pałacu, na drugim piętrze. Stamtąd, dobrze 
widziałam całe podwórze. Widziałam także Chejdina i smoka. O, to było 
nieprawdopodobne widowisko! Nawet nie potrafię opisać swoich uczuć - entuzjazm, 
strach, zachwyt, drżenie… 

- Emocje zachowaj dla siebie. Co było dalej? 
- Ortlandczyk chwycił halabardę i pobiegł do wejścia do podziemi na 

przeciwległym krańcu podwórza. Smok jeszcze jakiś czas siedział na wewnętrznej 
ścianie, a potem wzniósł się w powietrze i, obleciawszy kilkakrotnie zamek, ulokował 
się na wierzchołku jednej z wież. Myślę, że stąd było mu wygodniej obserwować 
dziedziniec. 

- Opisz mi smoka. 
- Bardzo trudno to zrobić. Wydaje mi się, że w swoim życiu nie widziałam 

niczego bardziej majestatycznego. Jest piękny. Ma ogromne skrzydła. Łuska mieni 
się wszystkimi kolorami tęczy. Zadziwiająca istota. 

- I bardzo niebezpieczna - mruknęła Tassi. - A co z hrabią i pozostałymi? 
Czyżby stali i patrzyli, jak jeńcy uciekają? 
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- Właśnie chcę opowiedzieć, co widziałam potem. Smok obserwował podwórze. 
Nagle ukazali się wojownicy. I Furion, ale nie z wojownikami; zauważyłam go dopiero 
po chwili - stał w oknie czwartego piętra wieży. Dostrzegłam go przypadkowo. 
Obserwował wojowników i coś trzymał w rękach… 

 
Chejdin wyczerpał cały zapas przekleństw. Kilka pokoleń właścicieli zamku tak 

rozbudowywało jego podziemia, że przekształciły się w prawdziwy labirynt. Poza 
więźniami, których tu trzymano, w piwnicach przechowywano zapasy i Chejdin nigdy 
nie zdołałby szybko ustalić właściwy kierunek, gdyby nie jeden ze strażników 
więziennych, którego spotkał na kręconych schodach z pierwszego poziomu na 
drugi. Był to chłopak silny, ale nie zamierzał irytować Ortlandczyka i natychmiast 
zrobił to, czego od niego zażądano - poprowadził Chejdina do celi, gdzie, według 
ochroniarza, znajdowała się dziewczyna. 

Szli szybko i pewnie; zamkowy piwniczy dobrze opiekował się podziemiem - 
lampy oliwne paliły się jasno i było ich dużo. Wreszcie, ochroniarz doprowadził 
Chejdina do wąskiego korytarza tuż obok wyjścia z podziemia, gdzie znajdowało się 
czworo niskich, okutych zardzewiałymi, żelaznymi pasami drzwi. Jedne z nich 
strażnik otworzył własnym kluczem: ręce mu się trzęsły. Po chwili, Chejdin był już 
wewnątrz. 

- Chejdinie! 
- Lipko?! 
- Mój kochany! - dziewczyna rzuciła się do niego, objęła, zalewając się łzami. - 

Wybacz, głupiej! Przyśnił mi się sen, niedobry, dlatego pojechałam za tobą. 
Karczmarz wytłumaczył, jak i dokąd trzeba jechać. I pochwycili mnie! Przyszedłeś po 
mnie, najdroższy? 

- Po ciebie - pocałował dziewczynę czule i mocno, przytulił do siebie. - Chwała 
Oartowi, znalazłem cię. Wiedziałem, że jesteś w zamku, ale nie miałem pojęcia, 
gdzie szukać. Chodźmy stąd. Powinniśmy jeszcze odszukać Rumenikę i Ratisława. 

- Oni też tu są? Co za nieszczęście! 
- Nie martw się, znajdziemy ich. Najważniejsze, że Świtek jest tu. 
Ciągnąc za sobą Lipkę, Chejdin zażądał od ochroniarza, by pokazał, gdzie 

trzymają drugą dziewczynę. Jednakże chłopak nie potrafi nic sensownego 
powiedzieć. Nie wiedział o drugiej dziewczynie, bo dopiero dzisiaj rozpoczął służbę. 
Klnąc, Chejdin postanowił działać inaczej. Najważniejsze, bezpieczeństwo Lipki i w 
takiej sytuacji nie ma lepszego stróża dla dziewczyny, niż Świtek. 

- Prowadź na górę! - rozkazał strażnikowi. 
Droga nie była długa, ale Lipka opadła ze sił; była w stroju do jazdy konnej i 

długa spódnica nie pozwalała na szybki chód. Wziął dziewczynę na ręce i wyniósł na 
dziedziniec. 

- O-ho-ho! - uradowany smok wrzasnął tak, że Ortlandczykowi zadzwoniło w 
uszach. - Siostrzyczka! 

- Popilnuj jej - kazał Chejdin. – Muszę znaleźć drugą siostrzyczkę. 
Jednak, w tym momencie zrozumiał, że zostawiać tu Lipki nie wolno; przy 

bramie pojawili się wojownicy, czarno-zieloni kirasjerzy hrabiego i pstrokaci 
Oribańczycy. Posuwali się ostrożnie, zatrzymując się co kilka kroków, ale mimo 
wszystko szli naprzód. I tylko czterech rosłych wojowników, obleczonych od stóp do 
głów w czerwień, szło pewnie i nie odczuwali strachu. Taka nieustraszoność 
wywoływała podejrzliwość i Chejdin pojął, że ta czwórka jest niebezpieczna. Nie mógł 
chwilowo stwierdzić, w czym przejawiało się niebezpieczeństwo czerwonych postaci, 
ale poczuł to węchem wojownika. I to, że największe zagrożenie stanowią dla Świtka. 
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Smok także to zrozumiał. Rozłożył skrzydła, przefrunął na dziedziniec, przypadł 
do ziemi, zionął ogniem w zbliżających się wrogów. Rezultat był nieoczekiwany; 
wojownicy nie przerwali pochodu, jakby ich ciało owiało ciepłym, letnim wietrzykiem, 
a nie spopielającym płomieniem. Jeden z nich wzniósł ciężką kuszę i wypuścił strzałę 
w kierunku smoka. Świtek zawył; strzała, zaopatrzona w niezwykle trwałą i ostrą 
końcówkę, ugodziła w biodro i przebiła łuskę. 

Magia, pomyślał Chejdin. Furion przygotował się na spotkanie ze smokiem. 
Jeden Charumis wie, jakie diabelstwo pozyskał do tego, by walczyć ze smokiem 
ziejącym ogniem, ale to zdecydowanie nie są ludzie. Nie rozumiał tylko, czego chce 
Furion. Chyba niepotrzebny mu jest martwy Świtek. Wobec tego, po co to wszystko? 
Wojownicy, szczególna broń? 

Jeszcze dwie strzały dosięgły smoka, wbijając się pod grubą skórę. Świtek, ze 
wściekłym klekotem wylał na czerwonych wojowników rzekę ognia - nawet bruk od 
tego się roztopił, ale im ogień nie sprawił żadnej szkody. Ci tylko się rozdzielili - dwaj 
przesunęli się na lewo, dwaj na prawo. Chejdin widział, że odłożyli kusze i uzbroili się 
w ogromne, długie na piętnaście stóp piki z szerokimi końcówkami i ostrymi hakami. 
Chejdin dostrzegł jeszcze jeden niebezpieczny szczegół - groty ich, pokryte były 
dziwnym, zielonym nalotem. Pomyślał o truciźnie. 

- Świtek, uważaj! – krzyknął ile sił. 
Dziedziniec zasnuło żrącym dymem, w którym rozlegały się krzyki i miotały się 

cienie. Chejdin zakasłał i chwyciwszy Lipkę, pociągnął ją w daleki, wolny od 
wojowników hrabiego kąt podwórza. Potem, na nich padł cień. Smok wzbił się w 
powietrze i krążył nad zamkiem, próbując dosięgnąć wrogów strumieniami ognia, 
ogłuszając ich wściekłym rykiem. Ale czerwoni nie zwracali żadnej uwagi na płomień. 
Zwinnie wdrapywali się po kamiennych schodkach na mury, by zająć dogodne 
pozycje wokół dziedzińca. Chejdin obserwował ich manewr z trwogą, tym bardziej, że 
wdrapawszy się na ściany, dziwni wojownicy znowu uzbroili się w swoje kusze. 

- Biegnij do domu, schowaj się tam! - krzyknął do Lipki. 
- A ty? 
- Muszę pomóc Świtkowi. Oni go podziurawią. 
- Nie idź! - oczy jej zaokrągliły się z przerażenia - Zabiją cię! 
- Szybko, do domu! - pociągnął dziewczynę w stronę wejścia, ale zatrzymał się 

w odległości dziesięciu stóp od drzwi. Na ganku pojawił się hrabia Lei di Chaweren w 
kolczudze i hełmie, z obnażonym mieczem, w którym rozpoznał Ro-Ruedę. 

 
- Nie wydaje mi się, żeby chcieli zabić smoka - powiedziała Tassi, kiedy Dżella 

di Darion-Skar zamilkła. - Chcieli sprawić mu ból. Strzały, które w niego miotali, były, 
oczywiście, z brylantowymi końcówkami; tylko taka przebije łuskę. Smoki nie tolerują 
bólu, doprowadza ich do wściekłości. Strach przed bólem zmusiłby go do poddania 
się. Mówisz, że na grotach był zielony nalot? 

- Tak mi się wydawało, pani. 
- Nie wydało ci się. Furion postanowił wykorzystać balsam myśliwych. Najlepszy 

środek, by nastraszyć smoka. 
- Dlaczego? 
- Kiedyś, już poznał na sobie skutki działania tego balsamu… Wprost genialny 

plan! Nastraszyć smoka, nie pozwolić więźniom zbiec, a potem dyktować swoje 
warunki. Podejrzewam, że Chejdin nie odrzuciłby wtedy propozycji hrabiego. Szkoda, 
że nie znałam wcześniej tego Furiona. Doskonale to wymyślił. Mógłby oddać nam 
nieocenioną usługę. Opowiadaj dalej. 
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- Dalej? Widziałam tylko dym, który wypełnił cały dziedziniec i unosił się ponad 
mury. Nawdychałam się go do mdłości. Ale, jak Chejdin walczył z hrabią, jeszcze 
widziałam! 

 
Chejdin oparł się o halabardę, nie zwodząc z hrabiego oczu. Di Chaweren też 

się nie śpieszył. Za nim już ustawiło się około dziesięciu czarno-zielonych 
wojowników, gotowych na pierwszy rozkaz pana rzucić się na Ortlandczyka. Za 
plecami Chejdina, była tylko Lipka. 

- To już koniec, mestjerze Chejdinie - powiedział hrabia. - Sprawiłeś mi wiele 
kłopotów, ale byłem na to przygotowany. Jestem górą. Wiedziałem, że smok przyleci 
tu za tobą i przygotowałem się na spotkanie. Moi wojownicy zabiją smoka, jeśli się 
nie opamiętasz. I ciebie. I twoją dziwkę. I twoich przyjaciół. Wszyscy jesteście w 
moich rękach. Odrzuć broń i proś o łaskę. 

- Łaskę? - Chejdin splunął pod nogi. - Nie potrzebuję łaski, ale żądam 
satysfakcji. Nazwałeś moją żonę dziwką, a ja ci mówię, że jesteś tchórzem, łajdakiem 
i miernotą. Szkoda brudzić rąk tobą, ale nie mam wyjścia. Chyba nie odmówisz mi 
pojedynku? 

- Wiesz, co w tej całej historii jest najzabawniejsze? - odpowiedział di 
Chaweren, pąsowiejąc z wściekłości. - Nie chciałem twojej śmierci, ale ty sam się o 
nią prosiłeś. I umrzesz od miecza, który kiedyś należał do ciebie. 

- Od takiego miecza, nie żal umierać. Tylko powiedz swoim psom, by nie rzucali 
się na mnie wszyscy razem. W kupie, zabić jednego, to niewielki honor. 

- Sam cię zabiję. Zdechnij! 
Chejdin zdążył jeszcze pomyśleć, że osiągnął swój zamiar, wyprowadzając 

hrabiego z równowagi i zmuszając do walki - i wtedy zwaliły się na niego uderzenia 
miecza. Drugi raz już walczył z przeciwnikiem uzbrojonym w Ro-Rueda. Wtedy, w 
Czudowym Borze, Legat omal go nie zabił. Hrabia był człowiekiem z krwi i kości, a 
nie demonem-mordercą, jednak mieczem władał nieźle i Chejdin z trudem odparł 
jego pierwszy atak. Halabarda pozwalała trzymać przeciwnika na odległość, ale 
wolałby miecz. Hrabia nieźle manewrował, cały czas krążył dookoła, próbując 
znaleźć słabe punkty Ortlandczyka. Ten natychmiast zorientował się, że ma do 
czynienia z doskonałym szermierzem i najmniejszy błąd może kosztować życie. 
Szczerze mówiąc, spodziewał się tego; Łaedańczycy doskonale władają bronią. A 
umierać, w żadnym wypadku nie wolno; teraz, walczy o życie swoje, Lipki, Rumeniki, 
Ratisława. Broni też Świtka… 

Hrabia stanął jak wryty, błędnym wzrokiem popatrzył na Chiejdina - dopiero 
teraz zauważył, że w zapale starcia nadział się na ostrze halabardy. Zresztą, rana 
okazała się niegroźna i di Chaweren szybko oprzytomniał. 

- Posmakowałeś ostrogi? - Chejdin z drwiącą miną puścił oko hrabiemu. – Nie 
przerywajmy tańca. Warto popatrzeć na hrabiego, tańczącego gigue! 

- Obyś zdechł! – ryknął ten, idąc do przodu. 
Chejdin okazał się niedostatecznie zwinny. Ro-Rueda opisał szeroki, lśniący łuk 

i Ortlandczyk poczuł ostry ból w lewym boku. Drugie uderzenie zdążył odparować i 
odskoczyć do tyłu, próbując wygrać kilka sekund. Hrabia nie dał mu wytchnienia, 
atakując gwałtownie i z wprawą. Jednakże, ciosy nie osiągały celu, chociaż 
willecheńska klinga ze świstem krążyła wokół Chejdina. Twarz hrabiego przybrała 
trupio-blady kolor, a usta wykrzywiały wściekłe okrzyki. Chejdin nagle zrozumiał, co 
się dzieje. 

- To mój miecz! - krzyknął. - On nie chce krzywdy gospodarza. Przegrałeś, di 
Chawerenie! 
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- Zdechnij, ortlandski psie! - zasyczał hrabia i zamachnął się mieczem. 
Uderzenie trafiło w okuty stalą środek drzewca halabardy, rozrąbawszy drzewce 

na pół, ale w tym momencie, kiedy hrabia wydał triumfalny okrzyk, Ro-Rueda 
niepojętym sposobem wyśliznął się z jego ręki i, jakby odrzucony nieznaną siłą, upadł 
do nóg Chejdina. Ortlandczyk nie zwlekał. Jeszcze zdążył zobaczyć ciemne, 
paniczne przerażenie w oczach hrabiego, ale powstrzymać uderzenia już nie mógł. 
Klinga mlasnęła i dźwięk ten zlał się z pełnym bólu i śmiertelnego przerażenia 
krzykiem di Chawerena rozbrzmiewającym po dziedzińcu. Drugie uderzenie, 
przerwało ten krzyk. 

Nie potrafił określić, ile minęło czasu - jedna sekunda albo kilka minut - zanim 
świadomość powróciła w pełni. Poczuł na twarzy pocałunki Lipki, usłyszał jej 
szczęśliwy szept i łkanie. Potem, dojrzał przy swoich nogach jeszcze drgające ciało 
Leja di Chawerena w rozlewającej się kałuży krwi, a trochę dalej - zastygłych w 
milczeniu, oszołomionych wojowników hrabiego, niespuszczających oczu z ciała 
pana. 

- No co? – odezwał się do nich - będziecie mścić śmierć pana? Jestem gotów. 
Zaczynajcie! 

Wojownicy nadal tkwili nieruchomo. Potem jeden z nich wystąpił do przodu i 
pochylił głowę. 

- Wybacz, panie - powiedział pokornie. - Jakie będą rozkazy? 
- Przyprowadźcie moich przyjaciół i sprzątnijcie ciało. 
Przypomniał sobie o swojej ranie. Gruba skóra kaftana była przebita na wskroś, 

koszula też i tkanina przesiąkła krwią. Ale rany w boku, nie było. Ro-Rueda sam 
uzdrowił ranę, zadaną swemu gospodarzowi. 

- Chejdinie! - Lipka uważnie obserwowała jego twarzy. - Co z tobą, najdroższy? 
- Wejdź do domu! - oprzytomniał ostatecznie - wszystko będzie dobrze. 

Pomogę Świtkowi. 
 
- Czyli, di Chaweren nie żyje - powiedziała Tassi. – To przykre dla ciebie, moja 

droga. Gdybyś zdążyła wyjść za niego za mąż, teraz Kordelis i okoliczne włości 
należałyby do ciebie, a tak, wszystko dostaną jego krewni. Ale postaram się, byś 
otrzymała wynagrodzenie. Dobrze się spisałaś, szkoda tylko, że los, cały czas 
wyprzedza nas o krok. 

- Nie przepadałam za di Chawerenem, ale mimo wszystko trochę mi go żal. Ten 
Chejdin, to straszny człowiek. 

- Straszny? Powiem ci w sekrecie, że byłabym szczęśliwa, gdybym miała 
takiego Chejdina. Ale dla nas, rzeczywiście jest niebezpieczny i to bardzo. Furiona 
też zabił? 

- Tego nie widziałam, pani. Kiedy hrabia padł martwy, bardzo się przestraszyłam 
i uciekłam do swoich pomieszczeń. Tam przesiedziałam, póki się wszystko nie 
uspokoiło. 

- Nie widziałaś, co działo się na dziedzińcu po śmierci hrabiego? 
- Nie widziałam, pani. Wybacz. 
- Nic się nie stało. Nie musisz przepraszać. Sądząc po tym, co już wiem, 

nietrudno mi wyobrazić, czym zakończyła się ta bitwa. 
 
Furion próbował się skoncentrować. W szklanej kuli, którą trzymał w rękach, 

pulsowała energia odżywiająca golemy, ale mag nie potrafił właściwie nią 
pokierować. Poruszyła go śmierć hrabiego, pomyślał jednak ze złością, że ten 
łaedański kretyn jest sam sobie winny. Uprzedzałem, że nie należy przywłaszczać 
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Ro-Ruedy. Proponowałem, by wystąpił z zaczarowaną bronią przeciwko 
właścicielowi tego miecza. Teraz, jeśli nie zatrzymać Ortlandczyka, wszyscy 
zginiemy. 

Nie czas teraz o tym myśleć. Najważniejszy jest smok. Trzeba znaleźć sposób 
poradzenia z nim. Albo zniszczyć albo podporządkować sobie. Smoki boją się bólu, a 
jego golemy umieją sprawiać ból. Zaczął recytować zaklęcie przenikania. Kula 
rozjarzyła się mętnym, czerwonawym światłem - zaklęcie działało i Furion powoli 
wchodził do świadomości Ajtiena, starszego z golemów, stając się jego mózgiem. 
Nagle, olśniło go. O najjaśniejszy Chaalewie, dlaczego o tym nie pomyślałem 
wcześniej! 

Smok nie może odlecieć; jest tu dlatego, że jego gospodarz, wojownik-smok, 
jest także tu. Odejdą tylko razem albo umrą. Ale, można sprawić, że umrze tylko 
jeden. Jeśli zabije się wojownika, smoka będzie łatwiej podporządkować swojej woli. 
Wojownika łatwiej zabić, to znaczy, golemy powinny sobie z nim poradzić. A jeszcze 
lepiej, gdyby wzięli go do niewoli. 

Świadomość Ajtiena, otworzyła się przed nim. Zobaczył szczyty murów, wieże 
strażnicze i na jednej z nich - imponującą figurę smoka, pełną grozy i niepojętej siły. 
Smok znowu wypuścił strumień ognia i Furion znalazł się wewnątrz ognistego 
oprzędu, do którego dostał się Ajtien. 

- Zostaw go! - rozkazał. - Bierzcie wojownika. Jest teraz na dole, przy wejściu 
na mury. 

Ajtien zrozumiał i golemy ruszyły do zejścia na dziedziniec. Zanim smok się 
zorientuje, Chejdin będzie już martwy. Oczywiście, jest świetnym wojownikiem, ale 
obronić się przed czterema olbrzymami, odpornymi na stal, nie można. Golemy nie 
boją się ran, bólu, czy śmierci. Są nieśmiertelni, ponieważ nie ma broni, zdolnej ich 
zabić. 

- Ruszajcie! - dowodził Furion. – Musicie go okrążyć i rozbroić. 
Chiejdin od razu zorientował się, że czerwoni wojownicy zostawili w spokoju 

Świtka, by zająć się nim. Taki obrót bitwy, jakby to nie brzmiało dziwnie, uspokoił go. 
Jak każdy doświadczony wojownik, był pewien, że ci czterej mają czułe miejsca, tylko 
trzeba je znaleźć. Podejdą bliżej, będzie wiedział, jak ich można zabić. 

Gdy zaczęli schodzić po stopniach schodów, Chejdin cofnął się, kładąc Ro-
Ruedę na prawe ramię. Zauważył, że te chłopiska poruszają się jakoś dziwnie, jakby 
doskwierał im ból w plecach. Widocznie, mag czegoś nie dopracował przy swoich 
stworzeniach. Że są niezgrabni - to plus, ale jest ich czterech, i to wielki minus. 

Nie mieli przy sobie kusz, bo zostawili je na murach. Dwóch trzymało w rękach 
ogromne, nie na ludzkie możliwości kopie, które Chejdin już widział, trzeci był 
uzbrojony w wielki topór z półokrągłym ostrzem. Czwarty - miał miecz półtora razy 
dłuższy, niż miecz Chejdina. Fizjonomie ich budziły nieprzyjemne wspomnienia 
strasznej twarz Legata - ta sama, martwa nieruchomość rysów, brak jakiejkolwiek 
mimiki. Zdecydowanie są wytworem magii i dodaj mi Oarcie i boże wojny Tarnanie sił 
i umiejętności do ich pokonania! 

Furion widział, jak jego gliniani wojownicy zbliżają się do Ortlandczyka. Znów 
wszedł do świadomość Ajtiena i teraz mógł obserwować zdarzenia z dwóch stron, z 
wieży i oczyma golema. 

- Wywołajcie w nim przerażenie! - rozkazał. - Niech poprosi o łaskę! 
Ajtien pierwszy zaatakował człowieka. Chejdin z łatwością uniknął ciosu 

toporem i sam uderzył mieczem. Ten, z dzwonieniem odbił się od głowy czerwonego 
wojownika. Efekt był taki, jakby Ro-Rueda zetknął się z wielkim kamieniem. Chejdin 
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szybko się cofnął, próbując zrozumieć, co się wydarzyło. Oni też zatrzymali się, 
widocznie doszli do wniosku, że ich ofiara nigdzie nie ucieknie. 

- Naprzód! - rozkazał Furion. - Pochwyćcie go! 
Mógł obserwować twarz Chejdina oczyma swoich golemów i wyczytał na niej 

wyraźny strach. Ortlandczyk był przerażony. Ba, był w rozpaczy. Furion mógłby długo 
rozkoszować się tym strachem, gdyby nie smok. Trzeba szybko zakończyć walkę. 

- Ajtienie, naprzód! 
Golem ruszył, wzniósł topór i chociaż cios był niezbyt szybki i mocny, Chejdin z 

trudem go odparował. Ajtien otrzymał dwa uderzenia mieczem, ale żadnej szkody mu 
nie wyrządziły. Chejdin nagle uświadomił, że potrzebuje innej broni i jest szansa, by 
ją otrzymać. 

- Hej, ty! - odrzucił swój miecz, rozłożył ręce w zapraszającym geście. – 
Bierzmy się do walki, brzydalu! Wystarczy wymachiwać żelastwem. Przysięgam na 
Tarnana, że wycisnę z ciebie wodę, buhaju czerwonomordy! 

- Chwytaj go, Ajtienie! - Furion wstrzymał oddech, oczekując szybkiego 
zakończenia przedstawienia. - Chwytaj! 

Golem odrzucił ciężką siekierę, Chejdin tylko czekał na ten moment. 
Wywinąwszy się z łapsk Ajtiena, odskoczył w bok, przetoczył się między dwoma 
innymi, niezdecydowanymi czerwonymi wojownikami i chwycił porzucony topór. 
Siekiera była wykonana wyraźnie nie dla ludzkich rąk, ważyła około trzydziestu - 
trzydziestu pięciu funtów, ale właśnie ciężar był jej przewagą. Najbliższy golem nie 
zdążył się uchylić; Chejdin wzniósł topór nad głową i, z głośnym stęknięciem, opuścił 
na głowę czerwonego wojownika. Jakby ktoś walnął młotem w ceglaną ścianę; topór 
wypadł z rąk, oczy zaprószył czerwony kurz. Głowa wojownika rozpadła się na 
mnóstwo kawałków, w których Chejdin ze zdumieniem i radością rozpoznał zwykłą, 
wypaloną glinę. 

- Niech to licho, przecież oni mają ceglane głowy! - krzyknął. - Przysięgam na 
Charumisa i wszystkie piece Morbaru, walczę z chłopakami z gliny! 

Zanim golemy oprzytomnieli, zdążył pochwycić siekierę. Ostrze było mocno 
wyszczerbione, ale w zupełności nadawało się do tego, by rozbijać te ożywione 
posągi. Pozbawiony głowy wojownik, nadal stał nieruchomo kilka stóp od Chejdina, 
więc jeszcze raz zdzielił go, tym razem obuchem topora i z satysfakcją obserwował, 
jak na tułowiu wojownika pojawiły się głębokie pęknięcia. Trzej pozostali ruszyli do 
ataku, ale pokonali tylko połowę odległości; na nich padł ogromny cień. Znajdujący 
się z brzegu golem zdążył jeszcze odwrócić się i groźnie wznieść swoją zatrutą 
kopię, ale Świtek po prostu uderzył czerwonego wojownika ogonem. Gliniany 
olbrzym przeleciał w powietrzu z dwadzieścia stóp i, uderzywszy o mur, rozbił się na 
tysiące odłamków. 

- Właśnie tak! - wrzasnął zachwycony Chejdin. - Rozbijaj ich, Świtku! 
- Próbuję - skromnie odpowiedział ten. Trzeci golem spróbował uderzyć smoka 

kopią; Świtek uprzedził manewr. Jedną łapą chwycił kopię za drzewce, drugą 
samego golema, wzniósł się z nim w powietrze, ponad wieże, a potem puścił 
swojego wroga. I znów na podwórzu zamkowym rozległ się trzask tłuczonych 
skorupek. 

Ajtien został sam. Gdyby wiedział, co to strach, na pewno by mu uległ, ale on 
tylko pomaszerował dziedzińcem do miejsca, gdzie leżała jego kopia. Dotrzeć do 
niej, już nie zdążył; Świtek postąpił z nim podobnie, jak z trzecim golemem. Ostatni 
upadł na krawędź murów i rozsypywał się w czerwonym kurzu. 

Furion z wściekłością rozbił kulę o podłogę. Jego plan zawiódł, przeklęty smok i 
ten ortlandski nikczemnik okazali się mocniejsi od niego, wielkiego maga. Ale, 
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jeszcze nie wszystko stracone. Oribańska straż nadal jest liczna i powinna na jego 
rozkaz zabić Chejdina. 

- Wszyscy do mnie! - ryknął, wysunąwszy się z okna wieży. - Oribańczycy, 
natychmiast do mnie! 

Zdążył jeszcze wyczuć obecność smoka, nie zobaczyć, ale właśnie wyczuć. 
Kiedy podniósł wzrok, by spojrzeć na obrzydliwego, ziejącego ogniem potwora, ten 
już wypuścił pochodnię przezroczystego płomienia. Furion spalił się, zanim zdążył 
zrozumieć, co się stało. Jego zwęglone ciało leżało u stóp wieży, obok pozostałości 
po jednym z golemów. 

- Wygląda na to, że nie mają zamiaru nas atakować - powiedział smok, 
opuściwszy się na ziemię i stając obok Chejdina. 

- I mnie się tak wydaje – zgodził się Chejdin, mimo wszystko, nie spuszczając 
oczu z Oribańczyków, który zbili się w gromadkę przy wejściu do wieży bramnej. 
Wyrzucił wyszczerbioną, zastępując ją Ro-Ruedem. – Ale, nadal im nie ufam. 

- Jeden z nich idzie tu – zwrócił uwagę smok. 
Chejdin rozpoznał Fammuza. Setnik podszedł, ze strachem zerkając na Świtka, 

ukłonił się nisko i z oddaniem. Jego wyniosłość zniknęła bez śladu. 
- Nie gniewaj się, Tarsar-Dan! - powiedział, nie podnosząc wzroku na Chejdina. 

- Jestem żołnierzem i tylko wykonywałem rozkazy. 
- Taką śpiewkę słyszałem od wielu nikczemników - westchnął Chejdin. - Ale  

wierzę ci. Za pięć minut, ty… 
- Chejdinie! - Rumenika wybiegła na dziedziniec i ruszyła do przyjaciela. A za 

nią, z gołą głową i umorusany, Ratisław, w biegu chwytając leżącą oribańską 
włócznię. Za nimi ukazała się Lipka i serce Chejdina słodko zamarło. Ale siły go 
prawie opuściły. Zaledwie zdołał objąć i pocałować Rumenikę i Ratisława, po czym 
stracił świadomość. Lipka musiała wykazać się wszystkimi swoimi umiejętnościami, 
by ukochany oprzytomniał. Świtek uciszał swoją przybraną siostrę - Rumenika 
wynajdywała nowe i barwne określenia dla hrabiego di Chawerena i Furiona, a 
Oribańczycy, trzymając się z boku, kiwali głowami i szeptali, że nawet 
najodważniejszy wojownik na świecie – jest tylko człowiekiem. 

 
Po raz pierwszy, od dłuższego czasu, Tassi wpadła w szał. Z trudem 

powstrzymywała się, by nie odebrać życia tej głupiej Dżelly di Darion-Skar. Kiedy 
tylko ją odprawiła, natychmiast udała się do kanclerza. 

Di Oran siedział przy biurku i coś pisał. Wpadła do jego gabinetu tak nagle i z 
taką skwaszoną miną, że kanclerz przestraszył się i pogubił jednocześnie. 

- Znów nam się wymknęli! - wykrzykiwała i włosy na jej głowie ruszały się, 
niczym tysiące wężyków. - Dżelu, oni znów zwyciężyli! Nie zatrzymał ich Legat, ani 
oribański mag. Musimy się śpieszyć, inaczej ryzykujemy przegraniem tej wojny. 

- Boisz się? Mówiłaś mi, że jesteś niezwyciężona. 
- Przestań Dżellu, czy nie rozumiesz, co się dzieje? Nasi wrogowie rzucają nam 

wyzwanie. Magia smoka jest zbyt silna, bym mogła ją zlekceważyć. Do tego, ten 
wojownik, Chejdin, jest bardzo niebezpieczny. Jedyne, za co powinnam dziękować 
tej kompanii, to za rozdeptanie gniazda buntu, jakim był Kordelis. 

- Widzą, że jednak się boisz - w głosie kanclerza zabrzmiała satysfakcja. 
- A ty jesteś z tego zadowolony? Niech wordłany zeżrą twoją wątrobę! Tak, boję 

się. Obawiam się, że zostanę sama w obliczu silnych i śmiertelnych wrogów. 
Potrzebuję czasu, by otworzyć wrota. Zostało pięć wrót. Musimy zyskać na czasie. 

- A co z twoim wojownikiem? On też zbyt mizerny, by walczyć ze smokiem i jego 
świtą? 



98 
 

- Nie mogę wysłać go samego! Imperator podpisał edykt? 
- Mam go tu - pokazał dziewczynie dokument nad którym pracował tuż przed jej 

wizytą. - Dzisiaj przekażę go marszałkowi Fersowi di Meratowi. Szendregon wydał 
zgodę na wysłanie wojsk do Chenszu. 

- No wreszcie! - westchnęła. - Chociaż jedna dobra nowość. Kiedy wojsko 
wyrusza? 

- Za tydzień. 
- Trzeba zrobić tak, by mój wojownik stanął na jego czele. 
- Zgodnie z prawem, imperatorskim wojskiem mogą dowodzić tylko 

marszałkowie. 
- Zmienisz prawo. Albo zrobisz Horsta marszałkiem. 
- Do czego ty zmierzasz, Aino? 
- Do zwycięstwa. Ta wojna, to nie tylko zwykła wojna, Dżelu. To ostatnia wojna 

przed końcem światła. Zwyciężymy i wtedy naszą nagrodą będzie wieczne królestwo, 
wieczna władza i wieczne życie. Jeśli zwyciężą oni, to mój pobyt w pustce był 
sielanką. 

- To oni mogą zwyciężyć? Mów prawdę. 
- Jeszcze nie. Nie znają najważniejszej tajemnicy. Nie pokonają mnie, nie 

znając jej. Dlatego, trzeba się śpieszyć. Kiedy przywiozą mi do Giespieropolisu głowę 
smoka, powiem ci: „Rządź, o imperatorze!” 

- A ja powiem ci: „Bądź moją królową!” 
- Chcesz tego? - Aina ap-Annon spojrzała w oczy kanclerza i Dżela di Orana 

jakby owiało lodowatym wiatrem. – Wobec tego, działaj. Wojsko musi dotrzeć do 
Chensza w trzy dni i Horst von Grippen powinien nim dowodzić. Zawróconym 
potrzebna jest Moc do wygrania przyszłej bitwy, którą otrzymają od umierających w 
Chenszu. Ich krew, pomoże nam otworzyć wrota. Wtedy, smok nam nie zagrozi. 

 
Rozdział piąty 
 
Aene tevem tevate yare en Aeni Neah See griman Ugval at See Thaer dey Symmode 

gaert bi velet Yladr eiset som Thaeri ort. Immes kehn temmer omst See Erraf premmorif he 
misz bi Seen Ugval cautan eis mertan af som Erraf oh tue allevert imme See Symmoder 
Salgeret bi fiert agrif bi relht. Yeo nege thiart See Ugval sa See Neahof boyeht ne fiero See 
Dizzef shis See Fait nera fennerist eis fela. 

Lliehan deen Feyhar 
 
W roku tysiąc dwieście dwudziestym czwartym od Przyjęcia wiary w Jedynego, 

straszne zwierzę ukazało się w ziemi Simmod, w pobliżu Ajładry i spustoszyło ją. Wielu było 
śmiałków, próbujących owego zwierzęcia złowić i zniszczyć, jednakże, wszyscy oni zaginęli 
w lasach simmodskich bez śladu. Przeciwstawiać się potworowi, wysłanemu przez moce 
niebieskie do karania za grzechy nasze, zaprawdę nie ma sensu i jest sprawą beznadziejną. 

Ligen z Fenngary 
 

 
- Zrobiłem wszystko, jak należało - powiedział Świtek - i powinniście to 

przyznać. 
Siedzieli na niedużej polance przy dymiącym ognisku, które paliło się bardzo 

źle; w okolicy, w przeddzień, padały ulewne deszcze. Las był przesiąknięty wilgocią. 
Żeby drwa płonęły, Świtek od czasu do czasu pluł na nie ognistym strumieniem. Było 
zimno. Rumenika włożyła podbitą futrem tunikę i wilczą czapkę, w której paradowała 
na Rusi. Lipka opatuliła się wełnianą kołdrą. Ratisław pociągał nosem. O postawieniu 
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jurty na nocleg nikt nawet nie myślał - wszyscy byli zmęczeni. Tylko Chejdin, 
wydawało się, nie czuł ani chłodu, ani zmęczenia. 

Trzeci dzień jechali na północny zachód od Kordelisu, w kierunku wskazanym 
przez smoka. Ale tym razem, nikt nie miał złych przeczuć. Byli razem, wygrali bitwę w 
Kordelisie, a najważniejsze - cel podróży został wyraźnie określony. Smok z ochotą 
odpowiedział na pytanie Chejdina, dokąd teraz powinni jechać. 

- Sejdrawedd - wyjaśnił. - Kraj Sidów. Nadszedł czas, by zwrócić się o pomoc 
do tych, którzy lepiej od innych władają magią. 

- Sidowie nie lubią ludzi - zauważyła Rumenika. - Nie zechcą nam pomagać. 
- Jeśli poproszę, nie odmówią wam - z zimną krwią powiedział Świtek. 
Chejdin przemilczał. Wiadomo, że potrzebują sojuszników, tylko Sidowie 

wydawali się Ortlandczykowi nieodpowiednimi towarzyszami broni. O Sidach wiedział 
niewiele, ale, czy o nich w ogóle ktoś coś wiedział? Za ciemnymi wodami rzeki Gau 
daleko na północnym zachodzie, znajdował się zakazany dla ludzi świat - Tełos albo, 
jak nazywali swoją ziemię Sidowie, Taer-na-Wedd, Leśny Kraj. Sercem tej ogromnej, 
tajemniczej krainy był święty las Sidów, Sejdrawedd, który Świtek określił jako cel ich 
podróży. Chejdin, jeszcze w młodości słyszał od obytych wojowników, że Sidowie 
zazdrośnie strzegą granic swego królestwa, by nie przedostał się do niego nikt z 
ludzi. Odwieczne wojny z mieszkańcami Taer-na-Weddu, zburzyły zaufanie między 
dwoma rasami. Nikt w imperium nie mógł się poszczycić tym, że przebywał na 
ziemiach Sidów i stamtąd wrócił. Zazwyczaj, każdy, kto próbował tam się dostać z 
zamiarem uzyskania od nich recepty na długowieczność albo nauczyć się magii, po 
prostu znikał bez śladu. Naruszenie granic ziem Sidów, zawsze oznaczało 
nieuchronną śmierć. Na śmiałka czekały zatrute strzały i stworzone przez ten lud 
straszne zwierzęta, w rodzajów psów-ludożerców, kanij - strażników Tełosu. 
Wszystkie historie, które słyszał o tym narodzie, jasno i niedwuznacznie mówiły o 
jednym: Sidowie są wrogami ludzi od bardzo dawna. Ale, Świtek jest obdarzony 
magiczną mądrością i nie ufać jego wiedzy, byłoby niemądrze. 

Droga na północny zachód wiodła przez zaludnioną okolicę, ale Chejdin wolał 
omijać wioski, by nie wywoływać niepotrzebnego zainteresowania ze strony 
miejscowych. Zapasów, wziętych z Kordelisu, powinno było wystarczyć co najmniej 
na tydzień drogi. Ze stajni nieżyjącego hrabiego zabrano także konie; Rumenika 
zabrała stamtąd swego karego Gabara i szarą Laleczkę, którą kiedyś podarowała 
Lipce, a Chejdin zamienił swego mongolskiego konika na dobrego, oribańskiego, 
gniadego ogiera, żwawego i wytrzymałego, i jako dodatek do niego, jeszcze jednego 
konia dla Ratisława i dwóch rosłych długogrzywych perszeronów, do transportu 
bagażu. Pierwszą noc, po wyruszeniu z Kordelisu, spędzili w lesie w jurcie, drugi 
nocleg okazał się bardziej komfortowy - smok wskazał im myśliwski domek o kilka lig 
od drogi. 

Na trzeci dzień, Chejdin jednak zapytał smoka o to, o co dawno zamierzał 
zapytać - dlaczego Rumenika i Ratisław znaleźli się w Kordelisie i czemu miała 
służyć próba, której zostali poddani. 

- Zrobiłem wszystko tak, jak należało zrobić - powtórzył smok, błyskając w 
ciemności oczyma. – Mogę to wszystko wyjaśnić wam. Kiedy przeszliście przez krąg, 
wchodząc do niego w hiperborejskiej świątyni, ja już byłem w naszym świecie. 
Przeszedłem Drogą Smoków, swoją tradycyjną trasą, ale, kiedy znalazłem się tu, 
natychmiast wyczułem obecność silnej, obcej magii, do tego w dwóch miejscach. 
Jednym z tych miejsc był Giespieropolis; jest jakby nakryty czarną kopułą, za którą 
nawet ja nie mogę zajrzeć. Drugie źródło było znacznie słabsze, ale i tak mnie 
zaniepokoiło. Wiecie, że zasadniczym zadaniem smoków jest nadzorowanie 
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równowagi Mocy, a tu, była ona zakłócona. A dalej, zdarzyło się to, czego w żaden 
sposób nie mogłem przewidzieć - jejmość… czyli Rumenika i Ratisław weszli do tego 
świata przez nieznany dotychczas portal w Kordelisie, chociaż zakładałem, że 
pojawią się w tym miejscu, gdzie ich oczekiwałem - koło Wenaduru. Bardzo mnie 
ciągnęło do ojczyzny, krainy smoków, Illinu, a ona leży na północy. Przypadki 
trafienia w inne miejsce niż się zakłada, zdarzają się, kiedy przechodzi się przez krąg 
bez specjalnego, magicznego przygotowania i można wówczas znaleźć się w 
dowolnym punkcie przestrzeni. Na szczęście, Ratisław i Rumenika trafili do naszego 
świata, ale w innym jego punkcie - w zamku Kordelis. Przez portal, który stworzył 
nasz zmarły przyjaciel Furion, w sobie tylko wiadomym celu. Oczywiście, błąd 
należało szybko naprawić. 

- I postanowiłeś do tego wykorzystać mnie - zauważył Chejdin. 
- Wybacz, tato, ale nie miałem wyboru. Nie mogłem pojawić się w Kordelisie i 

pomóc Rumenice i Ratisławowi, ale za to ty, mogłeś wyjaśnić, co się wydarzyło i 
spotkać się z naszymi przyjaciółmi. Magia w Kordelisie budziła moje poważne 
zastrzeżenia - nie była ani czarna, ani biała, a w takich wypadkach, smok w żaden 
sposób nie może ingerować bez poważnych powodów. Kiedy uwięziono ciebie i 
Lipkę, takie powody się znalazły. Widzicie, że postąpiłem słusznie, powierzając na 
początku tobie odnalezienie naszych przyjaciół. 

- Zajmujące - Rumenika wrzuciła do ogniska jeszcze jedno polano. – Tylko że, 
musieliśmy posiedzieć kilka dni w kamiennym mieszkanku, a to nie było zbyt 
przyjemne. Jak przypomnę sobie smak tamtejszego żarcia, to jeszcze teraz mi 
wszystko podchodzi do gardła. 

- Nie gniewajcie się już na mnie – poprosił Świtek. - Nie wiedziałem o celach i 
zamiarach tej kompanii, a teraz widzę, że zlekceważyłem tego łotra. Wszystko we 
mnie się wywraca z tego powodu. 

- Łuk mój przepadł - powiedział nagle Ratisław, obserwując spod oka przyjaciół. 
- Szkoda, to była dobra broń. 

- Znajdziesz sobie nowy, lepszy - zauważył smok. - A wiecie, ile mnie 
kosztowało usunięcie spod łuski końcówki strzały z brylantowym ostrzem, długim na 
połowę mojego palca. To nieprzyjemne uczucie. 

- Po co idziemy do Sidów? - zapytał Chejdin, którego to pytanie męczyło już 
trzeci dzień. 

- Żeby dowiedzieć się, jak pokonać to zło, które dzisiaj usadowiło się w 
Giespieropolisie i może rozpowszechnić się w całej Łaedzie. 

- W zamku, słyszałem coś o Chałan-mornachach - przypomniał Chejdin. - 
Powiedziała mi o nich osoba, która przyjechała z Giespieropolisu. 

- Wiem, kto to taki - lekceważąco powiedziała Rumenika. - To Dżella di Darion-
Skar. Widziałam ją w gabinecie hrabiego, bo była obecna przy naszej rozmowie. 
Chwała Jedynemu, że ta szmata mnie nie poznała. Chociaż, teraz to już nie ma 
żadnego znaczenia. 

- Znasz ją? – zainteresował się Ortlandczyk. 
- Oczywiście! Była faworytą imperatora, potem mu się sprzykrzyła, ale zostawił 

ją na dworze tylko dlatego, by zbierała plotki i pogłoski, a potem mu referowała. 
- Rozumiem - Chejdin uchwycił uważne spojrzenie Lipki i zmieszał się. – 

Wygląda na to, że imperator miał w zamku di Chawerena własne oczy i uszy. 
- Na to wygląda – zgodziła się Rumenika. – Do czego jeszcze może się przydać 

emerytowana szluszka? Tylko do roli szpiega. Ale nie chodzi tu wcale o imperatora. 
Diabelskim mózgiem jest tam kanclerz di Oran. Królewscy szpiedzy są na jego 
garnuszku. 
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- Odeszliśmy od tematu – wtrącił smok. - Mówiłeś o Chałan-mornachach. 
- Dziewczyna powiedziała mi, że w Giespieropolisie dzieje się coś potwornego. 

Panoszą się tam przeklęci. 
- Przeklęci? - nie zrozumiał Ratisław. 
- Wampiry - cicho odezwała się Lipka, ale wszyscy ją usłyszeli. 
- Chałan-mornachowie, to niezupełnie wampiry - zauważył Świtek. 
- Nie chodzi tu o subtelne szczegóły. Jak by ich nie nazywać, wszystko jedno są 

to umarlacy. O tym mówił mi kiedyś biedny Medż Madżari. Tak się składa, że dlatego, 
za sprawą przeznaczenia, spotkaliśmy się. 

- Stary Riman di Riward też mówił mi to samo – poparła go Rumenika. – 
Wspominał o jakiejś Dziewicy z Otchłani, Ainie ap-Annon. 

- O Czarnej Księżnej Wirchejny - Świtek znów błysnął w ciemności zielonymi 
oczyma. - O królowej tych właśnie Chałan-mornachów. Teraz rozumiem, dlaczego 
nad Giespieropolisem panuje taki mrok. 

- Co ci wiadomo o Ainie ap-Annon, Świtku? - dociekał Chejdin. 
- To żeńska postać pożeracza dusz, Zammeka, naczelnego demona 

związanego z kultem krwi i księżyca. Kiedyś, Aina była zwykłą, śmiertelną kobietą, 
ale potem zamieniła się w wampira, przywódczynię nocnych wojowników. Mówi się, 
że jednakowo dokuczała zarówno Sidom, jak i ludziom. Potem, Skrołlingowie i 
szamani Sidów, wspólnymi siłami wzięli ją do niewoli i zamknęli w pustce. Chciałbym 
spotkać się z idiotą, który ją uwolnił! 

- I dlatego udajemy się do Sidów? 
- Otóż to. Bez nich, nie poradzimy sobie. Za mało mojej mocy i magii, by 

pokonać księżną Wirchejny. 
- Coś podobnego, nareszcie nasz potężny Dan-smok przyznał się, że jest coś 

ponad jego siły! - uśmiechnęła się Rumenika. – Aleś mnie zadziwił. 
- Nie powinnaś ironizować – odciął się z kwaśną miną smok. - Wyczuwam, że 

coś dojrzewa. Coś bardzo nieprzyjemnego. A moje przeczucia rzadko mnie zawodzą. 
- Wiecie, co myślę? – powiedział nagle Chejdin. - Nie powinniśmy pozostawać 

na noc w lesie. Tu, niedaleko jest wieś. 
- Skąd wiesz? – zdziwiła się Rumenika. 
- Wsłuchaj się dobrze, a usłyszysz szczekające psy. 
- Masz rację! - ożywił się Ratisław. - Też usłyszałem i pomyślałem, że mi się 

przywidziało. 
- Wszystko bym oddała za czystą pościel i miednicę gorącej wody – rozmarzyła 

się Rumenika. – Nie ma potrzeby tu siedzieć i tyłek odmrażać. Ognisko tylko się tli. 
- Do wsi pójdziecie bez mnie - powiedział smok. - Zostanę w lesie, zapoluję, a 

rano was znajdę. 
- Przyznaj się, wiedziałeś, że tu obok jest wieś? - zapytał Chejdin, wstając z 

powalonego drzewa. 
- Oczywiście, że wiedziałem – prychnął smok. - Ale bardzo chciałem posiedzieć 

trochę przy ognisku razem z wami! 
 
Wieś Grimło okazała się nadspodziewanie duża, ale o zasobności, jaka rzucała 

się w oczy w okolicach zamku Kordelis, można tu było tylko pomarzyć. Domy 
lichutkie, lepianki ze strzechą, podczas, gdy w Kordelisie, murowane. Panował 
nieprawdopodobny brud, zza opłotków i płotów na podróżnych patrzyły smutne, 
chude krowy. Karczma, o dziwnej nazwie „Imperatorska kura” znajdowała się na 
końcu wsi - prowadziła do niej rozjeżdżona i rozmiękła od deszczy droga, jedno ze 
skrzydeł bramy było prawie oderwane od słupa – może przez ludzi, a może przez 
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żywioł. W brudnym podwórzu, obficie udekorowanym krowimi plackami, było pusto, 
tylko para wozów bez kół, wyliniały pies, który, szczeknąwszy na przybyszy dla 
porządku, natychmiast uciekł w ciemny zakątek za szopami i jeszcze pijany, śpiący 
na stercie śmieci tuż przy drzwiach zajazdu. 

- Lepiej było zostać w lesie - westchnęła Rumenika. 
- Poczekajcie tu - Chejdin zsiadł z konia. – Pójdę i porozmawiam z 

gospodarzem. 
W środku było podobnie, ciemno, brudno i pusto. Dwoje biednie ubranych 

chłopów, umilających sobie czas przy dzbanku jabłecznika, zerwało się z miejsc i 
ukłoniło się przyjezdnemu, a potem, z niezdrowym zainteresowaniem, zaczęło się 
przyglądać Ortlandczykowi. Gospodarz, który drzemał przy ciepłym kominku, nie 
uwierzył własnym oczom, kiedy zobaczył Chejdina. 

- Mestjer? 
- Znajdzie się u ciebie miejsce dla czterech podróżnych i sześciu koni? - zapytał 

Chejdin. 
- Miejsce, w moim zajeździe? O tak, panie! - twarz gospodarza rozpromieniła 

się. - Oczywiście, znajdzie się. Wszystko, czego tylko zażyczycie! Witajcie! 
- Zawołaj stajennego, niech rozsiodła nasze konie i odprowadzi do stajni. Kowal 

też by nie zawadził. 
- Panie, obawiam się, że z tym będzie kłopot. Dziś jestem sam jeden, ale 

proszę się nie martwić, oporządzę wasze konie. Proszę usiąść przy ogniu i 
odpoczywać! 

- Co mu powiedziałeś? – zainteresowała się Rumenika, przekraczając próg. Za 
nią weszli Lipka i Ratisław. - Biega po podwórzu, jak by mu kto skrzydła przypiął. 
Zupełnie jak ta kura, o której napaćkano nad wejściem. 

- Przysięgam na Oartoma, nieczęsto bywają tu goście. Trzeba było by się 
dowiedzieć, dlaczego. 

- Kłaniamy się nisko waszej łaskawości! - jeden z dwóch chłopów nabrał 
śmiałości i podszedł do Chejdina. - Skąd wasza łaskawość raczyła przybyć? 

- Z Kordelisu. 
- I pewnie kierujecie się w stronę stolicy? 
- Nie. 
- W takim razie, zostaje tylko północ? 
- A tobie, chamie, co do tego? 
- Nie gniewaj się łaskawy panie, że zapytam - jesteście myśliwymi? 
- Nie. 
- Coś podobnego! - chłop rozłożył ręce. - Szkoda, że nie myśliwi. Szkoda. 
- A tobie, tatku, na jakie licho potrzebni są myśliwi? - zainteresowała się 

Rumenika. 
- Po to, żeby zwierzaka zabić. Mówili na targowisko w Chon-Deranie - kum mój 

słyszał - że sam anperator wysłał tutaj myśliwych, by zwierzaka wykończyć. 
- Jakiego znowu zwierzaka? 
- A co, wy nie wiecie? No, to wybaczcie, wasza łaskawość. - Chłop nagle ukłonił 

się wszystkim po kolei i szybko wrócił do stołu, przy którym siedział ze swoim kolegą, 
po czym obaj wyszli. 

- O czym to on mówił? – zastanawiał się Ratisław. 
- Chyba tylko wordłany wiedzą! Trzeba by gospodarza przepytać. 
Gospodarz zjawił się po kilku minutach, zakomunikował, że konie są już 

rozsiodłane. Kowal mieszka na drugim końcu wsi, więc sprowadzi go rano. 
Stajennego w zajeździe nie ma, ale jest chłopiec, który oczyści i nakarmi konie. Ale, i 
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szanownym gościom nie zaszkodzi coś zjeść i odpocząć. Jeśli państwo zechcą, jego 
żona przygotuje jajecznicę z szynką, a jego jabłecznik jest najlepszy w okolicy. 

- Dobrze - Chejdin wyjął z sakwy monetę i wręczył gospodarzowi. - Przygotuj 
pokój dla kobiet, tylko żeby woda była gorąca, a pościel czysta. 

- Wszystko będzie, jak sobie życzycie, panie. Z radością będę służyć waszej 
łaskawości. A jeśli zechcecie, mogę natychmiast posłać po Tarona-Bobyla. To 
najlepszy przewodnik, zna wszystkie dróżki. 

- Dlaczego myślisz, że nam jest potrzebny przewodnik? 
- No, jak że to - gospodarz karczmy popatrzył bezradnie na Chejdina. - 

Pomyślałem, że powinniście wiedzieć… 
- Też uważasz, że jesteśmy myśliwymi? - zapytała Rumenika. 
- A nie jesteście? - twarz karczmarza ostatecznie przybrała zdumiony wyraz. – 

Coś podobnego! 
- Nie przeżywaj tego tak mocno – uspokoił go Chejdin. - Nie jesteśmy 

myśliwymi, ale za wszystko, zapłacimy jak trzeba. Zajmij się lepiej kolacją. 
Zgłodnieliśmy. 

- Jest bardzo roztrzęsiony - stwierdziła Lipka, obserwując, jak karczmarz skrył 
się w sąsiednim pokoju. 

- Dlaczego tak bardzo oczekują myśliwych – zastanawiała się Rumenika. – 
Chejdinie, porozmawiaj z nim. Wydaje mi się, że nasz zionący ogniem przyjaciel 
znowu czegoś nie dopowiedział. Myślę, że znowu jesteśmy na najlepszej drodze, by 
przylepić się do kolejnego gówna. 

- Mam nadzieję, że takie coś się nie zdarzy. Ale masz rację, nie zawadzi 
rozpytać oberżystę. Nie podoba mi się ta historia ze zwierzakiem. 

Gospodarz wrócił po chwili z wielkim dzbanem i glinianymi kubkami na tacy. 
Musujący, aromatyczny jabłecznik, rzeczywiście okazał się wyborny. 

- Wypisz wymaluj, nasz kwas - stwierdziła Lipka i w jej promiennych oczach 
pojawił się zachwyt. 

- Lepiej uważaj z tym jabłecznikiem, siostrzyczko - uprzedziła Rumenika. – 
Nieźle głowę zakręca! 

- Pytałeś, czy nie jesteśmy myśliwymi - zaczął Chejdin, zwracając się do 
gospodarza. - Czyżbyście czekali na myśliwych? 

- Jeszcze jak, dobry panie. Cała okolica tylko się modli, by jak najszybciej 
przybyli i uwolnili nas od tej zmory. 

- Jakiej zmory? Zwierzęcia? 
- Nie inaczej. Lepiej go w nocy nie spotykać! Wcześniej, mój zajazd był jednym 

z lepszych przy północnym trakcie. Nawet nie przypuszczacie dobry panie, jacy 
ludzie zatrzymywali się tu w podróży? Sam imperator, Jałmar Bogobojny, pewnego 
razu jadł kolację w moim hotelu i raczył zamówić kurę z przyprawami korzennymi, 
dlatego nazwałem swoje przedsiębiorstwo „Imperatorska kura”. I wyobraź sobie 
panie, że nie dalej niż pół roku temu, trakt jakby zamarł. Wszyscy boją się bestii. 
Ludzie podróżują tylko w wielkich grupach i tylko dniem. Dlatego wziąłem was za 
myśliwych - nie boicie się, wasza łaskawość, podróżować z nadejściem ciemności! 

- I co, widział ktoś tego potwora? Zeżarł kogoś? 
- Różnie mówią, panie - oberżysta zniżył głos do szeptu. - Są tacy, którzy 

twierdzą, że widzieli go. Ogromny, znacznie większy od niedźwiedzia i czarny, 
niczym noc, kły i pazury, to istne noże! Oczy, jak spodki. Od wiosny, w okolicy 
zaginęło ośmiu ludzi, trzech mężczyzn, trzy kobiety i dwójka dzieci, tak czy inaczej 
bestia ich pożarła. Nawet kości nie znaleziono. 
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- Mówisz, nie znaleziono? - Chejdin mrugnął porozumiewawczo do Ratisława. – 
Wiec może i nie zjadło ich to zwierzę, a po prostu wyjechali stąd? 

- Może i tak, ale niepotrzebnie, dobry panie, uśmiechasz się. Widzę, że nie 
wierzysz mi. Spytaj o to ludzi. Każdy ci powie, że z pojawieniem się zwierza, życie w 
naszej okolicy skomplikowało się. Dzień i noc żyjemy w strachu. Boimy się bydło na 
pastwisko wypędzić, a co dopiero puścić dokądś dzieci albo kobiety! 

- Czegoś nie zrozumiem, jeśli zwierzę nikogo nie zżarło, jeśli nikt go nie widział, 
to dlaczego tak się boicie? Może, nie ma żadnej bestii i nigdy nie było? 

- Jest, wasza łaskawość. Sam słyszałem jej wycie. A mój siostrzeniec Szonnas, 
widział ją w pobliżu zamku For. 

- O, znowu jakiś zamek! A do kogo należy? 
- Do nikogo - gospodarz rozlał resztkę jabłecznika z dzbana do kubków. - W 

Forach, od wielu lat już nikt nie mieszka. Złe to miejsce, panie, same ruiny. Bydło tam 
ginie i to bardzo często. Nasi ludzie znajdowali na pół rozerwane owce. 

- Czyli, rzeczywiście, bardzo silne zwierzę - przyznał Chejdin. 
- Od wiosny, żyjemy tylko jedną nadzieją, panie, że wcześniej, czy później, ktoś 

wykończy tę bestię. Nasz namiestnik, najjaśniejszy Mommer di Lera obiecał nagrodę 
temu, kto przywiezie mu jej głowę, w wysokości pięćdziesięciu galarnów srebrem i 
dobry, myśliwski róg. Tylko, chwilowo nie znalazł się nikt, kto by się odważył na taką 
eskapadę. 

- I nie znajdzie się - zauważył Chejdin. - Ryzykować skórą dla pięćdziesięciu 
galarnów, zdecyduje się tylko zrozpaczony śmiałek albo idiota, który nie zna ceny 
życia. Ale z twoich słów zrozumiałem, że wasz naród nie jest zbyt odważny. 

- My panie, chłopi. Niech kuszę i włócznię bierze ten, komu Jedyny przeznaczył 
los żołnierza. Ty panie, jesteś wojownikiem i dlatego nie brakuje ci odwagi i siły. Tak 
to widzę. A teraz, przyniosę waszą kolację. 

- Wiem, co zamyśliłeś - uprzedziła Chejdina Lipka, kiedy gospodarz poszedł po 
jajecznicą. – Nawet nie myśl! 

- A ty, co myślisz, Ratisławie? 
- Ja zawsze jestem „za”! - odparł młodzieniec. 
- Dwoje obłąkanych idiotów – uniosła się Rumenika. – Zabraniam wam, 

rozumiecie? 
- Jeśli z powodu zwierzęcia, nikt nie jeździ Północnym traktem, to znaczy, że 

nieuchronnie trafimy na zamek For w drodze na północ. Wszystko jedno, mamy po 
drodze i coś wyczuwam, że właśnie ten zamek przygotował dla nas kolejną 
niespodziankę. 

- Mam po dziurki w nosie niespodzianek! – podniosła głos Rumenika, gniewnie 
błyskając oczyma. – Wsadźcie sobie w tyłek te pieprzone niespodzianki! 

- Ciszej, gospodarz patrzy - szepnęła Lipka. Oberżysta zamarł w drzwiach z 
ogromną, apetycznie skwierczącą patelnią na tacy i ze zdumieniem patrzył na dobrze 
ubraną i ze wszystkich oznak, wysoko urodzoną damę, której mogłyby pozazdrościć 
przekupki tak zgrabnego i wyrazistego awanturowania się. Jakby tego było mało, 
sekundę później, jego zdumienie osiągnęło szczyt; druga znakomita dama, piękna, 
wytworna blondynka w liliowym stroju do jazdy konnej, wyrwała mu z rąk tacę z 
patelnią i sama postawiła na stole przed swoimi towarzyszami. 

- Przynieś chleba! - rozkazała. - I nie zapomnij o soli. 
- Nie mamy broni myśliwskiej - wrócił do rozmowy Ratisław, kiedy podróżni 

zaspokoili pierwszy głód. - Czym powalimy zwierza, jeśli nas zaatakuje? 
- Gospodarzu! - zawołał Chejdin. - Podejdź tu! 
- Coś nie tak, panie? 
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- Nie. Jajecznica doskonała, ale powiedz nam, czy jest tu w pobliżu jakieś duże 
miasto? 

- A jakże, wasza łaskawość. Jeśli o świcie pojedziecie na wschód, to przed 
obiadem zobaczycie bramy Fenngary. 

- No, tak, Fenngara! Zapomniałem. Dziękuję ci. 
- To nam nie po drodze - zauważyła Rumenika. 
- A jednak pojedziemy tam z Ratisławem - wyjaśnił Chejdin, nakładając na talerz 

następną porcję jajecznicy na bekonie. - Powinniśmy kupić prezenty dla naszych 
przyjaciół - Sidów! 

 
Ten warsztat, nie od razu znaleźli. Przedtem, odwiedzili z tuzin rusznikarzy na 

targu w Fenngarze. Chejdin wszędzie dawał do zrozumienia, że potrzebują 
szczególnej broni, a cena nie ma znaczenia. Tylko w jednej wytwórni, gospodarz 
próbował udowodnić, że właśnie jego towar jest najlepszy w mieście, ale Chejdin już 
wiedział, dokąd ma iść. W siedmiu warsztatach wymieniono jedno imię i miejsce: 
zakład zbrojmistrza Łardana. Taka jednomyślność mistrzów, mówiła sama za siebie, 
więc udali się pod wskazany adres. Willa mistrza znajdowała się obok miejskiego 
rynku, przy ulicy Pobożnych Dziewic. 

Wskazał ją jakiś mały obdartus, za co otrzymał od Chejdina miedzianą 
monetkę. Okazałość domu nie zdziwiła Ortlandczyka; słynny zbrojmistrz powinien tak 
mieszkać. Ratisław z obawą szepnął Chejdinowi, że to wyższe sfery i taki bogacz na 
pewno nie zechce z nimi rozmawiać. 

- Zechce – skwitował ten z przekonaniem. - Mamy coś, co rozwiąże każdy 
język. Pieniądze. 

Brama nie od razu się otworzyła. Najpierw, w okienku, ukazał się 
wypielęgnowany i arogancki czeladnik, ocenił opalone twarze i zakurzoną odzież 
gości, dokładnie wypytał z czym przyszli i oddalił się, każąc czekać. Za wrotami 
szczekały psy. Po minucie stuknęły zasuwy, brama otworzyła się i już inny czeladnik, 
starszy, zaprosił gości do domu. Minąwszy ogromne, wyłożone marmurowymi płytami 
i obsadzone zadbanymi krzakami róż i ozdobnymi drzewami podwórze willi, weszli do 
wnętrza, które  odpowiadało bogatej fasadzie. 

Mistrz Łardan, mały, podobny do gnoma, staruszek w czerni, czekał na gości w 
jadalni. Siedział sam, przy ogromnym, suto zastawionym stole – zbliżał się czas 
obiadu. Wytwornym gestem, zbrojmistrz zaproponował gościom miejsce. 

- Słynny wojownik odwiedził mnie dzisiaj - powiedział głębokim basem. – 
Gdybym wiedział wcześniej, przygotowałbym godny poczęstunek. 

- Nie przyszliśmy na obiad - wyjaśnił Chejdin. – Mamy inną sprawę. Z jakiego 
powodu, uważa mnie szanowny pan za słynnego? 

- Po ocenie twego miecza. Czyżbyście przyszli po broń? 
- Polecono nam ciebie, mistrzu, jako najlepszego w Fenngarze. 
- Dlaczego tylko w Fenngarze? W całej Łaedzie niewielu znajdzie się 

zbrojmistrzów, którzy mogą się ze mną zmierzyć. Tylko, że moja broń drogo kosztuje, 
bardzo drogo. 

- Taniej, szukalibyśmy gdzie indziej. 
- Wiem i dlatego jestem zaszczycony waszą wizytą. Zazwyczaj, nie przyjmuję 

klientów w domu, ale mój czeladnik zobaczył u ciebie prawdziwego chejchena i do 
tego, starodawnego. Nawet stąd widać, że to epoka północnych kompanii. Nie 
poczytaj tego za brak ogłady, ale skąd masz taki drogi miecz? 

- Moja opowieść byłaby zbyt długa i nieprawdopodobna, dlatego uszanujmy 
twój i mój czas i przejdźmy do prezentacji twojego towaru. 
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- Co ciebie interesuje? 
- Po pierwsze, łuki. 
- Myśliwskie czy bojowe? 
- A czy jest jakaś różnica? 
- Widzę, że nie jesteś łucznikiem. Dla kogo chcesz kupić łuk? 
- Dla tego młodzieńca - wskazał Ratisława. 
- Podejdź bliżej, chłopcze - polecił zbrojmistrz. - Dobra budowa ciała dla 

łucznika. Krępy, barczysty. Łuk z naciągiem siedemdziesięciu funtów obsłuży bez 
wysiłku. Dobrze, chodźmy. Pokażę wam coś. 

Łardan rzucił na stół serwetkę i zapraszającym gestem, wskazał gościom długi 
korytarz prowadzący w głąb domu. Chejdin oczekiwał, że przyjdą do warsztatu, ale 
mistrz przyprowadził ich do ogromnej sali, przypominającej muzeum broni. Nawet 
obytemu Chejdinowi zaparło dech, kiedy zobaczył takie wspaniałości. Ratisław, tylko 
rozglądał się na boki. 

- Przyprowadziłem cię tu, wojowniku, ponieważ wiem – że nie przyszedłeś tylko 
po sam łuk - wyjaśnił mistrz. - Myślę, że jesteś niezwykłym wojownikiem i potrzebna 
ci szczególna broń. Chyba się nie mylę? 

- Wybierzmy najpierw łuk. 
- Będzie kosztować od pięciuset do siedmiuset galarnów, w zależności od 

wykończenia. Strzały, są po półgalarna. 
- Jeszcze nie widziałem towaru. 
Łardan zdjął z szyi przedmiot, podobny do krzyżyka - okazało się, że jest to 

wymyślny klucz pasujący do czterech wielkich, hebanowych szaf, ustawionych w 
kątach sali. Podszedłszy do najbliższej, otworzył i wyjął wspaniałą kuszę, 
wykończoną kością słoniową i brązem. 

- Tę kuszę, odkupiłem wiele lat temu od jednego najemnika w Kazutarze - 
powiedział. - Ma stalowe skrzydła i wspaniały bilans. Naciąg w granicach stu 
sześćdziesięciu funtów, ładuje się nie kołowrotem, a dźwignią, w parę sekund. Razi 
funtową strzałą na tysiąc kroków. Celownik można regulować. Lepszej kuszy w życiu 
nie widziałem. Wezmę od ciebie za nią sześćset galarnów, a zapasową dźwignię i 
strzały otrzymasz bezpłatnie. 

- Dobra kusza. Ale nam jest potrzebny łuk. 
- Wasza wola - postawił kuszę na miejsce, zamknął drzwiczki i przeszedł do 

następnej szafy. - Obejrzyjcie! 
Łuk, sążniowej długości, był zawinięty w cienką, naoliwioną skórę. Ratisław 

wziął go w ręce, ocenił ciężar - był nad podziw lekki. Nie wiedział, z jakiego drewna 
został wykonany. 

- Klejony łuk, z moczonego i szczególnym sposobem suszonego drewna modai 
– wyjaśnił. – Rośnie ono daleko na wschodzie, w kraju Sin-Ce. Tamtejsi mistrzowie 
poświęcają na wyrób jednego łuku osiem do dziesięciu lat życia. Pokażę cięciwę. Też 
jest niezwykła. To czysty jedwab. Patrz, ona nie jest skręcana, a pleciona. Taka się 
nie mechaci i nie rozplata. Można wypuścić tysiąc strzał, a cięciwa będzie jak nowa. 

- A strzały? 
- Nadają się standardowe, z drzewcem na dwa łokcie. Ale, jeśli chcesz, mogę 

zamówić szczególne, z różnymi końcówkami. Dla takiego wojownika, wypełnię 
zamówienie z największą przyjemnością. 

- Zadowolimy się standardowymi. Prawda, Ratisławie? 
- Niesamowity łuk. Dobrze byłoby wypróbować. 
- Czemu nie - zgodził się gospodarz. - W domu jest strzelnica. Chodźmy, 

wypróbujesz go. 



107 
 

Mistrz osobiście założył cięciwę na skrzydełka łuku; sądząc z łatwości, z jaką to 
uczynił, dysponował wielką siłą fizyczną. Ratisław przejął łuk, sprawdził cięciwę. 
Włożył na lewe przedramię skórzaną osłonkę. Wyjął strzałę z kołczana. 

- Czerwona tarcza - poradził Łardan. - Celuj w dolną krawędź. 
Ratisław płynnie naciągnął cięciwę, szczęśliwy, że broń jest mu taka posłuszna. 

Łuk jakby stał się przedłużeniem jego lewej ręki, strzała - prawej. Wypuściwszy 
powietrze z płuc, spuścił cięciwę. 

- Doskonale - usłyszał głos Chejdina. – Bardzo celnie. 
- Teraz zielona tarcza - poradził mistrz. Ta, tarcza strzelnicza, była dwa razy 

mniejsza od czerwonej. 
Ale Ratisław trafił. Łardan z uznaniem pokiwał głową. 
- Teraz czarna. 
Znajdowała się ona na dalekim słupie strzelnicy i wyglądała na  niewielką 

plamkę. Ratisław wycelował i wypuścił strzałę. Tym razem, strzała utkwiła pod tarczą, 
na szerokość dłoni od celu. 

- Jesteś dobrym łucznikiem, chłopcze – pochwalił go Łardan. - I ten łuk jest 
godny ciebie. 

- Ile on kosztuje? 
- Sześćset sześćdziesiąt galarnów. Wam, oddam za sześćset pięćdziesiąt. 

Dodam jeszcze trzydzieści strzał w kołczanie, dziesięć cięciw, wodoodporną maść, 
rękawiczkę i osłonkę na lewą rękę. Myślę, że to dobra cena. Drugiego takiego łuku, 
nie ma w całej Łaedzie. 

- Skąd weźmiemy tyle pieniędzy? - szepnął Ratisław na ucho Ortlandczykowi. 
- Nie martw się – także szeptem odpowiedział Chejdin i głośno dodał: - 

Kupujemy. 
- Wybacz, witeziu, ale nie daję na kredyt. Pieniądze są mi potrzebne teraz. 
- Płacę od ręki - Chejdin wyjął z sakwy przy pasie nieduży woreczek, a z niego - 

lśniący kryształ, w formie wydłużonego rombu, wielkości połowy palca wskazującego. 
- Oszacujesz sam, czy mam udać się do jubilera? 

- Na Moc Jedynego! - zbrojmistrz z drżeniem przyjął kamień, obejrzał go pod 
światło. - Po raz pierwszy widzę diament takiej wielkości i takiego szlifu! Jest 
bezcenny! 

- Lepiej powiedz, ile możesz dać za kamień. 
- Pięć tysięcy galarnów, dałbym bez targowania. Skąd go masz? 
- To moje trofeum. Uważaj, że diament jest twój. W naszym rozliczeniu zostało 

jeszcze cztery tysiące trzysta czterdzieści galarnów. Idziemy popatrzyć, co jeszcze 
jest w twoim arsenale… 

Opuścili dom zbrojmistrza po godzinie, obładowani cennymi zakupami. Oprócz 
łuku, kupili kuty szyszak z willecheńskiej stali i świetną kolczugę dla Ratisława, dwie 
świetnie wykonane brygantyny, dwa obosieczne sztylety i jeszcze jeden łuk - 
rozbieralny, z mahoniu i rogowych płyt, wykończony macicą perłową. Wziął go w 
charakterze prezentu, jeśli Sidowie jednak wpuszczą ich w swoje posiadłości. Oprócz 
tego, zbrojmistrz sam zaproponował, by kupił unikalną rzecz – rurkę wzrokową, 
zaopatrzoną w dwa kryształowe szkła. Przez nią, powiedział Łardan, można 
zobaczyć twarz człowieka z odległości trzech lig. 

- Przyda się – zgodził się Chejdin i targ został dobity. 
- Wuju Chejdinie, skąd miałeś taki diament? – zainteresował się Ratisław, po 

powrocie do zajazdu, gdzie zostawili swoje konie i podjęli przygotowania do dalszej 
podróży. 
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- Pamiętasz, jak Świtek mówił o końcówce strzały, którą wyciągnął z rany na 
brzuchu? Furion zrobił dla swoich golemów strzały z brylantowymi końcówkami, bo 
tylko takie mogły przebić łuskę Świtka. I to właśnie zamieniliśmy dzisiaj na broń. 

- Jak myślisz, mistrz nas nie oszukał? 
- Oczywiście, że oszukał. co najmniej na tysiąc galarnów, ale ten diament nie 

był nam do niczego potrzebny, za to broń, niezbędna. Teraz ją mamy. Przed nami  
jeszcze tyle prób i nie ma co myśleć o pieniądzach, i o uczciwości rzemieślników. 
Najważniejsze, że łuk jest dobry. Widziałem, jak wyciągałeś strzałę z tarczy 
strzelniczej. Głęboko weszła? 

- Głęboko, oj głęboko! Ledwie wyciągnąłem. 
- To znaczy, że nie na próżno pojechaliśmy do Fenngary - podsumował Chejdin 

i poszedł siodłać konie, pozwalając Ratisławowi samotnie zachwycać się kupioną 
bronią. 

 
Nastolatek był chudziutki i delikatny; zachwyconymi oczyma obserwował 

Rumenikę zza drzwi szopy i dziewczynę to bardzo bawiło. Dlatego stała przy studni, 
chociaż przyszła tu tylko po to, by zaczerpnąć do wiadra wody dla Gabara. 

- Hej, podejdź do mnie! - zawołała. 
Widząc, że został dostrzeżony, najpierw schował się głębiej, za drzwi, ale po 

chwili się ośmielił, wyciągnął szyję i uśmiechnął się. 
- Mnie pani woła? – upewnił się. 
- Ciebie – posłała mu życzliwy uśmiech. – Jesteś głodny? 
- Aha - chłopiec wyszedł zza drzwi. Rumenika poczuła ścisk serca; chłopiec był 

bardzo źle ubrany – podarte spodnie, kurtka wyraźnie przez kogoś znoszona, 
trzewiki owinięte sznurkami, żeby nie odpadła podeszwa. Oczy, w wychudzonej 
twarzy robiły wrażenie ogromnych. Rumenika wyciągnęła do niego rękę. 

- Jak ci na imię? - zapytała. 
- Danlen. 
- Mieszkasz tu? W tej wiosce? 
- Aha. 
- Czemu mnie obserwowałeś? 
- Ponieważ jesteś bardzo ładna. Jak długo żyję, u nas na wsi, takich ładnych 

cioteczek nie widziałem ani razu. Ty, prawdopodobnie, jest księżniczką z bajki, tak? 
- Nie, Danlen, nie jestem księżniczką. Jestem prostą dziewczyną. A kim są twoi 

rodzice? 
- Oni nie żyją. 
- Niemożliwe? – straciła humor Rumenika. 
- Taka prawda - chłopiec pociągnął nosem, rękawem wytarł smarki. - Umarli 

zeszłej jesieni tuż przed Świętem Równonocy. Chorowali krótko. Też chorowałem, ale 
wyzdrowiałem. 

- Czyli, jesteś sierotą? 
- Aha. 
- A gdzie żyjesz? 
- U wujka i cioci - zamilkł. – Ogólnie, oni są dobrzy, tylko trochę chciwi. Nie 

lubią, kiedy proszę o jedzenie. Jak tylko poproszę, wujek od razu krzyczy i nogami 
tupie. A ciotka, zawsze siedzi przy stole naprzeciw mnie i patrzy, jak jem. Zmusza, 
bym wylizywał talerz do czysta. 

- A karmią cię dobrze? – zasępiła się Rumenika. 
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- Różnie bywa - prostodusznie powiedział podrostek. – Kiedy dużo pracy, to 
polewkę z chlebem dają, czasami i mały kawałeczek mięsa do miski włożą. A jeżeli 
pracy nie ma, to po prostu chleba dają, kaszę z owsa albo jeszcze coś innego. 

- A co tutaj robisz? 
- Żona karczmarza, ciocia Gabija, czasem coś przekąsić mi daje. Co ma, to i 

da. Nie raz chleb, kiedy indziej zupę, czasem jabłko albo brzoskwinię. Tylko wujowi z 
ciocią nic o tym nie mówcie, a to oni potem mnie besztać będą, że wstyd im przed 
ludźmi przynoszę! Nie powiesz, cioteczko? 

- Nie powiem, Danlen. Chodź ze mną. 
Karczmarz wcale się nie zdziwił, gdy Rumenika zamówiła dla chłopca obiad - 

sam bardzo dobrze znał Danlena. Rumenika siedziała i, podparłszy pod brodę 
obserwowała, jak chłopiec pałaszuje warzywne ragoût, jajecznicę i biały chleb. 
Przyszło jej nagle na myśl, że ten zaniedbany, chudziutki chłopiec, jest niewiele 
młodszy od niej, najwyżej cztery lata. I on, nazywa ją cioteczką, bo jest dobrze 
ubrana i twarz jej nie jest naznaczona głodem i poniżeniem, chociaż jeszcze kilka 
miesięcy temu jej życie było podobne do życia tego chłopca. Prawdę powiedział ten 
kapłan, Garmen di Brast - Jedyny naprawdę ją za coś lubi. Za co? W czym jest 
lepsza od tego biednego dziecka? Za co Jedyny podarował jej takie wysokie 
urodzenie i takich oddanych i nieustraszonych przyjaciół - Akuna, Chejdina, 
Ratisława? Pojawienie się Lipki przerwało jej rozmyślania. 

Widząc jeszcze jedną damę, Danlen poderwał się z ławki i się ukłonił, ale 
Rumenika kazała mu usiąść i kontynuować obiad. Lipka robiła wrażenie 
zaniepokojonej i Rumenika domyślała się, dlaczego. 

- Wkrótce wrócą - powiedziała. - Fenngara leży dość daleko i gospodarz mówi, 
że przyjadą nie wcześniej, niż wieczorem. A słońce jeszcze wysoko. 

- Co innego mnie martwi – zwierzyła się Lipka. – Żeby oni tylko nie pojechali 
polować na tę bestię, pozbywając się naszego towarzystwa. Wczoraj, kiedy Chejdin 
słuchał opowieści gospodarza, oczy mu się świeciły, jak u kota! 

- Niezwykły, ten twój Chejdin - powiedziała z uśmiechem Łaedanka. - Czasami 
patrzę na niego, słucham i wydaje mi się, że to mój ojciec. A nieraz, mam wrażenie, 
że to mój rówieśnik. Nie czuję żadnej różnicy wieku. A jak on się zachowuje! Jak 
prawdziwy wielmoża, chociaż wiem, że jest tylko ortlandskim najemnikiem. A jak ty 
się z nim czujesz, zgadzacie się? 

- Życia bez niego nie widzę - powiedziała i oczy jej pojaśniały. - Gdy byłam 
dziewczyną, nie myślałam o miłości. Wierzyłam - przyjdzie dzień, obejmę 
przeznaczonego mi, szczęście przy nim znajdę. Wyobrażałam go po swojemu - 
zwinny, młody i ładny, ale samej miłości, to już nie wyobrażałam sobie. A kiedy zjawił 
się Chejdin, głowę straciłam. Jest dla mnie wszystkim i innego do śmierci u mnie nie 
będzie. To jedno wiem na pewno. Nie stanie jego, moje życie też się skończy. 

- Dobrze, że istnieje taka miłość - westchnęła Rumenika - bo wtedy życie 
nabiera sensu. To twój pierwszy? 

- Pierwszy. I ostatni. 
- Niech was wspomaga Jedyny! 
- A dlaczego zapytałaś, czy on u mnie pierwszy? - czerwieniejąc, zapytała 

Lipka. 
- Bo to wielkie szczęście - należeć do jednego mężczyzny, a nie przechodzić z 

rąk do rąk, jak trofeum. Mnie się tak nie poszczęściło. Dobrze, że chociaż Nellanowi 
oddałam się z miłości. A teraz, kiedy tu siedzę, różne bzdury lezą do głowy. 

- O Ratisławie myślisz? 
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- Lipko, ty wiesz, że wszystko ci mówię jak siostrze - nie wiem! Ratisław jest 
dobrym, miłym chłopakiem. Kiedy byliśmy w niewoli w Kordelisie, troszczył się o 
mnie, pocieszał. Prawda, że diabelski Oribańczyk nie dał nam możliwości bycia 
razem, prawie natychmiast rozłączył i ostatnie dni sama przesiedziałam. Patrzy też 
na mnie jakoś dziwnie, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie może się zdecydować. 
Jest zbyt skromny. 

- Ma złote serce. On za tobą w ogień by skoczył. 
- Wiem o tym. Dlatego ohydne się czuję, Lipko. Czasami myślę, że jak bym z 

nim… rozumiesz, o czym mówię. A wewnątrz coś, aż jęczy. Nie dostanę się już mu 
jako niewinne dziewczę. Przeszłość moja nie do pozazdroszczenia. Zbyt dużo 
przeszłam i widziałam w imperatorskim pałacu. Chociaż, mojej winy w tym nie ma. 
Prawdopodobnie, sądzone mi  było przejście przez imperatorską pościel. 

- Dziękuję, cioteczko! - Danlen już zmłócił swój obiad i, uśmiechając się, stał 
przed dziewczynami. - Będę za ciebie modlić się do Jedynego. 

Rumenika westchnęła, wargi jej zadrżały. Gospodarz ze zdziwieniem 
obserwował, jak elegancka dama objęła i ucałowała małe wiejskie chuchro w 
podartej kurtce. Taki sentymentalizm, zaskoczył go. Wczoraj, ta dziewczyna, 
awanturowała się jak ostatnia pijaczka, a dzisiaj, całuje wiejskiego sierotę. 
Prawdopodobnie, te dwie ślicznotki wcale nie są dostojnymi osobami. Najpewniej ze 
wszystkiego, zwykłe dziwki. Tylko one bywają takie sentymentalne… 

Na podwórzu rozległ się tętent końskich kopyt. Lipka podbiegła do okna, 
radośnie krzyknęła i wybiegła na podwórze. Rumenika wzięła za rękę Danlena i z 
nim wyszła z karczmy. Chejdin obejmował Lipkę, a Ratisław machał jej ręką. Oboje 
wyglądali na bardzo zadowolonych. 

- Udała się podróż – oznajmił Chejdin. Podchodząc do Rumeniki, popatrzył 
pytająco na Danlena. – Kim jest ten potężny i odważny rycerz, postrach wordłanów? 

- Sierotą - Rumenika spuściła wzrok i znowu zadrżały jej wargi. - Chejdinie, 
masz pieniądze? 

- Znajdzie się trochę galarnów. Ile trzeba? 
- Daj wszystkie. 
Popatrzył ze zdziwieniem na dziewczynę i sięgnął do sakwy. Zostało tam 

sześćdziesiąt cztery galarny - dwa złote drakiany i garść srebra. Dziewczyna wzięła z 
dłoni Ortlandczyka złote monety. 

- Oberżysto! - krzyknęła. 
- Co zamierzasz… - zaczął Chejdin i zająknął się, ponieważ zrozumiał, o co 

chodzi. 
- Masz tu pieniądze - powiedziała Łaedanka, podając podchodzącemu 

gospodarzowi złote drakiany. - Będziesz karmić chłopca każdego dnia. Karmić 
dobrze. Zrozumiałeś? 

- Zrozumiałem, pani - gospodarz ukłonił się tak nisko, jak pozwalał mu na to 
jego obfity brzuch. - Będę karmić, jak rodzonego syna. 

- I jeszcze, zrób to dla mnie… Nie, poczekaj! - wypuściła rękę chłopca i 
skierowała się do otwartej stajni, gdzie niespokojnie prychały, przeczuwając rychłą 
podróż, jej Gabar i szara kobyła Lipki. 

- Jaka dobra kobieta! - szepnął gospodarz Chejdinowi. - I szczodra. Ulitowała 
się nad biednym sierotą. Nie rozumie tylko, że wszystkich sierot nie ubierzesz i nie 
nakarmisz. 

- Oczywiście, że nie nakarmisz - odpowiedział Chejdin. - Ale zawsze warto 
spróbować. 
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Rumenika wróciła ze swoim starym ubraniem, tym samym, w którym uciekała z 
Czerwonego Pałacu razem z Akunem. 

- Weź, Danlenie - powiedziała, oddając odzież chłopcu. - Jeśli będzie za duże, 
poproś kogoś o przeróbkę. 

W tym momencie, Chejdin pochwycił wzrok Ratisława patrzącego na 
Rumenikę. To było spojrzenie rycerza, ubóstwiającego swoją damę serca i 
nieskończenie dumnego z tego, co czyni. Ortlandczyk odczuł niewysłowioną ulgę. 
Nagle zrozumiał, że przyczyny, by być zazdrosnym o Lipkę, ostatecznie opuściły 
młodzieńca. 

 
Zdarzyło się to po raz pierwszy od wielu wieków jej życia. 
Aina, przebywająca w ciele Tassi, przypomniała nagle, że nie zawsze była 

częścią Ciemnego Świata i to ją przeraziło. 
Oczywiście, Horst von Grippen nie mógł znać jej myśli. Aina natomiast, jeśli 

tylko zechciała, mogła obejrzeć jego sny. Spał obok niej, na tym samym łożu, na 
którym po raz pierwszy zbliżyli się do siebie i księżyc, przez otwarte okno, oświetlał 
jego twarz. Czarna księżna Wirchejny nie chciała używać Mocy. Jedyną magią, którą 
uznawała przy obcowaniu z młodym rycerzem, była magia kobiecego ciała i kobiecej 
miłości. I właśnie dlatego, rycerz podlegał jej władzy. Całkowicie i bezwarunkowo. 

- Meine Liebling, Meine Tassi! - wyszeptał rycerz przez sen. - Ich liebe Dich! 
Aina an-Annon uniosła się na łokciu i musnęła palcami złociste loki swego 

paladyna. Dzisiaj, on był szczególnie delikatny i czuły dla niej. Nazwał swoją królową 
i przysiągł umrzeć za nią. Ona zaś, prosiła go, by wrócił żywy. 

Rano, wręczy mu swój prezent - nową zbroję. W niej, jej Horst będzie 
niezwyciężony. Pewnego dnia zapytała, jaki kolor najbardziej mu się podoba i on 
powiedział, że nie zna koloru wspanialszego od koloru jej oczu. Kazała wykonać dla 
niego pancerz, ponoża i napleczniki, pokryte błękitną emalią i wykończone złotem. 
Złoto i lazur wspaniale się dopełniają. 

Przyglądała się twarzy śpiącego rycerza. Ten wojownik, zrobi to, o czym 
marzyła przez wieki, znajdując się w odosobnieniu. Wytnie dla niej mieczem drogę 
tam, gdzie bezsilna jest jej magia. On, zwycięży smoka. 

Ją, już pokonał. Podbił swoją miłością i szlachetnością, a do tego, jest taki 
podobny do Kirnana… 

Teraz, ona ma sojusznika, który jej nigdy nie zawiedzie. Prawdziwy wojownik, 
którego tak długo szukała. Uwolni ją od imperatora i od Dżela di Orana. Przysięgła 
służyć di Oranowi, ale von Grippen nie składał kanclerzowi żadnej przysięgi. On 
przyniesie jej wolność, a ona podaruje mu Moc i władzę. I jeszcze - swoją miłość. 

- Mój wojowniku! - szepnęła do ucha śpiącego. - Mój! Mój na zawsze! 
Von Grippen uśmiechał się przez sen. Ten wspaniały młodzieniec nawet nie 

podejrzewa, jakim strasznym losem obdarzyło go Przeznaczenie. Tak już jest 
urządzony świat - kiedy jest Światło, powinien być i Cień. Wiele lat przeżyli w jednym 
świecie, jej Horst von Grippen i nieznany wojownik, który dzisiaj jest razem z jej 
wrogami. Nie znali się i nie widzieli, ale pewnego dnia muszą się zmierzyć w 
śmiertelnym pojedynku. I to spotkanie, odbędzie się bardzo szybko. Jakaż ironia 
losu; by spotkać się na polu walki, obaj musieli przejść za krąg! 

Przytuliła się do śpiącego młodzieńca; jego ciało było takie gorące, mocne, 
wydzielało upajający zapach siły i pragnienia. Zajęczała z rozkoszy. Jego męskość, 
pozbawiała ją rozumu i rozpalała taki żar, że dostawała dreszczy. Biedny, miły 
młodzieniec, uważa to drżenie za przejaw tej miłości, która opanowuje ją w czasie 
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zbliżenia z nim. Gdyby tylko wiedział, dlaczego to się dzieje z nią teraz! Lepiej 
jednak, aby był nieświadomy tego. 

Ta noc jest ostatnia i rozstaną się na nieokreślony czas. Nikt nie wie, jak długo 
potrwa wojna w Chenszu. Ze zdziwieniem stwierdziła, że nie chce opuścić Horsta. 
Byłoby lepiej, gdyby został przy niej i groźna Dziewica z Otchłani, kolejny raz, 
pieszczotliwie, pogładziła koniuszkami palców policzek śpiącego i zastanowiła się – 
czy naprawdę potrzebny jest jej cały świat, jeśli szczęście jest tuż obok? Czyż jednej 
miłości nie wystarczy dla duszy, niegdyś jasnej i czystej, a potem przechodzącej 
piekło na ziemi i po tamtej stronie bytu, która posmakowała słodyczy krwawej zemsty 
i goryczy porażki, przywróconej dla świata z woli Mocy i konieczności wykonania 
proroctw i niespodziewanie uzmysławiającej sobie, że zdolność kochania jeszcze nie 
umarła w niej ostatecznie? 

Powinna być przy nim nawet tam, w Chenszu, kiedy zacznie się bitwa. 
Pomagać mu w tej wojnie. Horst opowiadał, że w jego kraju jest obyczaj; ukochana 
rycerza daruje mu jakikolwiek przedmiot, który ten przymocowuje do hełmu albo nosi 
na szyi, bliżej serca. Zapamiętała te słowa. Rano, ukochany będzie zdziwiony, 
widząc nową zbroję. Prezent będzie podwójny. Podaruje mu nie tylko zbroję, ale i 
część siebie. Część swojej Mocy. Zgodnie z rozkazem, zbrojmistrz tworząc zbroję, 
zrobił pióropusz na hełmie z jej włosów. Zaplotła kilka kosmyków swojej bujnej 
czupryny w warkocz, a potem go odcięła, by stał się talizmanem dla ukochanego. 
Zachcianka, niezgodna z rozumem i pragnieniami kupieckiej córeczki Tassi i 
niegodna groźnej Ainy ap-Annon. Romantyczne dziwactwo dawnego, prawie 
zapomnianego życia, które, jak sądziła, odeszło na zawsze, utopione we krwi i 
cierpieniach. 

Czy na pewno odeszło? 
- Mój ty wojowniku! - do świtu jeszcze daleko i Aina chce zapomnieć o tym, że 

jest Urzeczywistnionym Głodem Wirchejny. Być kobietą, kochaną i kochającą, jest 
znacznie przyjemniej. 

Choćby tylko do rana. 
 
Słońce jeszcze nie wyszło zza wierzchołków drzew na poboczach drogi, a wieś 

Grimło została daleko z tyłu. Z tego miejsca, gdzie Chejdin się zatrzymał, północny 
trakt, widoczny na kilka lig, był dosyć szeroki i prosty, jak drzewce kopii, przecinający 
pola i ogrody. Do tego, bezludny. Ortlandczyk nie uniknął pokusy, by skorzystać z 
rury wzrokowej, kupionej w Fenngarze. Była to cudowna rzecz i teraz rozkoszował 
się czarodziejskimi możliwościami optycznymi, jakie mu udostępniała. Przyglądał się 
figurkom rolników w polu, ludziom krzątającym się obok rozrzuconych farm, 
wszystkim, zajętym swoimi sprawami. Mógł widzieć ich twarze, nawet mimikę, 
obserwować czynności, które wykonywali. Ale nikogo nie dojrzał na trakcie. Na niebie 
też było pusto. Widocznie Świtek, tego ranka zdecydował, że jego przyjaciele obejdą 
się bez niego. 

Za plecami zastukały kopyta, obok przemknął kary ogier z uroczą amazonką w 
białej czapce z wilczej skóry. Rumenika dzisiaj zachowywała się jak rozbrykane 
dziecko. Cały czas wyprzedzała ich mały oddział – może pozwalała Gabarowi 
wyszaleć się, a może, w ten sposób, próbowała odgonić od siebie jakieś myśli. 

- Jechać za nią? - Ratisław zjawił się z prawej strony Ortlandczyka. 
To pytanie, młodzieniec zadawał już ze trzy razy. Chejdin zbywał je żartem. Tym 

bardziej, że Ratisław jakby się stał innym człowiekiem. Rano, przywdział nową, 
kupioną w Fenngarze kolczugę, włożył ją pod kurtkę z wygotowanej skóry, do siodła 
przytroczył miecz swojego przodka Rorika w czarnej safianowej pochwie, a nowego 
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łuku nie wypuszczał z rąk ani na sekundę. Być może, właśnie dzięki broni, w 
wyglądzie Ratisława pojawiła się jakaś szczególna solidność i znaczenie. Wiejski 
chłopiec niczym nie przypominał Chejdinowi tego nieskładnego i prostodusznego 
nastolatka, jakim Ratisław wydał się mu przy pierwszym spotkaniu w Czudowym 
Borze. Teraz, to był prawdziwy wojownik i chrząknął aprobująco, obejrzawszy 
chłopaka. 

- Będę spokojniejszy, jeśli cały czas będziesz obok niej – zgodził się tym razem. 
- Jaka ona jest nieobliczalna, wuju Chejdinie – pożalił się  Ratisław. - Nie raz tak 

się wyraża, że ze wstydu można się zapaść pod ziemię. Czemu ona taka jest? 
- Nie wiem. Według mnie, jest wspaniałą dziewczyną. Mówi, co myśli. Tak 

postępują tylko szczerzy, otwarci i odważni ludzie. Przysięgam na przędzę Atty, 
niewielu takich ludzi poznałem. A do tego, jest bardzo piękna. Niespotykana 
dziewczyna. 

- Też tak uważam, że bardzo piękna jest ta nasza Rumenika – czerwieniąc się, 
przyznał Ratisław. - Twarz taka jasna, jak jutrzenka, a oczy - jak spojrzy, to serce 
zamiera. I śmieje się tak ładnie, szczerze. Jednym słowem, piękna. 

- Zakochałeś się, prawda? 
- Nie, no co ty! Jakbym śmiał? Słyszałem, jak Świtek mówił, że jest księżniczką. 

A ja, kimże jestem? Chłopem, sierotą. Mnie tylko za krowami chodzi i owies młócić. 
- Czego tak nisko siebie cenisz? Jaki z ciebie smerd, jesteś wojownikiem. Ze 

świty księżnej Łaedy. Można powiedzieć, że jesteś jej głównym obrońcą. W 
Kordelisie tylko ty byłeś przy niej. 

- I nie obroniłem. Trzeba było walczyć o nią i tym wszystkim psom karki 
poprzetrącać, a ja pozwoliłem sobie łuk i miecz odebrać i dałem się zamknąć w 
lochu. 

- Zadaj sobie pytanie: „Co mogłem zrobić?” I odpowiedz: „Nic”. Postąpiłeś 
mądrze, że nie próbowałeś się sprzeciwiać, dlatego zachowałeś życie swoje i 
Rumeniki. Nawet najpotężniejszy i najodważniejszy człowiek nie zawsze może 
zwyciężyć. 

- Popatrz, wraca. 
- Coś mojego braciszka nie widać – powiedziała, podjeżdżając do wojowników. 

- Kolejne dziwactwo, czy nowy plan naszej podróży, a przy okazji nowe niespodzianki 
na nasze tyłki? 

Ratisław kaszlnął i odwrócił się. Rumenika znów pomknęła wichrem, teraz już w 
tę stronę, skąd przyjechali, na spotkanie Lipki, która jechała, puściwszy konia wolnym 
krokiem, ciągnąc za sobą juczne konie. 

- A myślałem, że jednak się w niej zakochałeś – odezwał się Chejdin. – Ja bym 
się zakochał. 

- Czyżby? 
- W takiej, nie można się nie zakochać. To nie jest zwykła dziewczyna. To, samo 

Życie. Uwierz mi i mojemu doświadczeniu. Kobiety są dziwnymi istotami. Często 
oddają swe serca łotrzykom i miernotom, i łamią życie wartościowym mężczyznom. 
Siła i szlachetność, odstraszają je. Rumenika nie jest taka. Ta dziewczyna odda 
swoje serce tylko lepszemu z najlepszych. 

- Powiem ci jak na spowiedzi, wujku Chejdinie - zdecydował się Ratisław - serce 
ciągnie mnie do niej i nic nie mogę na to poradzić. Tylko rozum mnie powstrzymuje, z 
tego powodu, o którym ci dopiero co wspomniałem. Nie jestem dla niej parą. Ani z 
pochodzenia, ani z osiągniętej pozycji. Przybysz z innego świata. 

- No, a jak się ma do tego Lipka? 
- Co masz na myśli, wujku Chejdinie? - Ratisław zbladł. 
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- Przecież my z Lipką też jesteśmy z różnych światów, ale bogowie nas 
połączyli. Nic ci to nie mówi? 

- Nie chciałbym z tobą rozmawiać o Lipce, wujku Chejdinie. 
- Ciągle jeszcze jesteś zazdrosny o mnie? 
- Pogodziłem się. Wiem, że tego nie można cofnąć i szczerze mówiąc, nie 

potrafię żywić urazy ani do niej, ani do ciebie. Widać bóg tak chciał i tak pokierował 
naszymi losami. Myślę, że chyba miał rację, by Lipka była z tobą, a nie ze mną; przy 
tobie, będzie jej lepiej. 

- Mądre słowa - Chejdin był zdumiony tym, co powiedział Ratisław. 
- Kiedy wracam do przeszłości, to myślę, że kochałem Lipkę, bo w Czudowym 

Borze była mi najbliższa. Wuj Sławko mną się opiekował, ale miał swoją rodzinę. Po 
śmierci ojca, nikomu nie byłem potrzebny, więc czułem rozgoryczenie. A Lepka, moje 
serce rozpaliła. Pamiętam, gdy spoglądała na mnie, wydawało mi się, że letnie 
słońce zagląda do mojej duszy, ogrzewa tak, że niczego więcej do szczęścia nie 
trzeba. Po takich spojrzeniach, chciało się żyć. I ludzka złość, i udręki – wszystko nie 
miało znaczenia. Myślałem, że z łaski bożej znalazłem bratnią duszę, poprowadzę ją 
do ołtarza, jak prawo nakazuje. Ona jednak wybrała ciebie. Może dlatego, że nie 
znała swojego ojca, a może, rzeczywiście takie było przeznaczenie. Z początku 
bardzo się wściekałem, nie mogłem zapomnieć, a potem pomyślałem, że jeżeli 
wybrała ciebie, to znaczy, że tak ma być. Nie chcę wam stawać na drodze. Jesteś 
mężem godnym, będziesz jej lepszym oparciem, niż ja, zwykły wieśniak. 

- Zwykły wieśniak? - zdziwienie Chejdina rosło z każdą minutą. – I jako taki, 
przysięgam na Oarta, rozmawiasz ze mną jak prawdziwy rycerz?! Takiej 
szlachetności, jak twoja, nie spotykałem nawet u magnatów. I mówisz, że Rumenika 
nie zaakceptuje ciebie? Ona sama wyrosła w nędzy i sieroctwie, dlatego zna wartość 
życzliwości i miłości. To nie rozpieszczona, światowa damulka, na wskroś fałszywa i 
chciwa, jak wilczyca. Jeśli kiedykolwiek zostanie władczynią tej ziemi, będzie 
najlepszą z ziemskich władców. 

- Ech! - Ratisław beznadziejnie machnął ręką i popędził konia naprzód, jakby 
chciał szalonym cwałem zdmuchnąć ciężar z duszy, który nałożyła ta rozmową. 
Chejdin nie próbował go zatrzymać. Zawrócił i dołączył do kobiet, wolno jadących w 
ariergardzie. 

- A gdzie Ratisław? - zapytała Rumenika. 
- Pojechał rozeznać drogę - popatrzył na dziewczynę i uśmiechnął się. - On jest 

gotowy nie schodzić z konia, bylebyś ty, tylko była bezpieczna. 
 
Pod wieczór znowu lunął deszcz, rzęsisty i zbyt zimny, jak na lato. Konie okryły 

się parą. Droga wkrótce rozmiękła i Chejdin, nie szczędząc przekleństw, nakazał 
postój. Na szczęście, nocleg w szczerym polu im nie groził - zdobyta jeszcze w 
Czudowym Borze mongolska jurta była pewnym i ciepłym schronieniem, ale przed 
wszechobecną wilgocią ochronić nie mogła. 

Zanim rozstawili jurtę, przemokli do suchej nitki. Mokre drzewno paliło się źle, 
jurta była pełna dymu. Lepka postanowiła ugotować na tlejącym się ognisku kaszę z 
kawałeczkami mięsa i słoniny, ale dym szczypał w oczy, drapał w gardle i psuł całą 
przyjemność jedzenia. Świtek nadal się nie pojawił. Chejdin nie wiedział, czy należy 
się niepokoić jego nieobecnością, czy też ich ziejący ogniem przyjaciel, 
najzwyczajniej w świecie, realizuje jakiś znany tylko jemu plan. Jednakże, jego 
nieobecność stwarzała poważny dyskomfort; Chejdin nie wiedział, dokąd mają teraz 
jechać. Mapy nie miał, w tych stronach nigdy nie bywał, a nająć przewodnika z 
Grimło, nawet nie przyszło mu do głowy. Teraz, kiedy północny trakt jest rozmyty 
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deszczem, można nawet zabłądzić, tym bardziej, że pod wieczór osiągnęli brzeg 
lasów. O wszystkich wątpliwościach opowiedział przy kolacji. 

- Świtek się zjawi - przekonywała Rumenika. – Przecież on wie, że bez niego 
jesteśmy jak ślepe szczenięta. 

- Od rana przejechaliśmy nie mniej, niż dwadzieścia lig - stwierdził Chejdin - 
jechaliśmy najpierw na północ, potem na północny zachód, tak, jak wiódł trakt. 
Wenadur leży na jego trasie, o tym zapewniał mnie gospodarz zajazdu. Jednakże, 
nie wiemy najważniejszego; w jakim kierunku powinniśmy teraz jechać. Pod wieczór 
mijaliśmy rozdroże i poprowadziłem was na północ. Dookoła las i myślę, że w taką 
pogodę nie uda się nam spotkać kogoś miejscowego i zatrudnić przewodnika. 
Chociaż, być może się mylę. 

- Krótko mówiąc, potrzebny nam jest Świtek - podsumowała Rumenika. 
- Przestańmy myśleć o najgorszym i kładźmy się spać - zaproponował Chejdin. 

- Mam nadzieję, że do rana deszcz ustanie i my… 
Nie dopowiedział; las odezwał się głośnym, ponurym, wibrującym wyciem, na 

które, przywiązane przy jurcie konie, odpowiedziały przestraszonym rżeniem i 
chrapaniem. 

- O, mateńko! - krzyknęła przerażona Lipka. 
Chejdin chwycił za miecz, Ratisław za łuk i obaj wyskoczyli z jurty. W lesie już 

było ciemno i deszcz zamienił się w ulewę. Między drzewami unosiła się gęsta mgła. 
- Wilki? - zapytał Chejdin. 
- Nie - Ratisław wytarł rękawem nos i wygodniej uchwycił łuk. - Wilki samotnie 

nie wyją, a to jest jedno zwierzę. Jest gdzieś w pobliżu, bo wycie jest zbyt głośne. 
- No i mamy bestię - smutno uśmiechnął się Chejdin. - Tylko jej nam brakowało. 
- Spójrz tam, wujku Chejdinie! - nagle szepnął Ratisław, pociągnąwszy 

Ortlandczyka za rękaw. 
Chejdin popatrzył tam, gdzie pokazał mu młodzieniec i od razu dostrzegł dwa 

zielone punkty. Zwierzę było nie dalej niż setkę łokci od jurty. Chejdin wyjął rurkę 
wzrokową. Teraz, mógł wyraźnie widzieć dwoje oczu - wielkich, szeroko 
rozstawionych, płonących zielonym ogniem. Zdawało mu się, że nawet dostrzegł 
głowę, masywną, z wystającymi uszami jak u dużego niedźwiedzia. Zwierzę nie 
ruszało się. Może oswajało się z zapachem, a może się kryło, wyczekując na 
dogodny do ataku moment. 

- Widzę - szeptem odpowiedział Chejdin. - Przysięgam na gaj Tarnana, duży 
potwór! 

- Poradzimy sobie, wujku? 
- Nie wiem. Miecze i łuk nie nadadzą się. Przydałaby się para włóczni 

piechurów! Zbyt duża bestia. Weź rurkę, spójrz. Jesteś lepszym myśliwym, niż ja. Co 
ty na to? 

- We dwoje nie damy rady - szepnął Ratisław i Chejdin wyczuł, jak, mimo woli, 
drgnął mu głos. - Jest większy od niedźwiedzia. 

- Musimy poradzić, jeśli zaatakuje. 
- Trzeba byłoby rozniecić ogień przy wejściu do jurty. Tylko jak? Deszcz od razu 

go ugasi. Chrust też wilgotny, dobrego płomienia nie da… Chwileczkę! 
- Co się dzieje, Ratisławie? 
- Wygląda na to, że się wycofuje. 
- Daj popatrzeć! 
Bestia istotnie odchodziła. Czarna, niewyraźna figura ruszyła się z powrotem w 

gąszcz. Monotonny szum deszczu nie mógł zagłuszyć chrzęstu gałęzi leszczyny, 
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przez którą istota przedzierała się swoją masywną tuszą. Gdy zniknęła, w lesie 
zrobiło się cicho. 

- Fuj! - Ratisław wytarł pot, który spływał po twarzy razem z kroplami deszczu. - 
Aż mi nogi drżą! Jak myślisz, wuju Chejdinie, na dobre odszedł? 

- Nie wiem. Może, zamyślił coś gorszego. Musimy tu stróżować. Dziewczynom 
powiemy, że wilki grasują w lesie i trzeba pilnować koni. - Podał Ratisławowi swoją 
flachę z mocnym, jabłkowym bimbrem, kupionym w Grimło. – Weź, rozgrzej się! Ja 
tymczasem porozmawiam z nimi. 

Ratisław pokornie wziął butelkę. Bimber rzeczywiście dobrze rozgrzewał i nawet 
strach przed zwierzęciem prawie minął. Ale ciemność między drzewami wiała grozą, 
a szum deszczu potęgował trwogę. Sama myśl o tym, że gdzieś w pobliżu błąka się 
nieznana, drapieżna istota, ścinała serce chłodem i zmuszała ciało do trwania w 
napięciu. Pociągnął jeszcze spory łyk, by przegonić strach wkradający się ponownie 
do duszy. A potem wrócił Chejdin. 

 
Dookoła unosiła się mgła, biaława i gęsta – wydawało się, że cały las jest 

otulony dymem. Gdzieś, nad głową, śpiewały ptaki. Ratisław potrząsnął głową, 
oblizał spuchnięte wargi. Nie miał pewności, czy czuwał całą noc, czy przysnął. Jeśli 
nawet zasnął, nic się strasznego nie zdarzyło; trwał na posterunku i teraz, kiedy 
zastał go świt, konie zachowują się spokojnie, czyli, niebezpieczeństwo minęło. 

Zrzucił płaszcz z przepoconej owczej sierści, którym okrywał się przed 
deszczem i chłodem, skulił się z powodu porannych dreszczy i odrzucił przesłonę 
jurty. Chejdin spał, oparłszy się o jedno z siodeł, z mieczem na kolanach. Obudził się 
momentalnie, kiedy tylko Ratisław go dotknął. 

- Dzięki Bogu! – szepnął młodzieniec. – Już jest poranek. 
- Co? Poranek? - Chejdin przeciągnął dłonią po twarzy. - A co z deszczem? 
- Nie pada. Mgła tylko gęsta. 
- Dobrze. 
Przestraszone dziewczyny do północy nie zmrużyły oczu i teraz spały jak 

zabite, przytuliwszy się do siebie. Chejdin podrzucił drew w dogasające ognisko i 
wyszedł na zewnątrz. 

- Moją flaszeczkę, oczywiście, opróżniłeś - zakpił. 
- Nie da się ukryć. Było wyjątkowo zimno tej nocy. 
- Dobrze by było, czegoś się napić. 
Po drugiej stronie polany, ktoś znacząco kaszlnął. Chejdin chwycił za rękojeść 

miecza, Ratisław - za siekierę. Jednakże, już po chwili było jasne, że broń im się nie 
przyda. Poranny gość był nieuzbrojony i wyglądał tak dziwnie, że konie cofnęły się, 
chrapiąc, kiedy przechodził koło nich. Był to rosły i dobrze odżywiony młody człowiek, 
trochę starszy od Ratisława, w niedorzecznej pomarańczowej bluzie z jakimiś 
znakami na piersi, szerokich spodniach i miękkich, białych sandałach, w ogóle nie 
nadających się do spacerów po błotnistych leśnych ścieżkach. Broni nie miał, tylko 
przewieszoną przez ramię torbę. Twarz chłopaka, okrągła, rumiana i szczera, 
ozdobiona była małą bródką i okularami w złotej oprawie. Chejdina zaskoczyły 
właśnie te okulary - dotychczas widział je tylko u wysoko postawionych osób w 
dużych miastach, dlatego, że dużo kosztowały i uważane były za luksus. Tego 
przedmiotu, Ratisław w ogóle nie znał. 

- Usłyszałem rżenie koni - chłopak podszedł bliżej i ukłonił się. - A teraz, widzę 
wojowników odważnych i szlachetnych, jak powiedzieliby nasi sąsiedzi Sidowie, See 
Braeffern Maennwors. Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Franszen Rekla. 
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- Chejdin di Wars le-Monkrajt - odpowiadał Ortlandczyk. - Mój przyjaciel nazywa 
się Ratisław. 

- Mój szacunek, mestjerzy - chłopak znów się ukłonił. 
- Nam, po stokroć przyjemniej, że spotkaliśmy ciebie, mestjer Franszen - 

powiedział Chejdin. - Pomyliliśmy drogi i potrzebny nam jest przewodnik. Mógłbyś 
pomóc nam trafić na właściwą drogę? Widzę, że jesteś miejscowy. 

- A dokąd was bogowie prowadzą, jeśli pozwolicie zapytać? 
- Do Wenaduru - szybko odpowiedział Chejdin. 
- Niezupełnie jestem miejscowy, mestjerzy rycerze, ale tutejsze okolice znam 

dość dobrze. Oczywiście, pomogę wam znaleźć drogę. Ale na początek, proszę 
byście zostali mymi gośćmi. Poczytam za honor, przyjmowanie was u siebie. 

- Niestety, mamy nie mamy dużo czasu, ale jeden-dwa dni moglibyśmy spędzić 
u ciebie, jeśli nie sprawimy kłopotów. 

- O, będę szczęśliwy! - chłopak w serdecznym geście rozłożył ręce, tak jakby 
chciał objąć Ortlandczyka. - W naszych stronach prawie nie ma ludzi i umieram z 
tęsknoty. Moi sąsiedzi, bez wyjątku, to nieokrzesani farmerzy i daleko im do 
towarzyskich dysput. Dzieci natury, som Yonf deen Dwaene, jak by się wyraził poeta. 
Z nimi można porozmawiać tylko o wyglądzie i urodzaju rzepy albo o tym, jak 
najlepiej pędzić bimber. Nie do pozazdroszczenia takie sąsiedztwo dla tego, kto w 
swoim czasie otrzymał stopień bakałarza magii. 

- Jesteś czarodziejem? 
- Bardziej, badaczem natury. To miejsce wybrałem tylko dlatego, że nie 

chciałem zaszywać się w całkowitej głuszy. 
- I czym tu się zajmujesz? 
- Próbuję zgłębić jeden niezwykle ważny dla mnie problem. Ale ciebie, 

mestjerze Chejdin, to wszystko raczej nie zainteresuje i… 
Franszen zająknął się, ponieważ z jurty wyszły Rumenika i Lipka. Jego oczy 

zabłysły zza okularów, a potem wypowiedział kilka słów w języku, którego nikt z 
obecnych nie znał. 

- Co mówisz, mistrzu Franszenie? - zapytał Chejdin. 
- Powiedziałem, że o poranku, z nieba zstąpiły dwie gwiazdy, jedna jaśniejsza 

od drugiej - z zachwytem odpowiedział bakałarz - i blasku tych gwiazd nie potrafi 
zapomnieć ten, kto chociaż raz je ujrzy. 

- Jakie to piękne! – zachwyciła się Rumenika. - Jesteś poetą? 
- Tylko uczonym, ale kiedy widzę kwintesencję piękna, See Samaeri er 

Boetane, staję się poetą. 
Rumenika uśmiechnęła się i podała rękę, którą bakałarz nabożnie pocałował. 

Chejdin kątem oka zauważył, że Ratisławowi to bardzo się nie spodobało. 
- Franszen Rekla, do usług wspaniałych dam - dodał, przenosząc rozanielony 

wzrok z Lipki na Rumenikę i odwrotnie. 
- Sądząc po tym, że przyszedłeś pieszo, twoje mieszkanie jest w pobliżu - 

powiedział Chejdin. 
- Dosłownie, mestjerze, nie dalej dwóch lig. Po godzinie będziemy na miejscu - 

odpowiedział Rekla, nadal uśmiechając się do Rumeniki. 
- Można to skrócić - zauważył Chejdin. - Weźmiesz jednego z naszych 

zapasowych koni. 
- O nie! - Rekla pokręcił głową. - Z końmi, mam bardzo napięte stosunki. One 

mnie nie lubią i ja ich też. 
- Dziwne, jak można nie lubić koni? - zdziwiła się Rumenika. 
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- Można, pani, jeśli w dzieciństwie dostaniesz od jednego z takich 
przystojniaków kopytem po głowie. Podejrzewam, że właśnie wtedy w mojej głowie 
coś się przewróciło i powstały skłonności do nauki. 

Póki siodłali konie i składali jurtę, Franszen zbierał grzyby. Kiedy wszystko było 
gotowe do odjazdu, jego sakwa wyraźnie spęczniała. 

- Przyjmę was duszoną jeleniną w sosie grzybowym - wyjaśnił. - Mam pory, 
marchewkę, przyprawy korzenne i śmietankę do sosu, a grzyby w tym lesie są 
wyjątkowo aromatyczne. 

Gdy oddział poruszał się po lesie, bakałarz nie przestawał zbierać grzybów i 
wkrótce napełnił torbę. Potem, wyjechali na drogę. Położenie słońca wskazywało na 
godzinę dziewiąta i z każdą minutą robiło się coraz cieplej. Chejdin jechał na 
przedzie, obserwując, jak mistrz Rekla zręcznie przeskakuje brudne kałuże na 
drodze. 

Bakałarz powiedział prawdę; Jechali niedługo. Nie minęła godzina, jak ten 
uroczyście ogłosił: 

- No, i jesteśmy w domu! 
- W domu? - Chejdin rozejrzał się na boki. 
- Oto mój dom - i Rekla pokazał na lesisty pagórek po lewej stronie drogi. 
Z początku, Chejdin niczego nie zobaczył, ale potem przypomniał sobie o 

swojej rurze. W prześwicie między drzewami, na pagórku, wypatrzył potężne, 
kamienne ściany w plamach zieleni i w girlandach bluszczu. 

- Zamek? - zapytał zdziwiony. 
- Był nim kiedyś - z uśmiechem powiedział Rekla. – Teraz, bardziej pomnik 

architektury. A przecież, kiedyś zamek For był prawdziwą twierdzą. Niestety, czas 
nikogo i niczego nie oszczędza! Tempus fugit! 

- Zamek For? - Chejdin wsunął rękę pod płaszcz, dotknął palcami rękojeści Ro-
Ruedy. - Słyszeliśmy o tym zamku niezbyt pochlebne opowieści. 

- Domyślam się, że opowiadano wam o zamieszkującej go bestii. Pewnie 
uwierzyliście? 

- Człowiek, który to opowiadał, był bardzo przekonujący. 
- Wobec tego powiem wam, że pogłoski o zwierzęciu odpowiadają 

rzeczywistości - wzdychając, powiedział mistrz Rekla. - Rzecz w tym, że ja nim 
jestem. 

 
- Jestem - wilkanem. Przedstawicielem bardzo starego rodu; mówią nawet, że 

jest on starszy nawet od Sidów. Opowiadają o nas różne bajki, ale powiem wam 
uczciwie - nie znam żadnego przypadku, by wilkany napadały na ludzi. Może, w 
celach samoobrony. Straszne historie o wilkołakach, pożerających w księżycowe 
noce niemowlęta, są absolutną bujdą. 

Tu, na wolnych chwilach, zebrałem całą kolekcję podobnych historyjek… Ale, 
proszę jeść i pić, nie wstydźcie się! 

Rekla żwawo uwijał się dookoła stołu, nalewając gościom jabłecznika z 
wielkiego dzbana. Sam już wypił trzy albo cztery puchary i dlatego mówił jak 
nakręcony. Widać było, że to wielki amator bajdurzenia. 

- Jednak, miejscowi uważają, że zabijasz ich bydło - zauważył Ortlandczyk. 
- Bzdura! W zupełności wystarczają mi jelenie i dziki, których jest pod 

dostatkiem w tutejszych lasach. Zbyt cenię spokojne życie, by psuć stosunki z 
miejscową ludnością. Do mnie także doszły słuchy, że tutejszy namiestnik obiecał 
nagrodę za moją skórę. Trzeba przyznać, że myśliwych, łasych na te pieniądze, nie 
ma wielu. A właśnie, nie jesteście myśliwymi? 
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- Jak myślisz, mistrzu Rekla, zaczęlibyśmy polowanie na ciebie, ciągnąć ze 
sobą dwie dziewczyny? - zapytał Chejdin. 

- Nie sądzę - szczerze odpowiedział wilkan. 
- Jednak nocą obserwowałeś nas. 
- Kajam się, obserwowałem. Ale bez żadnego złego zamiaru. Wyszedłem na 

polowanie; a propos, sarna, którą teraz jecie, jest właśnie moim nocnym trofeum… 
Idąc lasem, trafiłem na was. - Rekla, obejmując dzban, odegrał skradanie się, potem 
stanął i zamarł, wpatrując się w wyobrażony na ścianie punkt. - Szczerze mówiąc, 
byłem zadziwiany. Nie mieściło mi się w głowie, że polować na mnie wybrało się 
raptem dwoje ludzi, do tego, bez odpowiedniego sprzętu myśliwskiego. Ale potem, 
uzmysłowiłem, że wy wcale nie jesteście myśliwymi i zapragnąłem z wami się 
spotkać. Mam bardzo towarzyski charakter i z każdym mogę znaleźć wspólny język. 

- On mi kogoś bardzo przypomina, tylko tamten jest inny, skrzydlaty i zionący 
ogniem - mruknęła Rumenika. 

- Zdradź nam, dlaczego ulokowałeś się w tym zamku? 
- A w czym on gorszy do zamieszkania? - Rekla z dumą wskazał refektarz. - 

Oczywiście, większa jego część zupełnie nie nadaje się do tego, ale nie jestem 
wybrednym chłopakiem. Sprawdziłem cały zamek i odkryłem, że piwnica tu nawet 
niczego sobie. Ciepło, sucho i bardzo przytulnie. Mam tu pięć pokoi i laboratorium – 
później je obejrzycie. Opłaty za wynajem nikt nie żąda, a i reputacja zamku For taka, 
nikt nieproszony do mnie nie wlezie. 

- I żyjesz tu sam jeden? - po raz pierwszy, w całej rozmowie, zabrała głos Lipka. 
- Tak - Rekla powiedział to tonem, w którym mieszały się duma i smutek. – 

Jestem sam od najmłodszych lat. Rodzice bardzo chcieli, bym się kształcił, tak, że od 
szesnastego roku życia mieszkam daleko od domu. Mój ojciec jest też uczonym. 
Próbował stworzyć eliksir, który mógłby regulować cykl Przekształcenia. My, wilkany, 
jesteśmy bardzo uzależnieni od faz księżyca. Eliksir Nuara Rekla powinien 
zablokować związek między wpływem księżyca i biochemicznymi procesami w 
organizmie wilkanów. Zwyczajnie mówiąc, nawet jednorazowe przyjęcie eliksiru 
powstrzymywałoby przekształcenie się w Drugą Istotę. 

- I co, powiodło się? - zainteresował się Chejdin. 
- Tak. Dzięki eliksirowi taty mogłem uczyć się nie byle gdzie, ale w Azorii, na 

uniwersytecie Teitumskim. Studiowałem zjawiska nadprzyrodzone, mantykę, 
hermetyzm, magię stosowaną, astronomię, medycynę, języki i paleografię. Nie 
chwaląc się, byłem jednym z lepszych. Nawet otrzymywałem specjalne stypendium. I 
nikt nie podejrzewał, że jestem wilkanem. Przez pięć lat wszystko się układało, ale 
potem zdarzyło się nieszczęście. Poznałem dziewczynę, bardzo miłą i mądrą. Często 
chodziliśmy do biblioteki, rozmawialiśmy o poezji i nawet pisałem dla niej wiersze. 
Oczywiście, pojęcia nie miała, kim jestem. Pewnego razu natknęliśmy się na 
kompanię podpitych chłopaków i ci kretyni zaczęli nas zaczepiać. Próbowałem 
porozmawiać z nimi, ale jeden z nich polazł do mnie z pięściami. Straciłem kontrolę 
nad sobą. Przekształciłem się wbrew własnej woli i chociaż nikogo nie zabiłem, ani 
nie okaleczyłem, tylko nastraszałem po zafajdane portki, to jednak musiałem tej 
samej nocy uciekać z Teitumu. Z garstką pieniędzy udałem się na północ, 
zamierzając osiedlić się na neutralnych ziemiach między Łaedą i Tełosem, by potem, 
znaleźć sposób na powrót do domu. Ostatecznie, jednak utknąłem tu. Ale nie żałuję - 
przez te siedem miesięcy, bardzo dużo osiągnąłem. Chcecie obejrzeć moje 
laboratorium? 

- A co to takiego? – zapytał Ratisław. 
- Laboratorium? Mój gabinet. Miejsce, gdzie pracuję. 
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- A jak to się dzieje, że tak bardzo zmieniasz się w rozmiarach? - zainteresował 
się Chejdin. - Nocą, odnieśliśmy wrażenie, że byłeś większy od niedźwiedzia. 

- Bo tak i jest. Trzeba by długo to wyjaśniać. Zasadnicze znaczenie ma tu 
anatomia i fizjologia wilkanów. Ale proces jest bardzo bolesny. Potem, przez kilka dni 
czuję się fatalnie. Bezsenność, skoki ciśnienia tętniczego, dreszcze, potliwość i utrata 
apetytu. Pomagają tylko specjalne proszki, które noszę stale ze sobą. Dlaczego nie 
jecie grzybów? 

- Dziękuję, ja nie lubię - powiedziała Rumenika, która podczas obiadu zjadła 
tylko parę jajek przepiórczych i jabłko. – Więc twierdzisz, że wilkany nie są groźni dla 
ludzi? 

- Dokładnie tak, pani. Mogę zapewnić, że nic wam nie grozi, tym bardziej 
dniem. Przekształcenie jest niemożliwe. Nawet, gdybym chciał was zjeść, to by mi 
się nie udało. 

- To pocieszające - powiedziała Rumenika. 
- Widzę, że skończyliście posiłek - oczy Rekla zabłysły zza szkieł okularów. - 

Chodźcie ze mną! Coś wam pokażę… 
Z refektarza, wąskim korytarzykiem, przeszli do dużego pokoju bez okien, 

zastawionego dziwnymi urządzeniami i naczyniami laboratoryjnymi, oświetlonego 
jaskrawym światłem czterech gazowych latarni. W dużych, glinianych naczyniach 
przechowywane były jakieś zioła i w powietrzu unosił mocny aromat traw i wonności. 
Wielki, podkowiasty stół, pośrodku pokoju, ozdabiała niezwykła konstrukcja, coś w 
rodzaju masywnego lustra, z sześciokątnym pulpitem pod nim. W kącie stała wielka 
szafa, zapełniona podniszczonymi książkami. 

- Proszę bardzo! - wyjął małą książkę w eleganckiej zielonej oprawie i podał 
Chejdinowi. - Czytał ktoś z was utwory pana Iona di Griza? Myślałem, że wybuchnę, 
kiedy czytałem ten galimatias. Dowodzi się tu, że to my, wilkany, dokonaliśmy 
pierwszego morderstwa na tle seksualnym! Oto dowód; historia pewnej ślicznotki o 
imieniu Amalena Purpurowa Kokarda, zaczerpnięta z jakiejś zjedzonej przez mole 
kroniki sprzed trzystu lat. Dziewczyna, jakoby została zabita i zjedzona przez wilkana 
w pobliżu miasta Ajladr za rządów imperatora Weddy Nienagannego. Ten kretyn 
dowodzi, na podstawie tych głupich, zapleśniałych bajek, że nasza rasa doznaje 
zboczonych, seksualnych przyjemności wobec kobiet z miesięczną niedyspozycją, 
stąd i sublimowany symbol purpurowej kokardy u zjedzonej dziewczyny… 
Rozumiecie, o czym mówię? 

- Niezupełnie – przyznał się Chejdin. 
- Być może, ten di Griz chciał napisać bajkę? – zastanawiała się Rumenika. 
- Być może. Ale bajka wyszła bardzo paskudna, przysięgam na srebrną kulę! 

Takich bajek jest tu cała szafa. Zajmująca, doprawdy, lektura. 
- Za bardzo bierzesz to wszystko do serca – pocieszyła go Łaedanka. 
- Przecież ono nie jest z kamienia! Bardzo przykro czytać takie brednie. 
- A to urządzenie - do czego służy? - zmienił temat Chejdin, wskazując lustro. 
- To moja duma, mestjerze! - Rekla natychmiast zapomniał o oszczerczych 

utworach, o których z takim zapałem mówił jeszcze przed chwilą. - Bardzo prosty i 
jednocześnie genialny wynalazek. Nazwałem go SKUMP - skaner ujawnionych 
magicznych przejawów. Najbardziej zadziwiające, że przede mną nikt czegoś takiego 
nie wymyślił! Tylko połączyłem magiczny kryształ ze zwykłą deską do seansów 
spirytystycznych, dodając, co prawda, kilka swoich rozwiązań. I wiecie, co się 
okazało? 

- Nie mamy pojęcia - zapewniła Rumenika. 
- Jeśli chcecie, wszystko wam objaśnię. 
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- Lepiej byłoby pokazać na przykładzie - zasugerował Chejdin, który zazwyczaj 
nie cierpiał długich i przemądrzałych wyjaśnień. - Co ono potrafi? 

- Znajduje i analizuje każdą informację, pochodzącą od obiektów, w jakikolwiek 
sposób powiązanych z różnymi formami magii. Znacie może jakiegoś czarodzieja? 

- Znaliśmy jednego – odezwała się Rumenika. – Do luftu była ta znajomość. I 
dla niego też wszystko bardzo źle się skończyło. 

- Znamy - nagle wtrąciła się Lipka. - Powiedz, co trzeba robić. 
- Po prostu, trzeba skoncentrować się na nim - Rekla usiadł przed lustrem i 

położył ręce na pulpicie. - Proszę go sobie wyobrazić, przypomnieć jak wygląda i 
dobrze byłoby powtarzać w myślach jego imię. Gotowa? 

- Aha - Lipka zamknęła oczy. - Wyobraziła! 
Rekla zaczął wodzić rękoma nad pulpitem. W lustrze zatrzeszczało, po jego 

powierzchni pobiegły złociste iskry i Chejdin zobaczył lecącego Świtka. 
- Jest! - Franszen Rekla nawet podskoczył na krześle od niespodziewanego 

widoku. - Znaleziono smoka, wiek około trzech lat, nazywa się Gaeren. Znajduje się 
teraz… Aha, sześćdziesiąt lig na północny zachód, między Wenadurem i 
Kallingarem. Bardzo silna emanacja magii Ognia i Złota. Typ magii określam 
bezbłędnie: widzicie, w kącie ekranu zapalił się złocisty ognik? To indykator-
wyznacznik magicznej energii… Czyżbyście znali tego smoka? 

- To mój brat - powiedziała Lipka. 
- I mój - dodała Rumenika. 
- A do tego, mój przybrany syn - dokończył Chejdin. 
- Przysięgam na srebrną kulę! - Mistrz Rekla wyglądał na oszołomionego. – Ale, 

przecież smoki zaginęły pięćset lat temu! 
- Powróciły - powiedział Chejdin. - Przecież sam go dopiero co widziałeś. 
- Zaprawdę, nieprawdopodobna historia! Ale, wyjaśnijcie mi, jak ten 

zadziwiający smok istnieje i do tego jeszcze, jest waszym krewnym? To się nie 
mieści w moim rozumowaniu! 

- Bardzo długa historia, mistrzu Franszenie - Chejdin położył rękę na ramieniu 
młodego wilkana. - Lepiej popatrz na to, o czym teraz myślę. 

Bakałarz skoncentrował się na swoim aparacie. Upłynęło trochę czasu i Chejdin 
zobaczył wewnętrzny dziedziniec zamku Kordelis. Ślady uczynionego przez Świtka 
pogromu były wszędzie, nikt nawet nie myślał, by robić w zamku porządki. Wydawało 
się, że zamek został opuszczony. 

- Szczątkowa magia - ogłosił Rekla. - Bardzo słaba i zanikająca. Mam trudności 
z określeniem jej charakteru, coś w rodzaju dość prymitywnego, praktycznego 
czarnoksięstwa, opartego na południowych kultach, szurskich albo oribańskich. 
Generator magii albo wyczerpany, albo zniszczony. 

- Zniszczony - uściślił Chejdin. - Dobrą rzecz wynalazłeś, chłopaku. 
- Wiem o tym! - Rekla wydął i bez tego już pełne wargi. - Kiedyś stanę się 

sławny i bogaty. Mój wynalazek ma masę zalet. Przy jego pomocy można wyjść poza 
granice naszego przestrzenno-czasowego świata i prognozować przyszłość albo 
odwrotnie, zrobić pełną i szczegółową analizę przeszłości. Mogę wchodzić w 
dowolne magiczne portale, jeśli, oczywiście, takie będą otwarte. Próbowałem 
wchodzić w portale Sidów, ale one są chronione bardzo silną magią, która nie 
poddaje się momentalnemu rozkodowaniu. Ale rozkoduję ją, przysięgam na srebrną 
kulę! Będzie to trudne, ale gra warta świeczki - portale Sidów są pełne tajemnic. 
Można uzyskać dowolną informację, a potem ją sprzedać, cha-cha! Jak wam się 
podobają plany Franszena Rekli? 
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- Wiesz co, wydaje mi się, że wiem, jak z pożytkiem wykorzystać twoje 
urządzenie - nagle powiedział Chejdin. - Rumenika, podejdź no tu i przypomnij sobie 
Giespieropolis. Ze wszystkimi szczegółami. Nie daje mi spokoju to, co powiedział 
Świtek, wtedy przy ognisku. 

- Stań tu, różo anielska! - zakrzątał się wilkan, posyłając uśmiechy. – Na wprost 
lustra… O, właśnie tak! Gdybym był twoim narzeczonym, wpatrywałbym się w ciebie 
dzień i noc! 

- Wystarczy pytlować językiem, lepiej weź się do roboty. Nie jesteś w moim 
typie i czerwonej kokardy też nie mam. 

- Przecież pracuję… - Rekla położył ręce na sześciokątnym pulpicie. 
Chejdin pierwszy odczuł trupi chłód, bijący z lustra. Jasna powierzchnia ekranu 

zrobiła się czarno-czerwona, pocętkowana dziwnymi niebieskawymi żyłkami, jak 
zwęglone ludzkie ciało. A potem, zobaczył wrota. Ogromne, ażurowe, z czarnego 
kutego żelaza, oświetlone księżycem, skrywającym się w krwistej mgle. Powoli 
zaczęły się otwierać jakby na spotkanie Chejdina i w nich kłębiła się czarno-
purpurowa masa, podobna do strasznego, pełznącego wprost na Ortlandczyka 
kłębka owadów. Towarzyszyły temu głosy, od których włosy stawały dęba. Był to 
wielogłosy, dziecięcy płacz, ale tak tęskny i potworny, że wnętrzności Chejdina jakby 
przekształciły się w lodowatą bryłę. W zamęcie, Ortlandczyk rozejrzał się po bokach i 
zobaczył twarze Rumeniki, Lipki i Ratisława, twarz Franszena Rekli. Wszyscy byli 
przerażeni. 

Mistrz Rekla, jakby gubiąc się w obsłudze SKUMPa, machał rękami i może 
naumyślnie albo przypadkowo uderzył w pulpit. Deska rozłupała się i ekran zgasł. 
Minęło dość dużo czasu, zanim Chejdin pierwszy złamał milczenie. 

- Franszen, co to było? - zapytał i sam się zdziwił, że drży mu głos. 
- N-nie wiem - mistrz Rekla otarł pot z czoła. – Nigdy jeszcze nie widziałem 

czegoś podobnego. 
- Ale chyba określiłeś magię? 
- Indykator w kącie ekranu zrobił się czerwony. Tylko tyle zdążyłem zobaczyć. 
- I co to znaczy? Mów że, nie ociągaj się! 
- Magia księżyca i krwi. Ale niezwykła. Powiedziałbym, z jakimś niewiadomym 

jeszcze komponentem. 
- Możesz jaśniej, Franszenie. 
- Nie wiem! Widziałem wrota. Jeśli znacie dawne teksty o demonologii, na 

przykład „Ilbisz-neme” albo „Cradela Demonium”, to powinniście wiedzieć, że świat 
żywych i umarłych rozdziela siedem wrót. Mogą one otwierać się tylko w jedną 
stronę, ze świata żywych do świata cieni. Tak je stworzyli bogowie. Ale wszyscy 
widzieliśmy, że wrota w lustrze otworzyły się w naszą stronę. To znaczy, że jakieś Zło 
przyszło ze świata cieni, do naszego świata. 

- O tym już wiemy. Co jeszcze? 
- Jeszcze? - wilkan ze zdziwieniem popatrzył na Ortlandczyka. – Jeszcze ci 

tego mało, rycerzu? To symbol. Spełniają się proroctwa See Avra Nos Beakriff, Księgi 
Wiecznej Nocy, najbardziej tajemniczej i złowieszczej ze wszystkich ksiąg, 
napisanych przez magów Sidów! 

- Mówi ona o końcu świata? 
- O zdarzeniach przed końcem świata, kiedy świat żywych i świat cieni zamienią 

się miejscami. Cienie będą mogły wyjść z Ciemności i zdobyć świat żywych. 
Otrzymają możliwość ponownego cieszenia się właściwościami ciała. 

- Teraz rozumiem, dlaczego Świtek mówił nam o Chałan-mornachach i jakiejś 
Ainie ap-Annon? 
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- Aina ap-Annon? - Franszen Rekla zerwał się z krzesła. - Czyżby to było 
związane z Ainą ap-Annon? O, dobry mestierze, powiedz, że przypadkowo 
wypowiedziałeś imię, którego nie powinno się nawet wspominać! 

- A co w nim takiego strasznego? 
- Nie wiesz? Właśnie Aina ap-Annon, zgodnie z Księgą Wiecznej Nocy, stanie 

na czele pochodu cieni przeciwko żywym. Właśnie ona ma otworzyć wrota w drugą 
stronę. I wrota, są już otwarte. Widzieliśmy to. 

- A możesz nam pokazać tę Ainę ap-Annon? 
- Pokazać? - Rekla z trudem przełknął gulę, utkwioną w gardle. - Nie mogę. 
- Dlaczego? 
- Złamałem deskę sterującą. 
- Weź inną. Ręczę, że masz z tuzin w zapasie. 
Wilkan rzucił Chejdinowi krzywe spojrzenie i poszedł do jednej z szaf. Chejdin 

podszedł do Lipki i przytulił. Jeśli z twarzy Ratisława niczego nie można było 
wyczytać, a Rumenika starannie próbowała ukryć ogarniające ją przerażenie, to 
Lipka wyglądała na całkowicie przybitą. 

- Dzieci! - szeptała do Chejdina, który głaskał ją po głowie i całował twarz. - Tam 
były dzieci! 

- Nie było żadnych dzieci, najdroższa - uspakajał. - Tam była jakaś bura mgła i 
nic więcej. 

- Były dzieci. Chude, blade, z płonącymi oczyma - szeptała i w jej oczach 
odbijało się przerażeniem. - Nawie tam były, Chejdinie. Widziałam je Jak bóg miły, 
widziałam je! 

Rekla tymczasem znalazł nową deskę. Było widać, że ze skrajną niechęcią robi 
to, o co poprosił go Chejdin. Ręce wyraźnie mu się trzęsły, kiedy podłączał pulpit do 
lustra. 

- No, gotowe - burknął. - Proszę dobrze pomyśleć, przecież to nie… 
- Rób, co ci każę! - ryknął Chejdin. 
- Wasza wola! Imię już wymieniliście… Patrzcie! 
Chłód. Dreszcze, przejmujące do szpiku kości. Rumenika, która stała najbliżej 

lustra, znów poczuła ten paraliżujący strach, który już poznała tego dnia, kiedy 
Garmen di Brast zaaranżował jej ucieczkę z imperatorskiego pałacu. Ale wtedy, nie 
mogła widzieć oka, tylko czuła spojrzenie i obecność tego, co zmarły kapłan nazwał 
Życiem w Śmierci. A teraz, pierwsza zobaczyła twarz i od jej krzyku, nawet Chejdin 
zadrżał, a mistrz Rekla tak odskoczył od pulpitu, że nie utrzymał równowagi i 
przewrócił się na podłogę, wyrywając kabel SKUMPa, ściągając przy tym część 
przyrządów i butelek z laboratoryjnego stołu: 

- TASSI!? 
Lustro zgasło. 
 
Tassi była w swoim pokoju, kiedy uświadomiła sobie, że jest obserwowana. 

Znalazło ją magiczne spojrzenie i to, zupełnie jej nie przestraszyło. Wręcz, 
przeciwnie. Jakimś niepojętym sposobem, wrogowie potrafili uchwycić jej magiczną 
emanację - prawdopodobnie, smok o to się postarał. Wcześniej czy później, taki 
kontakt musiał nastąpić. Wiedziała, jaki jest tego zwrotny rezultat; ci, którzy ją 
zobaczyli, na pewno przeżyli magiczny szok i to niemały. Ale najważniejsze – sami 
się ujawnili i dla Dziewicy z Otchłani nie stanowi teraz problemu nastrojenie się na ich 
magiczną falę. 

Powiedziała o tym Dżelowi. Kanclerz zmartwił się wiadomością. 
- Oni mogą cię kontrolować? – zapytał. 
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- Nie. Po prostu wiedzą gdzie jestem i, może, jak wyglądam. Do tej kompanii 
dołączył niezły mag! 

- I to już jest bardzo dużo! 
- Ale za mało, by zwyciężyć Ainę ap-Annon. Musisz jeszcze wiedzieć, że ci, 

ciekawscy głupcy zainstalowali powrotną więź. Teraz, też wiem, gdzie oni są. 
- Gdzie? 
- Niedaleko granicy z Roszyrem. Kierują się na północ, do ziemi Sidów. 

Prawdopodobnie, chcą zapewnić sobie poparcie magów Tełosa. 
- No i twoich zagorzałych wrogów! Zapomniałaś, że to właśnie oni do spółki ze 

Skrołlingami zamknęli cię w pustce. 
- To było dawno. Skrołlingów już niema, a Sidowie nienawidzą ludzi prawie tak 

samo jak mnie. 
- Czego nie można powiedzieć o jednym człowieku. 
- Mówisz o sobie? Czy o Horście? 
- Dziwię się tobie, Aranija. Stajesz się bardzo lekkomyślna. 
- Działam tak, jak powinnam działać, Dżelu. Wraz z rozpoczęciem wojny, nasza 

siła okrzepnie, ponieważ otworzą się trzecie wrota. Nie mówiłam ci o 
najważniejszym. Z otwarciem trzecich wrót, pozyskamy nieśmiertelnych żołnierzy i im 
więcej będzie ginąć na polu bitwy, tym więcej żołnierzy będzie u nas. 

- Chałan-mornachowie otrzymają ciała poległych? 
- Właśnie. Takiego wojska nikt nie będzie mógł pokonać. 
- Wojna już się zaczęła - odpowiedział Dżel. – Dzisiaj, armia otrzymała rozkaz 

napaści na Chensz. 
- I Horst będzie przy nich. O, gdybyś widział, jak mu do twarzy w nowej zbroi! 
- Uważaj, bo imperator może podejrzewać, że jesteś zakochana w tym 

przybyszu. 
- Drżę ze strachu! - prychnęła. – Co może mi zrobić, a Horst, wkrótce będzie 

daleko i Szendregon o nim zapomni, ponieważ… ponieważ ja będę obok! 
- Coraz bardziej mnie przerażasz, Aranijo. 
- Kiedyś mówiłeś, że mnie kochasz. 
- I teraz cię kocham. Nawet bardziej, niż kiedyś. 
- Wiem - Tassi uśmiechnęła się, musnęła policzek kanclerza: w podobny 

sposób, jak muskała twarz Horsta von Grippena. - Po dawnemu służę tobie, Dżelu i 
powinieneś mi ufać. I jeszcze, musisz zrobić najważniejsze, o co cię poproszę. 

- Ja gotów. 
- Powinieneś odszukać jednego… człowieka. Wiem, że on jest teraz gdzieś w 

Giespieropolisie, ale sama nie mogę do niego dotrzeć. Potrzebna mi twoja pomoc. 
- Zrobię wszystko, czego tylko zechce moja wspaniała Tassi. 
- Ten człowiek nazywa się Kirnan. 
- I to wszystko? 
- Nie, nie wszystko. Prawdopodobnie, on ma towarzysza. Zrób tak, by policja 

zajęła się wszystkimi obcokrajowcami, przyjeżdżającymi ostatnio do miasta. 
- O, boję się, że obcokrajowcy stali się ofiarami lejrów! Mam pewne dane o 

poległych i mogę … 
- Kirnan żyje. Czuję to. Zresztą, lejry nie mogą wyrządzić mu szkody. 
- Jest magiem? 
- Kimś, w tym rodzaju. Jest też Chałan-mornachem. 
- Wyśmienity dowcip! Powierzasz mi wyjątkowo niebezpieczną sprawę. 
- On jest mi bardzo potrzebny, Dżelu. Dysponuje tajemnicą, za którą nasi 

wrogowie oddaliby wszystko. 
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- Wobec tego, znajdę go. 
- I jego kompana też. On musi mieć kompana. Nie pytaj, skąd to wiem, nie będę 

ci wyjaśniać. Trzeba znaleźć obu. W Giespieropolisie, czy też w jakimkolwiek innym 
mieście. 

- Dobrze, moja boska. Natychmiast się tym zajmę. 
 
- Zasięgnąłem informacji, gdzie tylko się dało - naczelnik policji próbował się 

uśmiechnąć, ale uchwyciwszy surowe spojrzenie di Orana, ponownie przybrał 
poważny wyraz twarzy. - Proszę sobie wyobrazić, panie, znaleźliśmy dwoje ludzi 
odpowiadających waszemu opisowi. 

- Słucham. 
- Kilka dni temu, tuż przed tymi okropnymi wydarzeniami, związanymi z 

księżycowym zaćmieniem, warta na Wschodniej Bramie przepuściła do miasta 
pewnego pana, który przedstawił się jako Fierran di Braj. Ów pan, podał się za 
właściciela ziemskiego spod Fenngary, jednakże, żadnych dokumentów przy nim nie 
było. 

- I mimo to, przepuścili go? 
- Zapłacił cło i podał swoje imię, a także miejsce, gdzie zamierza zatrzymać się 

na kwaterze. Zgodnie z prawem, to wystarcza. 
- I gdzie zamieszkał? 
- W hotelu „Rajski kącik” we Wschodniej Dzielnicy, panie. 
- Przesłuchaliście właściciela? 
- Niestety, nie. Zginął wraz z całą rodziną w noc zaćmienia. Ale przesłuchałem 

oficera, który odwiedził go na krótko przed tą nocą. Oficer przyszedł do hotelu, by 
aresztować przestępcę, który w tym czasie tam się znajdował. Okazało się, że 
wspomniany Ferran di Braj był także zamieszany w przestępstwo i obaj zostali 
zatrzymani i odstawieni do miejskiego więzienia, a później do sądu, gdzie otrzymali 
dożywotnią katorgę. 

- Czegoś tu nie zrozumiem, łaskawy panie prefekcie. Jakim sposobem di Braj 
mógł być zamieszany w przestępstwo, skoro w przeddzień przybył do miasta? 

- Sam się przyznał oficerowi, że razem z zatrzymanym w sprawie kradzieży 
cennych rękopisów Uerem di Maronem, dokonał przestępstwa. Dlatego, sąd także 
uznał go winnym. 

- Coś mi się wydaje, że ten chwat, tylko w sobie jakimś znanym celu, oskarżył 
się… I co, jest teraz w więzieniu? 

- Zgodnie z zarządzeniem Z 41 Kancelarii Sądowej, obaj skazańcy byli 
skierowani na budowę świątyni boskiego Szendregona. Myślę, że po znanych 
zdarzeniach albo zginęli, albo zbiegli. Ani ich samych, ani ich zwłok na miejscu 
budowlanego miasteczka, nie udało się znaleźć. 

- Kim jest drugi więzień, Uer di Maron? 
- Moment, mestjerze kanclerzu… - naczelnik policji zagłębił się w swoich 

notatkach. - Tak, to dość dobrze znany człowiek w mieście, syn bankiera Kasa di 
Marona. Chłystek, rozrzutnik, lekkoduch i gracz, do tego poeta. Kilkakrotnie 
zamykany za popełnienie karalnych występków, w rodzaju: obraza słowna, 
rękoczyny, nieprzyzwoite zachowanie się, uczestnictwo w zakazanych grach. 

- Jednym słowem, szałaput. 
. Proszę go znaleźć. Przebywa w mieście? 
- Nie, mestjerze kanclerzu. Byliśmy w domu Kasy di Marona. Jest pusty. 
- To znaczy, że zbiegł. To jest podejrzane. Ogłosicie tego di Marona, że jest 

poszukiwany. I Ferrana di Braja, też. Niech tym zajmie się imperialny marszałek. 
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Ludzi proszę wziąć tyle, ile trzeba. Proszę rozesłać gołębie pocztowe z depeszami. 
Ta parka, powinna być zatrzymana i dostarczona do mnie. Macie na to tydzień. 
Wszystko jasne? 

- Wszystko, mestjerze kanclerzu. Proszę uważać, że obaj są już za kratkami. 
 
 
Rozdział szósty 

 
Niemało wspaniałych dziewic widział Rojbart 
I wiele adorował on gorliwe, 
O miłość ich zabiegał nieustannie, 
Prezentami, komplementem kusił  
I uwiódł mnóstwo ślicznotek, 
Ale tym razem spotkał taką dziewicę, 
Że zapomniał o wszystkich poprzednich. 
Fredegard Druri. „Podróż Rojbarta do krainy Aellen” 

 
 
Dzisiaj Alianna była wyjątkowo miła. Przecież przyniósł pieniądze, na które tak 

czekała. Di Maron nie miał pojęcia, po co jej czterdzieści galarnów. Prawdopodobnie, 
znowu dla Karame-dwa-noże. Ten drań ograbiał ulicznice i nie widział w tym nic 
złego. Wobec Alianny wykazywał także inne zainteresowania; dziewczyna jeszcze 
młodziutka, świeża i śliczniutka. Di Maron wiedział, że ona nienawidzi Karame i się 
go boi, ale pomóc jej nie potrafił, bo też się go bał. Początkowo zamierzał wynająć 
kilku chłopaków, by przycisnęli tego łotra w ciemnym zaułku, ale potem przestraszył 
się, że najemnicy mogą wydać go sutenerowi. Szkoda, oczywiście, Alianny, jest taka 
urocza! 

Przyszedł do domu uciech przy ulicy Wszystkich Grzechów jeszcze za dnia; 
klientów prawie nie było, ale dziewczyny nawet nie próbowały zalecać się do niego - 
wiedziały, że przyszedł do Alianny. Od dnia, w którym po raz pierwszy przestąpił próg 
tej instytucji i zobaczył Aliannę, zawsze spędzał czas tylko z nią. Zapłacił właścicielce 
za wstęp i wszedł na piętro. Dziewczyna czekała w swoim pokoju; było tu bardzo 
czysto i przytulnie, i nawet w słoneczny dzień panował półmrok. Zawsze się cieszyła, 
kiedy przychodził poeta, a on nawet nie pomyślał, że ona każdego klienta wita tak 
dobrze udawaną radością. Było mu z nią dobrze i to wszystko. Recytował jej wiersze, 
a potem, ona pozwalała mu się rozebrać. Miała nienaganną figurę, giętką kibić, 
zachwycające plecy i piersi. A jeszcze, tak dźwięcznie się śmiała z jego 
nieporadności, kiedy trudził się nad sznurkami gorsetu. Ona w ogóle często się 
śmiała, prawdopodobnie, by pokazać wspaniałe ząbki. Jednak dzisiaj, kiedy przyniósł 
jej pieniądze, nie przywitała go uśmiechem. Po prostu objęła i serce młodzieńca 
zamarło. 

- Mój ty wybawco - szepnęła. - Jesteś taki dobry i bardzo-bardzo cię kocham. 
- Kochasz? - pogubił się. 
- Oczywiście. Nie wiedziałeś o tym? Zawsze, kiedy przychodzisz, chcę mi się 

śpiewać ze szczęścia. Szkoda, że jestem tylko dziwką. Nawet domu swojego nie 
mam, żyję tu, w burdelu. A ty, mimo wszystko, przychodzisz do mnie i pomagasz. 
Nawet nie wiem, jak ci dziękować. 

- Po prostu powiedz: „Dziękuję”. 
- Dziękuję - popatrzyła mu w oczy i było to spojrzenie tak głębokie, że 

młodzieńcowi zakręciło się w głowie. - Chodźmy do łóżka. Wiesz, Karamie jest 
bardzo zazdrosny o ciebie. Chce, żebym spała tylko z nim, ale powiedziałam mu, że 
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jeśli tknie ciebie choćby palcem, nigdy nie pozwolę mu się dotknąć. Złości się. 
Rozerwałby ciebie na kawałki, ale wie, że nic to nie da. Kocha mnie, a ja nim gardzę. 
Kocham tylko ciebie i chcę, żebyś dzisiaj należał do mnie… 

Położył się obok, poczuł gładkość jej skóry, bijące od niej żywe, pachnące 
ciepło, poczuł na swoich wargach jej oddech. Dzisiaj, po raz pierwszy pozwoliła mu 
się pocałować i to go uszczęśliwiło. Zrozumiał, że dzisiaj na niego czeka coś 
szczególnego, coś nowego. Być może dzisiaj, pozna wreszcie, jaka jest różnica 
między miłością sprzedażną i fałszywą, a najprawdziwszą, najjaśniejszą, największą, 
taką, o której marzył tyle lat i której poświęcił tyle wierszy… 

- Hej, chłopcze, obudź się! Hej, słyszysz mnie! Przysięgam na Charumisa, nie 
śpij! 

Otworzył oczy. Dopiero co w swoim cudownym śnie trzymał w objęciach 
obnażoną Aliannę, zaś teraz nad nim pochyliła się umorusana fizjonomia. Jej 
właściciel, dodatkowo potrząsnął jak należy za ramię. 

- Obudził się? - twarz ozdobił przyjazny uśmiech. - Twój przystanek, przyjacielu! 
- Jaki przystanek? 
- Dojeżdżamy do Wenaduru. 
- Czyżbym, zasnął? 
- Jak najedzone niemowlę, wysysające do sucha oba cycuszki ukochanej 

rodzicielki. I jeszcze uśmiechałeś się we śnie. Chyba widziałeś coś bardzo 
przyjemnego. 

- Nie da się ukryć - zgodził się di Maron. – Przesuń się, pozwól spojrzeć! 
Na drodze był duży ruch - mieszkańcy miasta wracali do domów ze swoich 

ogrodów, niosąc kosze z warzywami, wiązki drewna. Koło wozu węglarza przeszło 
duże stado bydła, rycząc i zostawiając na drodze placki. Węglarz pchnął pałkę 
przywiązaną do uzdy osiołka, ale ten wcale nie przyśpieszył i nadal szedł 
roztargniono-zamyślonym krokiem, pozwalając się wyprzedzić każdemu, kto się tylko 
nie lenił. Zresztą, śpieszyć się nie było po co - słońce stało jeszcze bardzo wysoko, a 
do miasta pozostawało około ligi. Zza pleców węglarza, di Maron doskonale widział 
forty Wenaduru; potężne mury z szarego kamienia, oblepione u podnóży chałupami 
biedaków i rzemieślniczymi warsztatami, potężne wieże, każda o wysokości 
pięćdziesięciu stóp i broniące wjazdu do miasta, ogromne bramy z bojowymi 
balkonami nad nimi. 

Wkrótce, wóz wjechał na szeroki most przerzucony nad fosą. Wionęło z niej 
nieprzyjemnym smrodem szlamu i padliny. Obok przemknął w drodze do miasta 
oddział Czerwonych Płaszczy. Di Maron odniósł wrażenie, że ocenili ich podejrzliwym 
wzrokiem, ale nie przydał temu większego znaczenia – czujność wobec obcych, 
przybywających do miasta, jest ich codziennym obowiązkiem. Przez ten tydzień, 
kiedy szedł z Giespieropolisu do Wenaduru, widział dużo różnych ludzi i wszędzie 
wydawało mu się, że dostrzega agentów policji. Jednak, jest zbiegłym katorżnikiem i 
nikt nie będzie dociekać, w jakich okolicznościach zbiegł. Jeśli złapią, czeka go 
stryczek albo łamiące kark uderzenie żelaznym prętem po szyi. Z pogodą też się nie 
poszczęściło; rozpadały się deszcze i chcąc nie chcąc, musiał szukać noclegu we 
wsiach, przez które wiodła jego droga. Na szczęście, miejscowa ludność okazała się 
niezbyt ciekawska. Dopiero piątego dnia wędrówki, w wiejskim hotelu, mocno go 
wystraszył właściciel; okazał się skrupulatnym sukinsynem i coś zaczął podejrzewać, 
kiedy di Maron rozliczył się z nim złotą monetą. Z dwadzieścia razy brał drakian na 
ząb, wyczyniał z nim jeszcze jakieś niezrozumiałe manipulacje, a potem, jakby od 
niechcenia zapytał, skąd wziął monetę. 
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- A jeśli ci powiem, szanowny, że to tajemnica państwowa? - odpowiedział. - 
Tam, gdzie służę, pensję płacą wyłącznie złotymi. Ale nie pytaj, szanowny, gdzie 
służę. Nie powinieneś tego wiedzieć. 

Gospodarz niby uwierzył i zaczął zachowywać się uniżenie. Jednakże, 
młodzieniec przez całą noc nie zmrużył oko, bojąc się napaści, a o świcie, 
pośpiesznie opuścił hotel. Cały dzień starał się trzymać z dala od ludzi i dróg, bojąc 
się pościgu, który mógł trafić na jego ślad, po rozmowie z ciekawskim gospodarzem. 
Sam nie wiedział, skąd nabrał przekonania, że grozi mu pościg, ale uparcie w to 
wierzył. Chował się, bo nie mógł pozwolić, by go schwytano. 

Spotkany na drodze węglarz wziął go na swój wóz. Woźnica był wesołym 
gawędziarzem i więcej mówił, niż słuchał, a to zupełnie odpowiadało di Maronowi. 
Słuchał i słuchał, póki nie zasnął. Tak czy owak, jest w Wenadurze. Tylko Jedynemu 
wiadomo, po co tu przyszedł. Prawdopodobnie, to Przeznaczenie, o którym mówił 
Ferran di Braj. A w ogóle, nie czuje się na siłach, aby teraz o tym myśleć. Musi się 
uratować i znaleźć sposób pomszczenia ojca. Chociaż, na kim ma się mścić? 

- O Jedyny, pomóż mi! - wyszeptał, kiedy wóz wtoczył się pod sklepienie 
miejskiej bramy. - Uratuj i obroń, pozwól mi się zemścić! Skieruj mnie na właściwą 
drogę, a będę twoim dłużnikiem do końca moich dni! 

- Stać! 
Węglarz nawet nie musiał osadzać osła; mądre zwierzę samo wypełniło rozkaz 

straży miejskiej. Wojownik w szyszaku i skórzanym kaftanie podszedł do wozu, 
zajrzał do wewnątrz. Di Maron spotkał się z nim spojrzeniem i pokornie opuścił oczy. 

- Skąd jedziecie? - zapytał strażnik. 
- Z południa, oficerze - odpowiedział węglarz. 
- Nie jestem oficerem. Podaj imię i miejsce, gdzie się zatrzymasz w mieście. 
- Ludzie wołają na mnie Czarny Morek - powiedział węglarz i pokazał w 

uśmiechu zęby. - A żyć będę tam, gdzie twoja łaskawość mi wskaże. 
- A ty jak się nazywasz? - zapytał wojownik di Marona. 
- Erni – bez namysłu, wypalił młodzieniec. - Erni z Riwałły. 
- Co to za miasto? 
- Wieś, panie. Siedem lig od Giespieropolisu. 
- Wydaje mi się, że nie jesteś węglarzem? 
- Nie, panie. Jestem pielgrzymem, chcę nawiedzić dawną świątynię, 

zbudowaną przez boskiego Chejleroma. Nasz miejscowy kapłan pisze książkę o 
boskim Chejleromie i kazał mi obejrzeć świątynię i opisać, w jakim jest stanie. 

- Umiesz pisać? 
- Ociupinkę, panie. Dobry kapłan uczy mnie piśmiennictwa. 
- Namnożyło się oświeconych! - burknął żołnierz. - Zgoda, wykładajcie półtora 

galarna za osła, wóz i węgiel, i jeszcze galarna za wasze tyłki. Potem, proszę się 
udać do zajazdu, który prowadzi kulawy Logaryjczyk Elisz. Zrozumieliście? 

- O, tak! - odpowiedział węglarz. – Tylko, że pieniędzy nie mamy. 
- Wobec tego, zjeżdżajcie stąd, do miasta nie wpuszczę. 
- Poczekaj, panie, mam dwa galarny - odważył się zaproponować di Maron. - 

Jeśli raczysz je przyjąć… 
- Dawaj - strażnik wziął monety, machnął ręką. - Przejeżdżać! 
Di Maron odetchnął. Osioł pociągnął wóz między ustawiającymi się pod murami 

kupieckimi wozami, drogą do góry, w stronę placu rynkowego. 
- Nie przejmuj się przyjacielu – odezwał się węglarz. - Sprzedam węgiel, zwrócę 

pieniądze. 
- Do zimy jeszcze daleko. Kto kupi węgiel? 
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- Oberżyści i właściciele karczm. Muszą na czymś smażyć oskurowane koty i 
sprzedać jako króliki! Aha, oto i rynek. Pójdziesz ze mną? 

- Nie – odmówił zdecydowanie. Węglarz był zbyt dobry dla niego, by wplątywać 
go w swoje sprawy. Przecież, nawet nie podejrzewa, że pomógł zbiegłemu 
katorżnikowi. - Pójdę poszukać swoich znajomych. Życzę powodzenia, przyjacielu! 

- Jak chcesz. Tylko, że jestem twoim dłużnikiem. Półtora galarna, chłopcze. 
- Drobiazg. Pomogłeś mi, a ja, odwdzięczyłem się. Bądź zdrów! - zeskoczył z 

wozu i wmieszał się w tłum. Wśród handlujących, poczuł się bezpieczniej. Dzień był 
słoneczny, przez targowisko trudno było się przepchnąć i to pasowało poecie; trudno 
tu zauważyć kogoś. Po chwili jednak zrozumiał, że cieszyć się nie ma z czego; na 
rynku, byli nadzorcy. Oko na obcych mają wyczulone i uchroń Jedyny przed 
wpadką… 

Wenadurski rynek był typowym dla miast Łaedy targowiskiem – mnóstwo 
sklepików, kramów i straganów, przekształcało plac targowy w prawdziwy labirynt. Di 
Maron obszedł stragany, gdzie handlowano warzywami i owocami, potem 
przespacerował się koło małych karczm, do których właściciele zapraszali gości, 
kusząc pieczenią z wołowiny i prawdziwym szabiutem i zagłębił się w ten zakątek 
targowiska, gdzie handlowano przyprawami korzennymi i ziołami. Handlarze w tej 
części placu, by uchronić drogocenny towar przed słońcem i deszczem, rozwinęli nad 
stoiskami ogromną markizę i di Maron znalazł się w półmroku, w którym było trudniej 
dostrzec jego twarz. Mijał lady, nie odpowiadając na propozycje handlarzy, by kupić 
cokolwiek i rozmyślał, co robić dalej. Do głowy przychodziła mu tylko jedna myśl: 
odpocząć kilka dni w mieście, a potem spróbować odszukać przyjaciół ojca. Kas di 
Maron prowadził interesy z bankierami z północy i może, jeden z nich, zaryzykuje 
pomóc jego synowi w trudnym momencie. Bardzo chciał w to wierzyć. 

- Daj monetkę! 
Di Maron drgnął. Dziewczynka, prosząca o pieniądze, zjawiła się jak spod 

ziemi. Poeta, mimo woli, zrobił znak odpędzający złe duchy. 
- Przestraszyłeś się? - uśmiechnęła się. - Czy jestem taka straszna? 
- Wcale nie. - Di Maron uspokoił się; dziewczynka wywodziła się z narodu 

sagan. Była starsza, niż mu się początkowo wydało i była raczej dorosłą dziewczyną. 
Piętnasto-szesnastoletnia, bardzo zgrabna, z szeroko rozstawionymi oczyma i 
delikatnymi rysami twarzy. Wyciągnęła do niego rękę dłonią do góry i bransolety na 
jej nadgarstku brzęknęły melodyjnie. 

- Nie mam drobnych monet - powiedział. - Wybacz, nie mam nic, co mógłbym ci 
dać. 

- Nie masz drobnych, daj duże - powiedziała. 
- Przebiegła jesteś! - uśmiechnął się poeta. – Duże, są mi potrzebne. 
- Przecież masz ich sporo, wiem o tym. Jedną mógłby mi dać. Powróżę ci za to. 
- Umiesz wróżyć? 
- Oczywiście. Więc co, dogadaliśmy się? 
- Na pewno zełgasz ile wlezie - popatrzył na dziewczynę podejrzliwie. - Chyba, 

dam ci dużą monetę, ale tylko jeśli opowiesz o mojej przeszłości. Jeśli usłyszę 
prawdę, to pozwolę ci powróżyć, a za to, dam ci aż dwie monety. 

- Dwa galarny? 
- Aha. Taka moja propozycja. 
- Zgoda. Przejdźmy, gdzie jaśniej. 
Wyszli z aromatycznej strefy na wąską uliczkę, środkiem której płynął niewielki 

strumyk. Podał dziewczynie rękę. 
- Nie tę, prawą. 
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- A co, jest jakaś różnica? 
- Przeszłość czyta się z prawej ręki, przyszłość - z lewej. 
- Co za mądrości! 
- Jesteś bardzo niezwykłym człowiekiem - powiedziała dziewczyna, prowadząc 

palcem po jego dłoni. - Urodziłeś się w bardzo bogatej rodzinie i nigdy nie 
pracowałeś. Jednak w ostatnim czasie przeżyłeś wiele wyrzeczeń i 
niebezpieczeństw. Chcieli cię zabić. Cudem uniknąłeś śmierci i teraz nie wiesz, 
dokąd iść. Nie masz ani przyjaciół, ani domu. Dokładniej, masz dom, ale nie możesz 
tam wrócić. 

- To wszystko wyczytałaś z mojej ręki? – zdziwił się. 
- Oczywiście. No co, wierzysz teraz? 
- Wierzę - podał dziewczynie lewą rękę. - Opowiedz teraz, co szykuje mi 

przyszłość! 
Saganka wpatrzyła się w dłoń, ale milczała; tylko wargi poruszały się, jakby 

szeptała coś nie przeznaczonego dla uszu młodzieńca. Poeta zauważył, że oczy 
dziewczyny, jeszcze przed chwilą promienne i pełne światła, nagle pociemniały, brwi 
zmarszczyły się, a cała postać, jakby się przygarbiła. Wreszcie, głęboko westchnęła i 
podniosła na di Marona wzrok. 

- Chodź ze mną! - powiedziała rozkazującym tonem. 
- Dokąd? 
- Powinieneś się spotkać z Soną . 
- Z kim? Jaką Soną ? 
- To moja babcia. Jest jasnowidzącą. Nie mogę ci wszystkiego opowiedzieć. A 

ona, będzie mogła. 
- Nic z tego! Przeszłość mi opowiedziałaś zgodnie z prawdą, swoją monetę 

zarobiłaś - wyjął z sakwy galarna i podał dziewczynie, ale ta nagle cofnęła się, jakby 
w jego dłoni nie była moneta, a żmija i pokręciła głową. 

- Nie rozumiesz - powiedziała. - Rzecz nie w pieniądzach. Powinieneś pójść ze 
mną. To bardzo, bardzo ważne. 

- Saganka nie chce pieniędzy! Coś niesamowitego! Wyczytałaś z mojej ręki coś 
niedobrego, prawda? 

- Nie mogę ci nic powiedzieć, tylko Sona będzie mogła ci wszystko wyjaśnić. 
Głupi człowieku z Północy, powinieneś iść ze mną! 

Popatrzył na dziewczynę, pogłaskał się po nieogolonym podbródku i znowu 
odczuł wewnętrzny strach. Ta dziewczyna coś zobaczyła i sądząc po wszystkim, coś 
bardzo nieprzyjemnego dla niego. Po znajomości z Ferranem di Brajem i napaścią 
lejrów, poeta już się niczemu nie dziwił. Przypomniał sobie słowa staruszka - 
właściwy człowiek sam go znajdzie. Być może, doszło już do tego spotkania? Może, 
ta saganka jest tą, dla której szedł przez tydzień z Giespieropolisu do tego miasta? 

- Jak masz na imię? 
- Raska. Idziesz? 
- A co będzie, jeśli nie pójdę? 
- Będzie bardzo źle. Długo nie pożyjesz. Znajdą cię. 
- Kto? 
- Ci, którzy szukają. Namierzyli już twój ślad. Nie uciekniesz przed nimi. 

Emanujesz światłem, które oni widzą. 
- Kim są, ci oni? 
- Lepiej nie wymawiać ich imienia. 
- Przeklęci! Więc co mam robić? 
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- Już ci powiedziałam - chodź ze mną - odwróciła się i poszła w głąb ulicy. 
Czekał, kiedy się obejrzy, ale dziewczyna nie zrobiła tego, idąc nadal do przejścia 
między domami. Klnąc, powlókł się jej śladem. Strach znów zagościł w jego duszy, 
obejmował swymi mackami i młodzieniec znów poczuł się słaby i bezradny. Być 
może, ta miła dziewczyna prowadzi go w pułapkę. A może, to ona mu wreszcie 
pomoże znaleźć wyjście z tej potwornej i poplątanej sytuacji, której końca chwilowo 
nie widać. Chociaż, ta Raska jest bardzo milutka i dalsza znajomość z nią byłaby 
bardzo dobrą okazją do napisania paru wierszy. 

 
Szli dość długo. Kilkakrotnie próbował nawiązać rozmowę z Raską, ale 

dziewczyna zachowywała niezrozumiałe milczenie. Młodzieniec poczuł 
rozdrażnienie, ale potem pomyślał, że saganie, o naturze włóczęgów, nie mają 
żadnego pojęcia o dobrych manierach i pogodził się z sytuacją. By oderwać się od 
mrocznych myśli, szeptał własne wiersze, ale to niewiele pomagało – różne 
okropieństwa i tak pchały się do głowy. 

- Raska, długo jeszcze? - zapytał, czując już zmęczenie. 
Dziewczyna przecząco pokręciła głową, milcząc nadal. Przeklął w duchu i 

jedyne, co mu zostawało, to podziwiać jej lekki chód i mieć nadzieję, że nie będzie 
musiał wlec się za nią pieszo do samej granicy ziem Sidów. 

Zobaczył sagański tabor, kiedy minęli gęsty zagajnik. Współplemieńcy Raski 
rozbili obóz na wielkim placu, przylegającym do ściany twierdzy; z trzydzieści 
różnobarwnych namiotów otoczonych było zaimprowizowanym ogrodzeniem z 
wozów wędrownych. Obok namiotów pasły się spętane konie i płonęły ogniska. 
Unosił się apetyczny zapach smażonego mięsa. Młodzieńcowi zaburczało w brzuchu, 
więc przyspieszył kroku. 

Przy wejściu powitało ich kilku mężczyzn - brodatych, długowłosych, ubranych 
na czarno. Jeden z nich trzymał w ręku ciężką siekierę, pozostali mieli przy pasach 
długie, krzywe sztylety. Raska coś im powiedziała, mężczyźni skinęli głowami i di 
Maron otrzymał pozwolenie na wejście do obozowiska. Zauważył, że jeden z 
mężczyzn, młody człowiek z bujną grzywą kędzierzawych, czarnych włosów, 
popatrzył na niego bardzo nieżyczliwie, ale to już nie miało znaczenia. Szedł za 
Raską między namiotami i czuł na sobie badawcze spojrzenia kobiet i dzieci, które 
stały przy namiotach. Mężczyźni podążali za nimi. 

Wreszcie Raska zatrzymała się. Przed nimi był wielki namiot z gęstej, pstrej 
materii, ozdobionej kolorowymi sznurami. Przy wejściu, na długiej tyczce, wetkniętej 
w ziemię, trzepotały na wietrze różnokolorowe szmatki. 

- Zaczekaj tu - kazała Raska i weszła do namiotu. Został sam. Ze wszystkich 
stron zbliżali się zaciekawieni saganie. Poeta starał się demonstrować obojętność. 
Niech się przyglądają, jeśli tak im się podoba. Nie będzie zwracać na to uwagi. W 
końcu, to włóczędzy i dzikusy. Nie można wymagać od nich dobrych manier. 

- Wchodź! - powiedziała Raska, wyjrzawszy z namiotu. 
Podporządkował się poleceniu. W namiocie było ciemno, mocno pachniało 

ziołami i dymem. W centrum, w tygielku z brązu tliły się węgle. Naprzeciwko wejścia, 
na dywanie, siedziała siwowłosa, starsza, smagła kobieta. Domyslił się, że to 
jasnowidząca Sona . 

- Dzień dobry, matulu! - ukłonił się z szacunkiem. 
Kobieta nie odpowiedziała. Odezwała się natomiast Raska. 
- Podejdź do tygielka i usiądź po prawej stronie babci. 



132 
 

Zrobił, jak kazała. Czarne oczy staruchy zamigotały w półmroku, ale twarz 
pozostała nieprzenikniona. Spojrzenie miała uważne i poecie nie podobało się, że tak 
go bezwstydnie taksuje. 

- Podaj jej ogień - poleciła Raska, podając coś w rodzaju miedzianych 
szczypiec. 

Początkowo nie zrozumiał, o co chodzi, ale starucha wyjęła rurkę z długim 
ustnikiem, nabiła ją tytoniem i włożyła do ust. Natychmiast podał jej żarzący się 
węgielek, chwyciwszy go szczypcami. Starucha wypuściła kłęby dymu i znów 
przyjrzała się młodemu człowiekowi. Potem wyjęła z fałd spódnicy woreczek, a z 
niego drewniane figurki, które wysypała na dywan. 

- Nie pomyliłaś się, Rasko - stwierdziła po łaedańsku, spojrzawszy na figurki. Po 
chwili, dodała jeszcze coś w języku sagańskim. 

- O co chodzi? - zapytał di Maron, przyglądając się rozsypanym  po dywanie 
figurkom. - Może, dobra matulu, wyjaśnisz mi, dlaczego twoja wnuczka mnie tu 
przyprowadziła? 

- Czyżbyś nie wiedział? - zapytała starucha. 
- Niestety! I chciałbym jak najszybciej się dowiedzieć. 
- Dużo już wiesz. Od Nieśmiertelnego. 
- Mówisz o Ferranie di Braju? 
- Nie znam jego imienia. On wybrał ciebie do bardzo niebezpiecznego zadania i 

rozumiem jego wybór. 
- Powiedz jaśniej, matulu. Czemu wszyscy ostatnio rozmawiają ze mną 

zagadkami i od nikogo nie mogę otrzymać prostej odpowiedzi, co mam dalej robić. 
- Świat ginie - starucha wyciągnęła pomarszczoną rękę, obwieszoną 

bransoletami, nad wróżebnymi figurkami. - Odwieczna równowaga została 
zachwiana. Nie ma już strażników, nie ma także bogobojnych ludzi. Nad Łaedą 
rozciągnął się czarny cień Zammeka, Smoka Ciemności. Jeszcze trochę i nikt nie 
będzie mógł zatrzymać najścia. Ale nadzieja, jest. I tą nadzieją – jesteś ty, Uerze di 
Maronie. 

- Wiesz, jak się nazywam? 
- Twoje imię wyczytałam z twojej twarzy. Nieśmiertelny wybrał cię, ponieważ 

jesteś czysty. Potrafisz dostać się tam, gdzie na pozostałych czeka śmierć. 
- Co mam robić, powiedz mi, matulu? 
- Twoja droga wiedzie na północ, do kraju wojowniczych górali. Tam, spotkasz 

prawdziwego imperatora tego kraju. On się ukrywa, ale jest już wśród nas. 
Przyprowadził do naszego świata Stróża. Są przy nim dwaj wojownicy - stary i młody. 
Tylko oni mogą zatrzymać Zło. I ty im pomożesz. 

- Rozumiem. Powinienem wyjawić im imię? 
- Tak. Nieśmiertelny zdradził ci imię demona. To jest klucz przynoszący ratunek. 
- O, Jedyny, jakie to wszystko skomplikowane! Ale jestem gotowy zrobić 

wszystko, byle zemścić się za śmierć ojca. 
- Twój ojciec żyje - powiedziała starucha, z dłonią nad figurkami. 
- Co?! Powtórz to jeszcze raz, o najsłodsza mateczko! Dobrze usłyszałem? 
- Twój ojciec żyje. Uniknął zagłady w noc otwarcia Drugich Wrót. Twoja rozpusta 

uratowała go. On był w pałacu, kiedy wszystko się zaczęło i prosił o łaskę dla ciebie. 
- Niech będą dzięki Jedynemu! - z nadmiaru wrażeń, zerwał się na równe nogi, 

ale w głowie się zakręciło i znów opadł na dywan obok Sony. – Do końca moich dni 
będę twoim dłużnikiem, matulu! Uwolniłaś moją duszę od takiego bólu, że trudno to 
wyrazić słowami. 
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- Tylko ty możesz go uratować. Idź na północ. Raska pójdzie z tobą, pokaże ci 
drogę. I Walk, pójdzie z tobą. 

- Walk, to mój brat - wyjaśniła dziewczyna. - Jest odważnym człowiekiem. 
- Przecież sam mogę tam dotrzeć - niepewnie powiedział poeta. – Nie mogę 

tych dobrych ludzi narażać, by ryzykowali dla mnie życiem? 
- Czyżbyś nie zrozumiał? - Sona znów błysnęła oczyma. – Tu chodzi o życie lub 

śmierć tego świata. Dzisiaj, tylko czworo ludzi przeciwstawia się niezwyciężonej 
potędze Zammeka. Zostało bardzo mało czasu. Jeśli księżna Wirchejny obudzi 
śpiącego Smoka Zammeka, dla świata nie będzie ratunku. Musisz zdążyć. Raska i 
Walk pokażą ci najkrótszą drogę na północ. My, saganie, włóczędzy, dobrze 
poznaliśmy wszystkie zmarszczki na obliczu Ziemi. Podejdź do mnie! 

Di Maron zrobił, co kazała. Sona, szepcząc zaklęcie, powiesiła mu na szyi 
medalion na łańcuszku. 

- To symbol powodzenia, talizman szczęścia - powiedziała. - Pomoże spełnić 
twoje Przeznaczenie. I zapamiętaj; nie ma dziś broni potężniejszej, niż powierzone 
tobie imię. Nie zapomnij go i nie zniekształć. Ciąży na tobie wielka odpowiedzialność. 

- Nie zawiodę, matulu - di Maron ukłonił się. - Tylko odpowiedz mi jeszcze na 
jedno pytanie; Czy zobaczę ojca? Chciałbym go przeprosić za życie, które wiodłem i 
które doprowadziło mnie do katorgi. 

- Tego nie wiem. Odległa przyszłość, jest ukryta przede mną. Rób to, co 
powinieneś i miej nadzieję na łaskę Jedynego. Odejdź! 

- Babciu, nie wszystko mu powiedziałaś, prawda? - szepnęła Raska, kiedy 
poeta wyszedł z namiotu. 

- Nie wszystko – bez pospiechu zebrała swoje figurki z dywanu. – Przecież 
sama widziałaś, co mu wypadło. Postanowiłam nie mówić mu o tym. I ty, nic mu nie 
mów. Niech wszystko dzieje się w swoim czasie. 

 
Nie było mowy o pomyłce. Srebrny, ośmioramienny krzyż, dawny talizman 

magów Worgoły, nagrzał się do tego stopnia, że żar był wyczuwalny nawet przez 
skórzane rękawiczki. Dżeł di Oran wiedział, że znaleźli tego, kogo szukali. Mógł być z 
siebie dumny - nie każdemu magowi udaje się odnaleźć schronienie Chałan-
mornacha. Obrzęd magii Zagarnięcia obfituje w operacje, z których każdą należy 
wykonać nienagannie. Zrobił to. Przy czym, bez pomocy Tassi, chociaż ją 
proponowała. Srebrny krzyż wskazał punkt na mapie miasta, a po przybyciu na 
miejsce, mocno się rozgrzał. Ten, którego Tassi nazywa Kirnanen, jest tu. Dżel 
starannie przygotował się do spotkania z nim. 

- Oficer! 
Kapitan Czerwonych Płaszczy podjechał do kanclerza. Był to jeszcze bardzo 

młody człowiek. Kiedy kanclerz dobierał ludzi do obławy na Kirnana, ten chłopak 
zgłosił się sam. Godna podziwu odwaga. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, tego 
młodziana trzeba będzie przygarnąć do siebie. 

- Mestjerze? - kapitan wyprężył się w oczekiwaniu na rozkaz. 
- Otoczyć dom. Po dziesięciu ludzi, z trzech stron. Zostaniesz ze mną. 

Wejdziemy głównym wejściem. Użycie broni, tylko na mój rozkaz. 
- Tak jest, mestjerze. 
- Zsiąść z konia! 
Dżel uważnie obejrzał fasadę domu. Lepszego miejsca na kryjówkę wampira, 

nie można sobie wyobrazić. Stara, opuszczona, dwupiętrowa willa, otoczona 
parkiem. Okiennice i drzwiach zabezpieczone od zewnątrz, ale to o niczym nie 
świadczy; lukarna na strychu zieje pustką, jak oczodół w czaszce. Odczuł mocną 
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pokusę, by podpalić tę starą, spróchniałą wylęgarnię pluskiew i skończyć z tym 
wszystkim bez żadnego ryzyka. Ale to była tylko pokusa; Tassi prosiła żeby 
dostarczyć tego Kirnana żywcem. Wampira - żywcem, cha! Dobry dowcip… 

Strażnicy ostrożnie ruszyli w stronę willi. Dżel zsiadł z konia, zrzucił długi 
płaszcz i zdjął z łęku siodła torbę z ziołami – mogły się przydać. Kapitan już stał obok 
z obnażonym mieczem w ręce. 

- Wyłamać drzwi! - rozkazał kanclerz. 
Spróchniałe deski rozleciały się przy pierwszych uderzeniach, drzwi najpierw 

zawisły na jednym zawiasie, a potem upadły z hukiem, wznosząc tuman kurzu. 
Gwardziści odpalili od maźnicy pochodnie, ale nikt nie kwapił się z wejściem. Dżel 
wszedł na podwórze, kapitan podążał za nim. 

- Kirnan! - zawołał niezbyt głośno, będąc w odległości 10 kroków od fasady. - 
Kirnan, wychodź! Wiem, że tu jesteś! 

Nie słysząc odpowiedzi, znów odczuł nieodpartą chęć wydania rozkazu 
Czerwonym Płaszczom, by podpalili dom. 

- Kapitan!. 
- Tak, mestjerze? 
- Weź trzech ludzi i przeszukajcie dom. 
- Rozkaz, mestjerze. 
Oddział wszedł do domu. Dżel skoncentrował się na kapitanie. Udało mu się 

uchwycić bicie jego serca - pracowało szybko i nierówno. Chłopak boi się. Każdy by 
się bał na jego miejscu. Przyszło mu teraz na myśl, że powinien był wziąć ze sobą 
kogoś z zawróconych. Byłaby ciekawa sytuacja - obława na Chałan-mornacha, w 
której uczestniczy jego współbrat! Ryzyko byłoby mniejsze, a rezultat pewniejszy. 
Ludzie jednak odczuwają strach. Sądząc po tym, jak biło serce kapitana, strach był 
po prostu na granicy paniki. 

Coś gruchnęło w domu, potem Dżel usłyszał lodowaty, mrożący duszę krzyk. 
Serce kapitana drgnęło w paroksyzmie - i zatrzymało się. Równocześnie umilkły 
krzyki. Dżel zaklął. 

- Kirnan! - zawołał znów. - Nie zmuszaj mnie, bym ci wyrządził krzywdę. 
- Kim jesteś? - Ferran di Braj wyszedł przed budynek. Czerwone Płaszcze 

cofnęły się przed nim, trzymając miecze w pogotowiu. - Po co wysłałeś swoich ludzi 
na stracenie? 

- Nie zgubiłem ich. To ty odebrałeś im życie. Po co? Przyszliśmy w pokojowych 
zamiarach. Chce cię widzieć ta, której szukasz. 

- To znaczy, że to ty jesteś tym wariatem, który uwolnił Ainę? - Ferran di Braj z 
zainteresowaniem popatrzył na maga. – Czy ty chociaż rozumiesz, co zrobiłeś? 

- Co zrobiłem, to zrobiłem. Tu, nie chodzi o mnie. Ona chce cię widzieć. 
Przysłała mnie, bym zaprosił ciebie do pałacu. 

- I pewnie myślisz, że pójdę z tobą? 
- Nie inaczej. A co tracisz? 
- Prawdopodobnie, nic. A jeśli nic nie tracę, to chyba nie przyjmę zaproszenia. 

Tym bardziej, że zaproszenie przynoszą żołnierze. 
- Aina opowiadała mi o tobie. Nadal nie zapomniała o tobie i chce się z tobą 

spotkać. 
- Wtedy, nie była Ainą. Znałem ją pod innym imieniem. 
- Oddział, odwrót! – wydał komendę Dżel, podnosząc rękę. 
- Co to znaczy? – zdziwił się di Braj. 
- To znaczy, że chcę porozmawiać z tobą na osobności, Kirnanie. A może masz 

teraz inne imię? 
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- Nie widzę potrzeby rozmowy. 
- A ja, tak - podszedł bliżej, by można było lepiej się słyszeć, rozmawiając 

półgłosem. – Masz rację, jestem tym człowiekiem, który uwolnił Ainę. Miałem do tego 
swoje powody. Kiedy podarowałem jej wolność, przysięgła mi służyć. I uwierz mi - 
służyła z oddaniem i bezwarunkowo przez długie lata. Ale dzisiaj, nie jestem pewien, 
czy Aina postępuje właściwie. Jej nienawiść jest bezgraniczna i powinien przy niej 
być ktoś, kto nią pokieruje i nie pozwoli na zbytnie okrucieństwo. 

- Ktoś? A dlaczego nie ty? 
- Może i ja. Wiem, co wydarzyło się w noc Zaćmienia. Aina powiedziała 

wówczas, że tak trzeba. Sprzeciwiałem się. Ale nie odwrócisz tego, co się stało. 
Jestem kanclerzem naszego imperatora i Łaeda jest dla mnie najważniejsza. Nie 
chcę już więcej ofiar. Ale Aina ma własne poglądy i może uważać inaczej. Jej Moc 
rośnie i wkrótce będzie nie do pokonania. 

- Nie rozumiem, o czym ty bredzisz. 
- Będę z tobą szczery, Kirnanie, nie zawsze mogę sobie poradzić z Ainą. Już 

mówiłem, że kiedyś przysięgła mi służyć. Ale dzisiaj, moja władza nad nią topnieje. 
Gdybym mógł mieć tę władzę, kontrolowałbym jej czyny. Rozumiesz mnie? 

- Chcesz znać jej prawdziwe imię, prawda? 
- Nikt go nie zna. 
- Mylisz się. Ja znam. 
- I nikt więcej? 
- Jeśli ci je zdradzę, to jeszcze ty będziesz go znać. Przecież do tego dążysz, 

kanclerzu? 
- Dobrze, że się rozumiemy. Jesteś mądrym człowiekiem, Kirnanie. 
- Nie jestem człowiekiem. I imię mam teraz inne. Dosięgło mnie przekleństwo i 

nawet nie wyobrażasz sobie, jakie ciężkie. Chcesz władzy nad Ainą, marzysz o 
kierowaniu nią, ale muszę cię rozczarować - przyjdzie dzień i Aina wyssie z ciebie 
życie podobnie, jak robiła to już tysiące razy. Obudziłeś Zło, którego nie wolno 
przyzywać i które wcześniej czy później zniszczy cię. Skazałeś na cierpienia i 
zagładę mnóstwo ludzi. Jesteś głupcem, kanclerzu. Bliski jest dzień, kiedy staniesz 
się ofiarą tych krwiożerczych bestii albo przekształcisz się sam w nieśmiertelnego 
potwora, przedłużając swoje plugawe istnienie, wykradając życia ludzi. 

- Rozumiem twoją troskę o mnie. Jednakże, to tylko słowa. Wracajmy jednak do 
sprawy. Mogę zawrzeć z tobą umowę. Powiem Ainie, że cię zniszczyłem. Uwierzy mi, 
ponieważ jestem niezłym magiem, a ty, wyniesiesz się z Giespieropolisu na cztery 
wiatry. Ale, za to, wyświadczysz mi dwie przysługi. Po pierwsze, podasz mi 
prawdziwe imię Ainy ap-Annon, jeśli rzeczywiście je znasz, a po drugie, opowiesz mi, 
jak odnaleźć tego chłopaka, z którym byłeś w więzieniu. 

- Jakiego chłopaka? 
- Nazywa się Uer di Maron. Tylko nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. 
- Ach, ten! - Ferran di Braj roześmiał się. - Młody kretyn, przez którego trafiłem 

do miejskiej ciupy? Wierz mi, że nawet nie warto o nim mówić. Wykorzystałem go, by 
dostać się do biblioteki imperatorskiego college'u, by zdobyć… pewne rękopisy. 
Chyba wiesz, o czym mówię. 

- W imperatorskim college'u nie ma rękopisów dotyczących magii! 
- Ty o tym wiesz i ja to teraz wiem. A młody osioł uważał, że one tam są. 

Zresztą, możesz go znaleźć i sam zapytać. Był ze mną przy budowie świątyni, kiedy 
napadły lejry. Jeśli ocalał, to powinien być gdzieś w mieście. 

- Dobrze, znajdę go. To co, umowa stoi? 
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- Chytry z ciebie sukinsyn, kanclerzu. Dobrze wiem, co kombinujesz, ale 
zdradzę ci imię Ainy. A wiesz, dlaczego? Bo już się bardzo zmęczyłem. Kiedy 
depczesz ziemię przez tysiąc lat, przekształcasz się w cień. Jedyne, do czego 
zaczynasz dążyć, to do spokoju. Jednakże, dopóki Aina znajduje się w tym świecie, 
muszę pozostawać jej cieniem. Sam nie mogę użyć swojej wiedzy, więc zrób to ty. 
Może, pewnego dnia zrozumiesz, jaki się wygłupiłeś, uwalniając tego węża i 
wypowiesz głośno jej imię. Wtedy, wreszcie i ja odzyskam spokój. Dla tego, warto ci 
zaufać… 

- Wiedziałem, że się zgodzisz - ucieszył się kanclerz. - Mów więc! 
- Podejdź bliżej! - widząc, że kanclerz waha się, smutno się uśmiechnął. - Nie 

bój się! Masz przy sobie ośmioramienny krzyż magów Worgoły, on cię ochroni. 
Podejdź, obiecałem zdradzić imię tobie, a nie rozgłaszać na całą okolicę. 

Dżel di Oran, nie bez obawy, podszedł bliżej, na odległość wyciągniętej ręki od 
wampira. Ferran di Braj pokiwał palcem żeby jeszcze się zbliżył. Kanclerz postąpił 
jeszcze o krok. Di Braj powiedział jedno-jedyne słowo i stanął nieruchomo, krzyżując 
ręce na piersi. 

- Jesteś pewien, że poprawnie podałeś mi imię? - zapytał kanclerz. 
- Imienia pierwszej miłości nigdy się nie zapomina, mój przyjacielu. Tak ją 

nazywano, kiedy jeszcze była kobietą. 
- Błąd, nawet w jednej głosce, okaże się dla mnie fatalny. 
- Prosiłeś o podanie imienia. Podałem. Reszta mnie nie interesuje. A teraz, 

żegnaj. Umowa, to umowa. 
- Żegnaj, Kirnanie! - szybkim ruchem wydobył z kieszeni przy pasie niedużą, 

szklaną kulkę i rzucił w Ferrana di Braja. 
Ten, nie zdążył się uchylić. Kulka trafiła go prosto w piersi i rozbiła się. Błysnął 

płomień, tak jaskrawy, że kanclerz i żołnierze, na kilka sekund zostali oślepieni. Kiedy 
wzrok wrócił, było już po wszystkim. Z wampira została tylko plama tłustej sadzy, 
dopalające się kości i trochę guzików, stopionych i poczerniałych. 

- Co to było, panie? - zapytał dowódca Czerwonych Płaszczy, przenosząc pełne 
przerażenia spojrzenie z kanclerza na zwłoki wampira i z powrotem. 

- Ogień Smoków - odpowiadał kanclerz. - Dawny eliksir bojowy. Najlepsza broń 
przeciw wszystkiemu, co ma w sobie piętno magii Księżyca i Krwi. 

- On został zniszczony, panie? 
- Zniszczony. Pragnął spokoju i go otrzymał – kanclerz, niespodziewanie dla 

oficera, położył mu rękę na ramieniu. - Zamelduję boskiemu o niebywałym męstwie 
jego gwardzistów, którzy, ryzykując życiem, zdołali okrążyć i spalić pochodniami tego 
złośliwego drania. Proszę powiedzieć swoim ludziom, że to oni zabili wampira. O 
smoczym ogniu, nikomu ani słowa. Zrozumiałeś, kapitanie? 

- Wybacz, panie, jestem lejtnantem. 
- Kapitanem. Dobrze zrozumiałeś, kapitanie? 
- Wszystko, do ostatniej literki, panie - oficer nisko pokłonił się kanclerzowi. 
- Pięknie - Dżel di Oran rzucił ostatnie spojrzenie na zwłoki Ferrana di Braja. - 

Proszę dać rozkaz ludziom, by zabrali te głownie ze sobą. Powinniśmy udowodnić 
boskiemu, że w Giespieropolisie nie ma więcej Nieżywych. 

 
Z twarzy Tassi niczego nie można było wyczytać. Spokojna, niczym statua – tak 

jej stan określił Dżel, kiedy gwardziści rozwinęli płaszcz, w którym dostarczyli do 
pałacu zwłoki Kirnana. A może, ze wszystkich sił próbuje robić wrażenie spokojnej? 

- Po co mi to przywlokłeś? - zapytała po długim milczeniu. - Mamy 
imperatorskiego kapelana, niech odmówi modlitwy za tego biedaka. 
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- Pomyślałem, że zechcesz się z nim pożegnać – usprawiedliwił się kanclerz, 
dając gwardzistom znak, by wynieśli zwłoki. 

- Ja? Dlaczego tak sądzisz? Nie prosiłam, żebyś go zabijał. Prosiłam cię tylko, 
by znalazł jego i jego towarzysza. 

- Jego znalazłem. Co do towarzysza, myślę, że nie zasługuje na uwagę. 
- Skąd ta pewność? – głos jej zabrzmiał metalicznie. - Kirnan ci tak powiedział? 
- On też. 
- Idiota! – pod wpływem wściekłości, zrzuciła ze stołu na podłogę drogocenny 

serwis, który z żałosnym dzwonieniem rozbił się w drobny mak. - Kirnan ciebie 
oszukał! Chłopak jest ważniejszy, niż myślisz. A wypuściłeś go. 

- Czy mogę wiedzieć, z jakiego powodu interesuje cię ten smarkacz? 
- Możesz, Dżelu. Kirnan mógł powierzyć mu największą tajemnicę, za którą 

dużo dałabym. A teraz, wszystko skomplikowałeś. Trzeba będzie znowu zaczynać 
poszukiwania. Postaw wszystkich na nogi, policję, informatorów stąd i spoza granic 
imperium, ale znajdź chłopaka! 

- Najpierw, określmy nasze wzajemne relacje, najmilsza - Dżel kopnął czubkiem 
buta skorupkę filiżanki i usiadł na jednym z krzeseł. - Kirnan zdradził mu twoje 
prawdziwe imię, prawda? 

- Nie mam imienia - głucho odpowiedziała Tassi. 
- Albo odwrotnie - masz ich dużo. Aranija Stirba - tak nazywali ciebie ludzie. 

Sidowie dali ci imię Aina ap-Annon. Teraz, wszyscy nazywają cię Tassi. Ale ojciec i 
matka, dali ci inne imię. I Kirnan znał je, ponieważ on… 

- … był moim narzeczonym - dokończyła Tassi. - I co z tego? 
- Na pewno był ostatnim i jedynym, którzy pamiętali, jak kiedyś nazywała się 

Dziewica z Otchłani. Teraz, on nie żyje. Ale jeśli dobrze cię zrozumiałem, mógł 
zdradzić twoje imię chłopakowi. Mam rację? 

- Otóż to, by cię zżarły wordłany! - z trudem powstrzymywała wybuch 
wściekłości, oczy zapłonęły złowrogim ogniem. - Właśnie tak wszystko było! Właśnie 
tak! A ty, przeklęty cymbale, zerwałeś ostatnią nić, która prowadziła do chłopaka. 
Jeśli go nie znajdziesz, znajdą go nasi wrogowie i wtedy grozi nam 
niebezpieczeństwo. Rozumiesz, co narobiłeś? 

- Kirnan nie chciał spotkać się z tobą. 
- Twoim obowiązkiem było go namówić! Między nami istniał szczególny związek 

i mogłabym odczytać jego myśli. Nie byłby w stanie ukryć przede mnie, dokąd wysłał 
chłopaka! 

- Wiesz już dlaczego nie przyszedł. Nie był takim kretynem, za jakiego go 
uważałaś. Ale nie martw się. Znajdę tego smarkacza. Daleko nie ujdzie, już kazałem 
wystawić patrole na wszystkich drogach od Giespieropolisu do granicy ziem Sidów i 
Chensza. Myślę, że on jednak poszedł na północ. 

- Skąd ta pewność? 
- Przypomnij sobie, co się zdarzyło w Kordelisje. Cała ta kompania 

nieprzypadkowo pojawiła się w tych stronach. Myślę, że przekroczyli krąg w pobliżu 
Wenaduru. 

- Przeszli przez krąg w samym Kordelisje. A smok, przez niego w ogóle nie 
przechodził. Ma swoją drogę między światami. 

- Ale smoka znowu widziano blisko Wenaduru, właśnie tego dnia, kiedy Wołasi 
podnieśli tam bunt - sprzeciwił się kanclerz. - Trzeba tam szukać. 

- Szukaj! - machnęła ręką. - Na szczęście, nie całkiem sknociłeś polecenie, 
które ci dałam. Twoi gwardziści zniszczyli fizyczną powłokę Kirnana, ale jego dusza 
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nadal jest w mojej władzy. I będę mogła z nią obcować. Zabicie Chałan-mornacha nie 
jest takie proste, mój przyjacielu. 

- Jeśli nie znasz jego imienia, kochana - uśmiechnął się kanclerz. - A jeśli je 
znasz, to nie ma najmniejszych przeszkód. Powiedz trzy razy: „Kirnan!” i twój 
ukochany na zawsze pójdzie za wrota. Jeśli, oczywiście, nie zawróci go stamtąd sam 
Zammek. 

- Bardzo dużo wiesz o Chałan-mornachach, Dżelu - stwierdziła. Uchwycił w jej 
głosie przestrach, zdumienie, ciekawość i groźbę. 

- Jestem magiem, moja miła. Powinienem znać swoich przyjaciół i swoich 
wrogów. Wiem, jak zniszczyć każdego Chałan-mornacha. Wiem, jak zburzyć 
wszystko, co próbujesz stworzyć. Ale dotrzymuję umowy. Pomogłaś mi i służyłaś 
wiernie. Kocham cię. Jestem twoim przyjacielem i współwyznawcą i dlatego moją 
wiedzę wykorzystam z pożytkiem dla ciebie. A Kirnan - dla mnie, on nic nie znaczy i 
nie znaczył. To tylko wampir. Umarł i nic mi do tego. Jeśli chcesz, przywołaj jego 
ducha, ale zapewniam ciebie - on nie powie ci nic ponad to, co ci dopiero co 
zakomunikowałem. 

„Zna moje imię - pomyślała Tassi. - Kirnan wszystko mu powiedział! I teraz ten 
robak uważa, że może mną kierować. Kierować mną, Ainą ap-Annon! O, pomylisz się 
Dżelu, oszukam cię. Jestem mądrzejsza od ciebie i Moc jest także po mojej stronie. 
Przyjdzie dzień i rozliczę się z tobą. To się stanie wkrótce, Dżelu! Popełniłeś wielki 
błąd i jesteś beznadziejny…” 

- Dobrze, wierzę ci - powiedziała głośno i usiadła naprzeciwko kanclerza. - Jak 
wam się udało zabić Kirnana? 

- Gwardziści zdołali podpalić na nim odzież. Spalił się, jak świąteczna petarda. 
- Biedactwo! - zasępiła się. – Kiedyś, byliśmy sobie bliscy. A potem, zdradził 

mnie. Ale, nie chcę więcej o nim rozmawiać. 
- Oczywiście, przecież masz teraz Horsta. 
- Twoja zazdrość jest dla mnie niezrozumiała i nieprzyjemna. Mam wrażenie, że 

zapominasz, jakie więzy łączą nas. 
- Jesteś zakochana w tym młokosie. Widzę to. 
- To nie twoja sprawa. Horst jest mi potrzebny. Jest jedynym, który może 

zatrzymać tego, innego wojownika spoza kręgu. Przyjdzie dzień, kiedy Horst uratuje 
twoją skórę. Dlatego, wyrażaj się o nim z szacunkiem. 

- A czy imperator jest w kursie twoich miłosnych przygód? 
- Imperatorowi wszystko jedno. Dla niego, najważniejsze, żebym była obok - 

spojrzała zaczepnie na kanclerza. - Ostatnio, między nami nic się nie układa, Dżelu, 
a to, bardzo źle. 

- Wybacz mi - kanclerz wstał, podszedł do dziewczyny i dotknął jej 
przypudrowanych włosów. - Nie potrafię oprzeć się twemu pięknu. Budzisz we mnie 
uczucia, które dawno temu zdusiłem w sobie dla najwyższych celów. Nie mogę się 
opanować. Przykro mi słyszeć, jak imperator zachwala twoje wdzięki. Jestem gotowy 
rozerwać go na strzępy, napuścić na niego demony, żeby zżarły go od wewnątrz. A 
teraz, jeszcze ten przybysz. Widzę, jak płoną twoje oczy, kiedy o nim mówisz. Wiem, 
że będziesz go odprowadzać, kiedy uda się z wojskiem do Chenszu. Widziałem 
zbroję, którą dla niego zamówiłaś. I wiesz, co o tym wszystkim myślę? To miłość, 
której nie da się ukryć. Rozsądek mi mówi, że wojownik jest tobie potrzebny. Sercem 
- nienawidzę go. Powiedz mi, jak mam pogodzić serce i rozum? 

- Trzeba słuchać rozumu - powiedziała Tassi i po krótkim milczeniu dodała: - I 
zabić serce. 
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Ranek był pogodny i rześki. Po kilku ulewnych dniach, do Giespieropolisu 
wróciło lato. Tassi było to na rękę. Nie musiała używać Mocy, by w dniu pożegnania, 
w kraju Askałun świeciło słońce i śpiewały ptaki. Już dawno zauważyła, że Horst 
przywiązuje wielką wagę do symboli, które uważa za znaki posyłane z góry. Bardzo 
dobrze, że pożegnają się w taki piękny dzień. 

Zbroja wprawiła młodego wojownika w zachwyt i Tassi nie posiadała się z 
radości. Przyjemnie było patrzeć na rozpromienioną twarz Horsta, wdziewającego ją. 
Kiedy z drżeniem i nabożnym wzrokiem zaczął wyrażać swoją wdzięczność, pozbyła 
się wszelkich wątpliwości, co do jego uczuć. Taka szczerość i bezpośredniość, Ainie 
ap-Annon wydawała się bezmyślna, ale Tassi, córce Almiera, sprawiała nieopisaną 
rozkosz. 

- Rozsławię twe imię – przyrzekał młodzieniec, będąc już na dziedzińcu. – 
Wypiszę je na bramach wszystkich zdobytych miast i podbitych zamków! Jeńcom, 
daruję życie i wolność pod warunkiem, że będą sławić cię jako królową Miłości i 
Doskonałości. Umrę z twoim imieniem na ustach, jeśli sądzona mi śmierć w boju, bez 
słowa skargi, czy żalu - dostąpiłem przecież wielkiego szczęścia, ciesząc się twoją 
miłością! 

- Zwyciężysz wszystkich - zapewniała Tassi - i wrócisz do mnie jako bohater. 
Moja miłość będzie cię chronić, Horście von Grippenie, rycerzu Księżyca i Krwi. 
Zabijesz smoka i rozsławisz swoje imię. 

- Przysięgam! 
- Przyjmij ode mnie jeszcze jeden Dar, mój przyjacielu - podała rycerzowi 

pierścień, jeden z dwóch, do którego wprawiono karolit z pierścienia Joła di Kriffa. - 
Ten pierścień, pozwoli ci poznać myśli przyjaciół i wrogów i przeciwstawić się 
potędze złośliwego smoka, którego pisane ci zwyciężyć. Przysięgnij, że będziesz go 
przechowywać, jak pieczęć naszej miłości! 

- Przysięgam na swoją duszę i Królestwo Niebieskie! 
Tassi uśmiechnęła się. Łatwo jej było znaleźć klucz do tej czystej i 

nieskomplikowanej duszy. W świecie, skąd przybył, wojownicy często składali dziwne 
śluby, hołdowali jakimś bezmyślnym, nie wiadomo przez kogo wymyślonym regułom i 
zachowywali się jak wieczni chłopcy. Wszystkie te bzdury ze wspaniałymi damami, 
wyczynami, dotrzymywaniem przysiąg i pozostałymi głupotami, wydawały się jej 
śmieszną grą. Jednocześnie, Tassi wyczuwała zadziwiającą szczerość rycerza i 
przekonanie, że obrana przez niego droga, jest słuszna. Prawdopodobnie, jeden z 
jego wrogów, Ortlandczyk Chejdin, hołduje tym samym zasadom. A już na pewno, 
podobny do niego był jej najgroźniejszy wróg, Joł di Kriff. Na takich fanatykach, 
gotowych na wszystko dla złudnych wartości i niezrozumiałych dla większości ludzi 
celów, opiera się całe Imperium. Oni, swoimi mieczami i swoją odwagą robią to, 
czego nie potrafi dokonać nawet najbardziej wyrafinowana magia. Nie zadają pytań, 
nie żądają nagrody, nie snują intryg i nie boją się śmierci; czyści i naiwni, jak małe 
dzieci, są wierni wpojonym im niegdyś regułom nawet, jeśli taka kolej rzeczy 
prowadzi ich w ślepy zaułek i sprawa, o którą się biją, jest beznadziejna. Ich świat 
opiera się na trzech wielorybach, na trzech słowach, które dla bardzo wielu nie 
znaczą nic: Honor, Obowiązek i Miłość. Trzy chimery, trzy świetne powody do 
samooszukiwania się, ale zawsze znajdą się ludzie gotowi iść na śmierć w imię tych 
wartości. Horst jest jednym z nich. Czuła niesamowitą radość, że zmusiła do służenia 
sobie takiego wojownika. W jej otoczeniu, więcej takich nie ma. Im większa będzie 
jego Moc, tym groźniejszą bronią będzie w jej rękach… 

Z uśmiechem zadowolenia obserwowała, jak rycerz ucałował pierścień i włożył 
go na palec. Mogła być dumna z siebie; scena pożegnania była urządzona według 
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najlepszych tradycji, opisanych w naiwnych, rycerskich poematach tego świata, skąd 
zabrała Horsta. Wspaniała dama, pierścień miłości, nawet biały ogier, niecierpliwie 
bijący kopytem przy bramie zamkowej - wspaniała fabuła dla jakiegoś wędrownego 
barda! I Aina ap-Annon spostrzegła, że jednak zbyt dużo pozostało w niej z aktorki 
Tassi. Wszystko to przypomina ckliwe przedstawienie. Tylko Horst, oczywiście, tego 
nie czuje. Klęka przed nią na kolano i mówi, wyciągając do niej ręce; 

- Tassi, na pożegnanie chcę powiedzieć - kocham cię! Moje serce, moje życie, 
moje czyny należą do ciebie. Za jedno twoje spojrzenie, za jeden pocałunek, bez 
wahania oddam życie. Jesteś moim aniołem, moją gwiazdą przewodnią, moje ty 
szczęśćie, ukochana Tassi! Kocham cię, przysięgam na wszystkie świętości i gotów 
jestem powtarzać to tysiąc razy! Kocham całą duszą i całym sercem, i zachowam tę 
miłość aż do chwili, w której przyjdzie po mnie śmierć. 

- Ja także cię kocham - odpowiedziała i sama zdziwiła się słowom, tym bardziej, 
że zabrzmiały bardzo szczerze. Pocałunek na pożegnanie był taki, o jakim w głębi 
duszy marzyła. Nikomu innemu, nie odwzajemniłaby się takim. 

Patrzyła, jak dosiadał konia, jak wziął od giermka kopię i tarczę, jak oddał jej 
honory bronią. Chłonęła jego zachwyt, dumę, miłość. I kiedy, po raz ostatni 
ukłoniwszy się jej, spiął ostrogami Fojerblica i ogier poniósł go w kierunku bramy 
zamkowej, nawet zebrało jej się na płacz, jak każdej kobiecie, odprowadzającej 
ukochanego na wojnę. Wróciła do siebie. Teraz, kiedy Horst ze swoim orszakiem 
wyruszył, by dołączyć do armii marszałka di Merata, można pożegnać się z iluzjami. 
Czarodziejski Askałun powrócił do codzienności i królowa Chałan-mornachów także 
wróciła do swojej sypialni w Czerwonym Pałacu. Dżel di Oran już tam był. 

- Armia wyruszyła - zakomunikował. - Za tydzień, osiągnie granicę Chensza. 
Wojna się zaczęła. 

- Horst także w drodze do Chensza - usiadła przy stole i wzięła kryształowy 
kielich z winem. - Marszałek otrzymał list imperatora? 

- Tak. Nie był zbyt zadowolony, ale nie ośmielił się sprzeciwić. Horst von 
Grippen został wyznaczony przedstawicielem imperatora przy armii. Ma prawo 
wydawać rozkazy, ale di Merat nie jest zobowiązany do ich wykonania, jeśli tym 
rozkazom sprzeciwi się wojskowa rada. Twój młodzieniec nie będzie przy naszej 
armii psem bojowym, a raczej małym pieskiem, zanoszącym się od skowytu na widok 
każdego, kto zbyt blisko podchodzi do jego gospodyni. 

- Dżel, działasz mi na nerwy. Powiedziałam ci przecież, byś uczynił Horsta 
głównodowodzącym! 

- Wybacz, ale di Meratowi i mestjerowi Kimonowi di Rejfowi, który jest 
prefektem kawalerii, ufam znacznie bardziej, niż twemu ulubieńcowi. Niech toczy 
boje ze smokami i obcymi mocarzami, ale nie będzie wtrącał się do strategii. Twój 
piękniś, być może, niezły wojownik, ale chyba nie wiele wie, jak właściwie urządzić 
obóz, wykarmić armię i oswoić podbite terytoria. Dlaczego rozpiłowałaś swój karolit? 
Dla niego? 

- Otóż to - potwierdziła wyzywająco. - Chciałam ofiarować mu jeszcze jeden 
prezent. 

- Nie pomyślałaś, by mi sprawić taki prezent. 
- Ponieważ nie musisz walczyć ze smokiem i wojownikiem spoza kręgu. 

Zresztą, jeszcze nie jest za późno. Wkładaj zbroję, bierz miecz, siadaj na konia i jedź 
do Chensza, by zabić przybyszy. Oddam ci swój pierścień. 

- Jestem zbyt stary, by machać mieczem. Ale, jeśli chcesz… 
- Nie chcę. Tu mi jesteś potrzebny. Znajdź Uera di Marona. Mówisz, że armia 

będzie w Chensza za tydzień? To znaczy, że masz tydzień czasu na to - zamilkła. - I 
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zapamiętaj jedno, Dżelu, jest pewien subtelny szczegół, o którym powinni pamiętać 
wszyscy, którzy mają do czynienia z Chałan-mornachami. Jeśli zechcesz, aby ten 
chłopiec zdradził ci moje prawdziwe imię, przekonaj go, by ci je przeliterował. 

- Po co? 
- Jeśli przyjdzie ci do głowy, by pewnego dnia nazwać mnie imieniem, które 

kiedyś nosiłam, bądź pewny, że wypowiadasz je poprawnie, z akcentem w 
potrzebnym miejscu i z właściwą wymową - uśmiechnęła się, ale w jej oczach były 
ciemność i chłód. - Jeśli pomylisz się, będę zmuszona cię zabić. 

 
- Być może, będę tłumaczyć trochę mgliście i zawile, ale musicie mi wybaczyć. 

Nie mogę, jak mawiają nasi sąsiedzi Sidowie, wymieszać runów na dywanie losu. 
Ponad to, staram się ściśle odtworzyć to, co jest zapisane w starodawnych księgach. 
Wspomnę tylko o niektórych z nich, które mogą przedstawiać dla nas pewną wartość, 
ale nawiążę przede wszystkim do znaczącego dzieła wielkiego Mondrika di Chejga 
„De Var See Naren Betanf”, które można uważać za wzorcowe … 

Chejdin ukradkiem popatrzył na Rumenikę. Dziewczyna sprawiała wrażenie 
nieobecnej. Natomiast Ratisława i Lipkę, bardziej interesował pachnący napój z 
leśnej poziomki, niż wywody mistrza Franszena Rekli. 

- Oto i książka, o której mówię - mistrz troskliwie wytarł rękawem kurz z 
opasłego tomu, który wydobył z imponującego stosu na stole. - To jedno z 
pierwszych tłumaczeń z języka Sidów. Mówią, że książka di Chejga jest najlepszym 
komentarzem do Księgi Wiecznej Nocy, ale ja się z tym nie zgadzam. Mistrz Mondrik 
był zbyt wielki, by tylko napisać komentarz. Stworzył swoją teorię, która według mnie, 
jest absolutnie słuszna. Byłoby dobrze, z wielkim pożytkiem dla sprawy i rozjaśnienia 
umysłu, bliżej się przyjrzeć tej teorii, ale obawiam się, że to może zająć zbyt dużo 
czasu. Dlatego, pozwolimy sobie zatrzymać się na niej tylko na krótko i wziąć z niej, 
że tak powiem, tylko śmietankę… 

- Nie można by szybciej przejść do sedna, mistrzu Rekla? - poprosił Chejdin. 
Kątem oka zauważył, jak ożywiły się oczy Rumeniki. 

- Oczywiście. Właśnie zamierzałem to zrobić! Co zobaczyliśmy w lustrze? 
Zobaczyliśmy wrota. Mówiłem wam wcześniej, że takich wrót jest siedem. Miła dama 
o imieniu Lipka powiedziała ci, mestjerze rycerzu, że widziała jakieś dzieci i słyszała 
ich płacz. To, oczywiście lejry, wampiry z Limby. 

- Jakiej znowu Limby? 
- Drugie wrota prowadzą do Limby - okręgu zasiedlonego przez niewinne 

dusze, czyli takie, które za życia, nie zrobiły niczego złego. Jednakże, jeśli przywróci 
się mieszkańców Limby do świata ludzi, stają się oni wampirami . Są wyjątkowo 
niebezpieczne, przecież to zjawy dzieci, które umarły z głodu. Wiecznie chcą jeść i 
napadają na wszystkich, kogo tylko zobaczą. 

- Tfu, co za obrzydlistwo! – po cichu przeklęła Rumenika. 
- Mówiłeś, że wrota były otworzone nie w tę stronę, prawda? - zapytał Chejdin. 
- Dokładnie. I wiemy, kto i po co je otworzył. Zaczęły się spełniać proroctwa 

Księgi Wiecznej Nocy. Najpierw zostały otworzone Pierwsze Wrota albo, jak je 
nazywa Mondrik di Chejg, Wrota Czarnych Istot. Odzyskał wolność Wielki Głód 
Wirchiejny, niegdyś zamknięty w pustce wspólnymi siłami ludzi i Sidów. 

- Opowiadasz to tak, jakby ciebie to bawiło - zauważyła Rumenika. 
- Wcale nie, urocza pani! - Franszen gniewnie błysnął oczyma zza szkieł 

okularów. - Wilkany nienawidzą wampirów o wiele bardziej, niż wy, ludzie. A wiecie, 
dlaczego? Przez tych drani, na nasze głowy wiecznie sypią się nieprzyjemności. Jak 
tylko kogoś zabiją wampiry, odpowiedzialność zrzuca się na nas. Właśnie ta, 
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obmierzła rasa, stworzyła w swoim czasie magię Księżyca i Krwi, a potem, dzięki niej 
sprowadziła na ten świat różne paskudztwa, w rodzaju wordłanów, których głupcy 
identyfikują z nami, wilkanami. Mój naród ucierpiał od magii Księżyca i Krwi nie mniej, 
niż wy, ludzie. To mówię wam ja, Franszen Rekla, który specjalnie studiował to 
zagadnienie! Oczywiście, nie można odróżnić wilkana w fazie Przekształcenia od 
parchatego wordłana może tylko niekompetentny obserwator, ale fakt pozostaje 
faktem i jak mawiał mój profesor Awenarius Kłoubonni – mylą nas! Obrzydliwych 
mutantów-ludożerców i nas, przedstawicieli dawnej i szlachetnej rasy, postawili na 
jednym poziomie! Okropne i powiedziałbym, po prostu straszne. 

- A z czym się wiąże, ta magia Księżyca i Krwi? - nagle zapytała Lipka. 
- O, miła damo, to bardzo dawna i bardzo złowieszcza praktyka! Pewności nikt 

nie ma, ale Mondrik di Chejg zakłada, że kiedyś, w dawnych, pogańskich kultach, 
kapłani próbowali zyskać nieśmiertelność. Uważało się, że pewna Moc, dająca życie, 
kryje się we krwi. Jeśliby ktoś potrafił właściwie użyć krwi, mógłby przedłużyć życie i 
nawet uzyskać nieśmiertelność. Znacie legendę o upadku Sarrata? 

Chejdin tylko wzruszył ramionami. Domyślił się, że mistrz Rekla opowie bez 
względu na to, czy znają ją, czy też nie. 

- Po raz pierwszy, spotyka się ją w szurskich, okultystycznych tekstach epoki 
pięciopanowania i w wyjściowym, nieuszlachetnionym, że tak powiem, literacko 
wariancie, brzmi tak: W zamierzchłych czasach, Władcy Mocy, czyli dawni bogowie, 
byli śmiertelni, jak wszystkie pozostałe istoty. Ale pewnego razu, jeden z nich, Sarrat, 
podczas polowania natknął się na straszne, sześciogłowe zwierzę, które wyszło z 
otchłani. Walczyli na pustyni Gadaron i Sarrat zwyciężył potwora, rozciął na osiem 
części, jednakże, tak osłabł z głodu i pragnienia, że poczuł zbliżającą się śmierć. W 
porywie rozpaczy, zdecydował się na to, co uważało się za straszny grzech, by 
zaspokoić pragnienie świeżą krwią zwierzęcia. Napój przetoczył się przez jego 
wnętrzności niczym ogień i Sarrat doświadczył strasznej męki, ale pozostał żywy. Co 
więcej, jako pierwszy z Władców Mocy zyskał nieśmiertelność, pijąc krew żywej 
istoty. Dowiedziawszy się o tym, że Sarrat stał się nieśmiertelny, Władcy Mocy 
przerazili się, ale nie mogli tego cofnąć. Wykluczyli Sarrata ze swego grona i wrzucili 
do otchłani, gdzie ten przekształcił się w Smoka Ciemności Zammeka, pożeracza 
dusz i władcy otchłani. Jednakże, Władcy Mocy, by zachować równowagę, także 
musieli stać się nieśmiertelnymi. Tak zaczęła się wojna między Światłem i 
Ciemnością, między nieśmiertelnymi, która trwa do dnia dzisiejszego. 

- Zajmująca bajka, ale ona nie tłumaczy tego, co widzieliśmy w twoim lustrze - 
zauważył Chejdin. 

- Ona wyjaśnia pojawienie się magii Księżyca i Krwi. Dawni magowie uważali 
Zammeka za swego patrona i opracowali złożony kult, z przerażającymi obrzędami. 
Najpierw, centrum magii było dawne miasto Szedar, a potem, stamtąd, adepci 
Księżyca i Krwi rozprzestrzenili się po całym imperium. Czarna magia była zakazana 
i okrutnie prześladowana, ale wykorzenić się jej nie dawało. Tajny kult Sarrata-
Zammeka przyciągał zbyt wielu - przecież obiecał nieśmiertelność. Jego zwolennicy 
praktykowali ofiary z ludzi, nekromancję i ludożerstwo. Porywali dzieci, 
przeprowadzali okropne doświadczenia z ciężarnymi kobietami i niewolnikami w 
swoich tajnych laboratoriach. W wyniku tego, udało im się poznać tajemnicę krwi i 
stworzyć eliksir nieśmiertelności, który zmienia człowieka w Chałan-mornacha, 
Niepodlegającego Śmierci. W ten sposób, Magia Księżyca i Krwi, przyniosła swoje 
straszne następstwa. Skrołlingowie i kapłani Jedynego prowadzili walkę z czarnymi 
magami, ale nie udało im się wykorzenić tego kultu. Zbyt dużo było chętnych na 
nieśmiertelność i nie odstraszało ich nawet to, że zostawało się wampirem. Co 
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więcej, wśród zwolenników Magii Księżyca i Krwi pojawiła się pogłoska, że nadejdzie 
czas, kiedy ich naczelne bóstwo, Zammek, władca otchłani, wróci do tego świata i 
założy tu swoje królestwo. Oczywiście, nie czytaliście znaczącego traktatu 
Caspariusa Wendałły „Morcian Beakriff”? 

- Nie było okazji – usprawiedliwił się Chejdin. W oczach Rumeniki tańczyły 
ogniki wściekłości. 

- A magister Wendałła, ze szczegółami opisał historię kultu Księżyca i Krwi i to, 
że dzięki magii, jej zwolennicy potrafili osiągnąć nawet rzeczy niemożliwe - nauczyli 
się tworzyć istoty, łączące w sobie cechy ludzkie i zwierzęce, które powinny siać 
przerażenie i obawy przed potęgą ich magii. Tak pojawiły się wordłany, o których już 
wspominałem. 

- Dziękuję za długie i pouczające opowiadanie - nie wytrzymała Rumenika. - 
Jednak, drogi mądralo, może wyjaśnisz  nam, co ma z tym wspólnego Tassi, 
kochanka imperatora? W lustrze, widziałam właśnie ją. Poznałabym to ścierwo wśród  
tysiąca innych. To mnie najbardziej interesuje, a ty nam tu opowiadasz bajki o 
wordłanach. 

- To nie bajki - obrażonym tonem oświadczył mistrz Rekla. - Gdybyście 
przeczytali… 

- Daj spokój, i naprawdę powiedz, jaką rolę gra tu, ta dziewczyna? - 
zainteresował się Ortlandczyk. - Przecież chcieliśmy zobaczyć Ainę ap-Annon albo, 
jak jej tam. 

- I właśnie ją widzieliście! - powiedział z naciskiem Franszen. - Chałan-
mornachowie wcielają się w ludzką postać. To jest główna tajemnica magii Księżyca i 
Krwi; z jej pomocą, czarna istota, Chałan-mornach, jest zdolna pożerać energię 
życiową człowieka i przejmować jego ciało. Aina ap-Annon wcieliła się w dziewczynę 
o imieniu Tassi. Dlatego SKUMP pokazał nam właśnie ją. 

- Teraz zrozumiałem - powiedział Chejdin. 
- A czy można je zabić, skoro są umarlakami? - po raz pierwszy odezwał się 

Ratisław. 
- Można - odpowiedział za wilkana Chejdin. - Dlatego Świtek skierował nas do 

Sidów. Tam poznamy zakończenie historii. Dziękuję ci, mistrzu Rekla. Wiele nam 
wyjaśniłeś. 

- Ale jeszcze nie wiecie najważniejszego! – uniósł się mistrz. - Wyjaśniłem wam 
znaczenie słowa „krew” i udział jej w tego rodzaju magii, ale nie wyjaśniłem 
znaczenia Księżyca. 

- Chyba żartujesz? - prychnęła Rumenika. 
- Magiczne księgi mówią; kiedy siedem wrót otworzy się i Zammek przyjdzie na 

ziemię, słońce skryje się za horyzontem na zawsze i nastąpi Wieczna Noc, See Avra 
Nos, jak mówią Sidowie. Wtedy, tylko Księżyc będzie oświetlać świat pogrążony w 
mroku. Chałan-mornachowie będą rządzić światem. Przyjdzie ich czas. Oto, co 
czeka nas wszystkich. 

- Właśnie dlatego Medż Madżari polecił mi odszukać księcia Dana - westchnął 
Chejdin. 

- A Garmen di Brast z Akunem wywieźli mnie z Giespieropolisu! - dodała 
Rumenika. – Historia do chrzanu, by to licho! Dobrze tylko, że teraz chociaż wiemy, 
co i jak. 

- A ja, wiem kim wy jesteście! - mistrz rozpłynął się w uśmiechu. - Jesteście 
wybrani. Przeszliście za krąg i wróciliście. 

- Czyżby i nas dotyczy proroctwo? - z ironią zapytał Chejdin. 
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- Smok! To jest prawdziwe Objawienie! Całkiem zapomniałem o waszym 
smoku. Teraz, dla mnie wszystko jasne. 

- Tylko, że smok zapomniał o nas - zauważył Chejdin. - trudno, udamy się do 
Tełosu bez niego. 

- Idę z wami! - nagle oświadczył Rekla. - Po prostu, musicie mnie wziąć ze 
sobą. Obiecuję, że nie stworzę żadnych problemów. I mogę być bardzo pożyteczny. 
Mam jeszcze kompaktowy model SKUMPa. Bardzo wam się przyda do określania 
magicznych emanacji. Znam także dość dobrze język Sid, zarówno współczesny, jak 
i starodawny. Do tego… 

- Co „do tego”? – nie wytrzymał Ortlandczyk. 
- Nic. Pomyślałem o swoich sprawach. Dla mnie - jak by to powiedzieć 

poprawnie – będzie to wspaniała możliwość praktycznego wypróbowania pewnego 
wynalazku i potwierdzenia hipotezy, którą z czasem zamierzam przedstawić 
szerszemu gronu naukowej społeczności. 

- O Jedyny, co za papla! - półgłosem powiedziała Rumenika. 
- A on mi się podoba - szepnęła Lipka. – Jest taki zabawny. 
- Czeka nas bardzo niebezpieczna droga, mistrzu Rekla – próbował zniechęcić 

go Chejdin. - Nikt nie wie, co nas czeka. Wiele ryzykujesz. 
- Sprzykrzyło mi się bezpieczne i monotonne życie, dobry mestjerze – z powagą 

odpowiedział Franszen. – Zabierając mnie ze sobą, zrobicie dwie dobre rzeczy. Po 
pierwsze, uwolnicie dobrego chłopaka od chandry i próżnowania, a po drugie, 
uwolnicie okolicę od bestii. Przecież, może się tak zdarzyć, że z nudy oszaleję na 
tyle, że opowieść pana di Griza stanie się realnością! 

- Będę także niepocieszony, jeśli zabiją cię myśliwi - Chejdin podał wilkanowi 
rękę i ten ją z ukłonem uścisnął. – Przygotuj się do drogi. Mam nadzieję, że nie 
będziesz żałować swego wyboru. 

 
W spiżarni mistrza Riekli znalazło się wszystko co niezbędne. W sakwach 

przytraczanych do siodła było wędzone mięso, warzywa, suszone grzyby. Sam 
wilkan zabrał dwie ogromne torby, które też zdecydowali się załadować na jednego z 
koni. Chejdin, do czystości sumienia, zaproponował mistrzowi Rekle jechać 
wierzchem, ale ten kategorycznie odmówił, zapewniając kolejny raz, że z końmi ma 
skomplikowane relacje. 

- Pomyśl dobrze, czeka cię daleka droga. 
- To nic, mestjerze rycerzu, zapewniam, że niezły ze mnie piechur, a droga, o 

której mówisz, jest krótsza, niż myślisz. Jeśli zmierzacie do Tełosu, to nie ma 
potrzeby kierować się na Wenadur, żeby przeprawić się przez Tuejdę w pobliżu 
źródła. Dobrze znam brody na rzece. Na odcinku między Fenngarą i Wenadurem jest 
ich tak dużo, że nie musimy jechać do przeprawy. 

- Masz może mapę? 
- Oczywiście. Jest tu - i mistrz Rekla postukał się po głowie. - Zaprowadzę was 

dokąd trzeba, możecie być spokojni. 
- Jesteś pewien, że można mu zaufać? - szepnęła Rumenika, kiedy wilkan 

poszedł uzupełniać zapasy. – Wydaje mi się, że jest lekkomyślnym chłopakiem. 
- Może nam być potrzebna pomoc maga, a on nieźle orientuje się w magii. 

Poza tym, obiecał pokazać skrót do Sejdraweddu. Ponieważ smok się gdzieś 
zaprzepaścił, trzeba przyjąć każdą pomoc jaka się nadarza. 

- Konie gotowe - oznajmił zbliżający się Ratisław. – Możemy ruszać. Niech Bóg 
chroni nas w drodze! 

- Doskonale, chłopcze. Gdzie Lipka? 
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- Od rana czuje się niezbyt dobrze - Rumenika z łobuzerską miną puściła oko 
do Chejdina. - Myślę, że zawczasu powinieneś się nauczyć parę kołysanek. 

- Pst! - Chejdin się zaczerwienił. - Myślisz… 
- Co jeszcze można pomyśleć, jeśli kobietę mdli z rana? 
- Przysięgam na Malgaroma! Tylko tego mi jeszcze brakowało! Jeśli tak jest, 

będę musiał zostawić ją gdzieś po drodze pod opiekę dobrych ludzi. 
- Nie zostanie - ucięła Rumenika. - Zbyt cię kocha, by pozwolić ci iść na śmierć 

bez niej. A poza tym, przecież mogę się mylić. Być może, jej poranne mdłości, to 
rezultat znajomości z kuchnią naszego gościnnego zwierzaka. 

- Lepiej, żeby tak było - skwitował Chejdin. 
- Dziwny z ciebie człowiek, Chejdin di Wars-le-Monkrajt - zauważyła Rumenika. 

- Boisz się zostać ojcem? Czyżbyś dawno nie obcował z kobietami i zapomniałeś, że 
jeśli się bawisz z nimi w różne przyjemne gry, to może się to zakończyć ciążą? 

- Masz rację, Rumeniko - westchnął – chyba rzeczywiście zapomniałem. 
- A szkoda - powiedziała dziewczyna i poszła do koni, nagrodziwszy wyrazistym 

spojrzeniem Ratisława. 
- O czym to ona mówiła? - ze zdumieniem zapytał młodzieniec. 
- Nie zwracaj na to uwagi - Chejdin potrząsnął głową, jakby starał się uwolnić od 

natrętnych myśli. - Czcza gadanina. 
- Śnił mi się dzisiaj dziwny sen, wujku Chejdin - powiedział nagle Ratisław. - 

Niby jadę drogą, prowadzącą do Czudowego Boru i widzę, jak mój ojciec-
nieboszczyk stoi na dachu cerkwi i macha do mnie ręką. A jak podjechałem bliżej, on 
mi mówi: Wybrałeś się w drogę, synu? To dobrze! Tylko, że potrzebna ci siła. Bez 
niej, cóż zrobisz w drodze? Czeka cię spotkanie i musisz się do niego dobrze 
przygotować, a to i sam zginiesz i zawiedziesz dobrych ludzi”. Chciałem mu coś 
odpowiedzieć, ale zniknął, jakby go nigdy nie było. Co to znaczy, wuju Chejdinie? 

- Ty lepiej zapytaj naszego wilkana, przecież jest magiem. Albo Lipkę. Ona na 
pewno wyjaśni. Ja, nie potrafię. 

- Wuju Chejdin, a miałeś kiedy takie uczucie, że nie możesz niczego zrobić?  
- Miałem - Chejdin zgrzytnął zębami. - Kiedy byłem w twoim wieku. Żyliśmy 

tylko we dwoje z matką i ona ciężko zachorowała. Widziałem, jak gaśnie w oczach i 
nic nie mogłem zrobić. Nie wiedziałem, jak jej pomóc. Pewnego razu wróciłem z 
fermy do domu, popatrzyłem na nią i nagle jasno zrozumiał, że ona szybko umrze i 
nie ma takiej siły, która mogłaby ją uratować. Zacząłem nawet płakać – ba, wyć, jak 
wilk. Poszedłem do spichrza, żeby nikt nie słyszał moich krzyków i byłem tam bardzo 
długo - prawdopodobnie, wieczność. Wydawało mi się, że i ludzie, i bogowie się ode 
mnie odwrócili, że życie się skończyło. Wtedy zrozumiałem, że wszystko jest w 
zasięgu władzy człowieka, oprócz jednego - nie można przesunąć końca życia, 
wyznaczonego przez bogów. Gdybym mógł wtedy oddać swoje życie zamiast 
matczynego, zrobiłbym to z radością. Ale im, była potrzebna ona, a nie ja. Po dwóch 
tygodniach umarła, pomimo wszelkich starań lekarzy. I to jest właśnie bezsilność. 

- Wybacz mi, wujku Chejdin – mruknął zmieszany chłopak, widząc, że w oczach 
Ortlandczyka błysnęły łzy. - Nie chciałem… 

- To nic, chłopcze. Nawet dobrze, że zmusiłeś mnie do wspomnień. Żyjemy, 
póki pamiętamy… Czas w drogę - chciał jeszcze coś dodać, ale powstrzymał się; 
zobaczył Lipkę. Dziewczyna wyszła zza drzew, zaplatając włosy w warkocz. Chiejdin 
wyszedł naprzeciw, objął i pocałował. 

- Czujesz się źle? - zapytał troskliwie. 
- Nic szczególnego - Lipka spuściła wzrok. – Coś z brzuchem. 
- Jesteś bardzo blada. 
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- Przejdzie. Nie martw się. Jestem silna, wytrzymam. 
- Lipka, ja… nie wiem nawet, jak zapytać. Wydaje mi się, że ty… Może, to 

wcale nie brzuch? 
- Ach ty, mój sokole! - uśmiechnęła się, przytuliła policzkiem do ramienia 

Ortlandczyka. – Jeszcze nie, nie teraz! Mało żeśmy się starali, więcej trzeba było. 
Czy myślisz, że ci nie powiem, jeśli poczuję? 

- Powiedz, koniecznie. Przysięgam na Oarta, będę najszczęśliwszy, kiedy to 
usłyszę, ale teraz… 

- Smok! - krzyknął Ratisław. 
Chejdin drgnął, spojrzał w niebo. Nad ruinami zamku For krążył Świtek. 

Wykonawszy nad głowami przyjaciół jakiś zawiły piruet, ześlizgnął się na 
rozpostartych skrzydłach i z łatwością opuścił się na łączkę. 

- Jestem pewien, że beze mnie okropnie nudziliście się - oświadczył z bardzo 
zadowoloną z siebie miną. - Zostawiłem was na chwilę, bo bardzo chciałem znów 
odwiedzić Illin. 

- Zdążyłeś na czas - powiedziała Rumenika. – Akurat wyruszamy w drogę. 
Smok prychnął i w tym momencie zauważył mistrza Reklę. Młody wilkan 

wynosił torby ze swoim magicznym sprzętem; widząc go, stanął jak wryty, z 
wytrzeszczonymi oczyma. 

- Przysięgam na srebrną kulę! - wrzasnął. 
- Wilkan? - zapytał Świtek, wciągnąwszy nozdrzami powietrze. - Nigdy nie 

widziałem żywego wilkana. 
- Nigdy nie widziałem żywego smoka – odezwał się echem Franszen Rekla. 
- Trzeba się śpieszyć - powiedział Świtek. – nie możecie iść na północ. Pokażę 

wam inną drogę, przez brody na Tuejdzie. Powinniśmy być u Sidów najdalej za 
cztery dni. 

- Dlaczego nie możemy iść na północ? – zainteresował się Chejdin. 
- Armia Imperialna idzie na Chensz - odpowiedział Świtek i westchnął: - Zaczęła 

się wojna. 
 
Rozdział siódmy 
 
Kiedy zbliża się wróg, nie pora rozpaczać 
i gadulstwem pobudzać determinację. 
Zamknij usta, chwyć mocniej miecz 
i przygotuj się, by zwyciężyć wroga 
albo w chwale polec na polu bitwy. 

Dinnan di Ejbr. „Pieśni o sławie ojców» 
 
 
Szalała ulewa, ale w chacie było ciepło i sucho, tylko z rzadka duże krople, 

przesączając się przez strzechę, padały na podłogę. Erł, Bornach Biełotur, starszy z 
wodzów narodu Wołachów, otulając się kożuchem, czekał, kiedy giermek przygotuje 
poncz i obserwował klanowych wodzów, zajmujących miejsca na niedźwiedzich i 
turzych skórach wzdłuż ścian chaty. Oni też patrzyli, jak gotuje się napitek. Na obrady 
przybyli wszyscy, na których czekał - czterej przywódcy klanów i ośmiu seniorów, po 
dwóch z każdego. Razem z nim, trzynastu ludzi. Obyczaj został zachowany, należało 
tylko wypić przypisaną ceremoniałem czaszę z ponczem i zacząć obrady. 

Jak tylko goniec przyniósł Bornachowi wiadomość o tym, co się wydarzyło w 
Wenadurze, stary erł zrozumiał, że wojny nie da się uniknąć i pozostaje tylko pytanie 
– kiedy się zacznie. Potem spotkał się z Roslinem Olenorogiem i dowiedział się o 



147 
 

smoku. Z początku pomyślał, że wódz klanu Mon-Garrachów postradał rozum. Co za 
brednie - pojawienie się smoka, przecież nawet małe dzieci wiedzą, że smoki dawno 
wyginęły, zniszczone przez myśliwych. Ale Roslin nie wyglądał na kłamcę. Bornach 
wysłuchał i zrozumiał, że przekazano mu prawdę. Zrozumiał i postarał się uwierzyć. 
Nie było czasu na wątpliwości; imperialna armia już podeszła pod Majerwent i za 
dzień albo dwa wkroczy do Chensza. Wypominać Roslinowi, że z jego inicjatywy 
runął, zawarty ostatnio, kruchy pokój z Łaedą, nie mógł i nie chciał. Niech rada 
wypowie się na ten temat, chociaż niczego to już nie zmieni. 

Giermek ostatni raz ocenił poncz i popatrzył na Bornacha, oczekując rozkazu 
rozpoczęcia ceremonii. Bornach skinął głową. Pierwszą czaszę, przyjął sam, na 
prawach starszeństwa. 

- Za Łan-Wołachtan, kraj wolnych ludzi! – wzniósł toast i zgodnie z 
ceremonialnym obyczajem, wypił trzy łyki. 

- Za Łan-Wołachtan! - powtórzyli członkowie rady. 
Zamknął oczy, rozkoszując się smakiem ponczu i tym ciepłem, które pobiegło 

po jego ciele. W taką pogodę, nie ma niczego przyjemniejszego od łyku prawdziwego 
ponczu, ugotowanego z miodem i górskimi ziołami - wrzosem, rutą i aceą. Szkoda, 
że dawne prawo zabrania pić taki napój każdego dnia. Zwykłym wojownikom, którzy 
zebrali się w dolinie, ten rajski nektar jest niedostępny, ale oni także nie tracą czasu i 
grzeją się bimbrem, nie takim wonnym, ale daleko bardziej mocniejszym. 

- Czy ktoś z was chce zmówić modlitwę? - nie otwierając oczu, zapytał 
Bornach. 

Wodzowie i seniorzy wymienili się spojrzeniami. Po sekundowym zamęcie, 
podniósł się jeden z seniorów klanu Ward. 

- Ja! - oznajmił. 
Modlitwa była krótka. To dawna tradycja - przed rzopoczęciem wojny zwrócić 

się o pomoc do duchów czterech żywiołów, a zwłaszcza do ducha gór, patrona 
Wołachów. Kiedy senior wypowiedział ostatnie słowa, obecni równocześnie wbili w 
ziemię swoje miecze-skweły. 

- Wstęp zrobiony - powiedział Bornach. - Niech wejdzie dowódca zwiadowców. 
Do chaty wprowadzono młodego wojownika, przemokniętego do suchej nitki i 

giermek natychmiast podał mu czaszę z ponczem. Wojownik oparł o ścianę swój 
topór na długiej rękojeści, przyjął czaszę, wypił, pokłonił się i obrzucił spojrzeniem 
zgromadzonych. 

- Mów, Wargenie - kazał Bornach. 
- Widzieliśmy ich dzisiaj w dolinie Majerwentu - zaczął Wargen. - Idą kolumną 

na Ług-Tar. Bardzo ich dużo. Widzieliśmy ich sztandary. 
- Zapamiętałeś znaki? 
- Tak. 
- Opisz je. 
- Widziałem sztandar ze złotym smokiem na czarnym tle. Obok niego 

rozwiewały się sztandary z czarnym jednorożcem i dziewicą na białym koniu. 
- Imperialny sztandar i herby domów di Merata i di Rejfa - wyjaśnił Bornach. - 

Jakie jeszcze widziałeś sztandary? 
- Na przodzie idą Oribańczycy. Nie mają sztandaru, tylko znak ze złotym 

sokołem. 
- Co jeszcze? 
- Dalej, idzie piechota, wojownicy w czarnych zbrojach i pod czarnym 

sztandarem bez emblematów. Na przodzie kolumny niosą sztandar z białym lwem na 
złotym tle. 
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- Słynna Czarna Brygada - wtrącił Roslin. - A biały lew, na złotym tle, to herb 
domu di Skarów. 

- Mów dalej, Wargenie - kazał Bornach. 
- Za czarnymi, idą kusznicy pod błękitnym sztandarem z nenufarem. Tuż za 

nimi widziałem chorągiew ze strzelającym łucznikiem. 
- Roszyryjscy strzelcy i dowodzi nimi sam Goram di Lis, bohater wojny 

Garwaryjskiej. Łucznik jest jego herbem - zauważył Roslin. 
- Za strzelcami znowu piechota; wojownicy w biało-żółtych kaftanach, pod 

żółtym sztandarem z półksiężycem, a dalej, chorągiew z podwójnym toporem. 
- To brygada „Fenngara”, w niej kiedyś służyłem - powiedział erł Darris, 

przywódca klanu Mancho. - I znam ten herb; to znak domu di Uardów. 
- Widziałem kawalerię pod purpurowym sztandarem, na którym widniał 

skrzydlaty koń i sztandar z wizerunkiem dziewicy z psem - kontynuował Wargen. 
- Ciężka kawaleria z dywizji „Giespieropolis - wyjaśnił Roslin. - A dziewica i pies 

– też znajomy herb. Któryś z di Brin-Chorów nią dowodzi. 
- Na końcu kolumny, idą Czerwone płaszcze - powiedział Wargen. - Widziałem 

tam sztandar z wizerunkiem dwóch walczących jastrzębi. 
- Idą po twoją duszę, Roslinie - uśmiechnął się erł Bornach. - Jastrzębie - herb 

domu di Darnów. Ktoś chce rozliczyć się z tobą za śmierć krewnego, którego usiekłeś 
pod Wenadurem. 

- Przysięgam na grzmoty, jestem gotów na spotkanie! - odparował ten. 
- Widziałem jeszcze jeden sztandar na czele kolumny – przypomniał sobie 

Wargen. – Czteroramienny, czarny krzyż na białym tle. 
- Nie znam tego herbu - wzruszył ramionami Bornach. – Może ktoś z was wie 

coś o nim? 
Wodzowie spojrzeli po sobie. Ten znak nie był nikomu z nich znany. 
- Wzięliśmy jeńca - zakomunikował Wargen. - Jest tu. Możecie z nim 

porozmawiać. 
- Dopiero teraz o tym mówisz? - Bornach klasnął dłonią po udzie. - Dawaj go tu! 
Wargen wymknął się z chaty. Wodzowie wymienili się spojrzeniami; dobycie 

jeńca było dobrym znakiem. Bornach dał znak giermkowi, by dolał wszystkim ponczu. 
Zwiadowca wrócił, prowadząc jeńca, bardzo młodego, w czerwonym odzieniu, 

popchnął w krąg światła od ogniska. Imperialny wojownik zamrugał oczyma, zbliżył 
się o krok do centrum chaty i ze złością splunął sobie pod nogi. 

- Jak ci na imię, wojowniku? - zapytał Bornach. 
- To nieważne - wyniośle odpowiedział Łaedańczyk. 
- Jesteś z wybitnego rodu? 
- W Czerwonej Gwardii plebejusze nie służą. 
- Czyli, masz szlacheckie pochodzenie? – odezwał się Bornach po chwili 

milczenia. - To dobrze. Wiem, że w łaedańskich wyższych sferach, kłamstwo uważa 
się za dyshonor. Powiedz, dlaczego imperator wypowiedział nam wojnę? 

- Nie wiecie? - uśmiechnął się. - Wasi wojownicy podnieśli bunt w Wenadurze, 
wymordowali nadzorców i uwolnili buntowników. Złamaliście zawarty pokój i 
odmówiliście wydania nam prowodyrów buntu. Jestem pewien, że któryś z nich siedzi 
tu, w tej chacie. Wasi ludzie wzięli mnie do niewoli, ale nic wam nie powiem. Możecie 
mnie zabić. 

- Nie wydajemy współplemieńców - powiedział Burtach. - I nie zabijamy jeńców. 
Wypuścimy cię, jeśli odpowiesz na trzy, proste pytania. Pierwsze; Jaki rozkaz 
otrzymała armia? 

- Tego nie wiem. Lepiej zapytać o to marszałka Fersa di Merata. 
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- Dobra odpowiedź. Wiemy, że idziecie na Ług-Tar. Czy to znaczy, że armia 
imperatora zamierza przejść graniczną rzekę Łoft? 

- To drugie pytanie? 
- Jeszcze nie. 
- Wobec tego, powtórzę swoją odpowiedź na pierwsze; Zapytaj marszałka! 
- Drugie pytanie, młodzieńcze; Jaka jest liczebność waszej armii? 
- I na to pytanie nie otrzymasz ode mnie odpowiedzi tylko dlatego, że nie wiem. 
- Dobrze. Wobec tego, trzecie pytanie; Do kogo należy sztandar z czarnym 

krzyżem na białym tle? 
- O, na to mogę odpowiedzieć! Należy do wojownika, który jest niezwyciężony 

w boju. Na nim spoczywa pieczęć boskiej Mocy imperatora Szendregona. On sam 
jeden zniszczy całe wasze wojsko. 

- Nie mam wojowników, naznaczonych boską pieczęcią – po krótkim milczeniu, 
odpowiedział Bornach - wszyscy oni prości, śmiertelni ludzie, którzy gorąco kochają 
swoją ziemię. Ale, każdy z nich, bez strachu stanie do walki, żeby zatrzymać waszą 
armadę. Chcesz coś jeszcze powiedzieć, Łaedańczyku? 

- Nie - z butą odpowiedział Czerwony Płaszcz. 
- No, to zabieraj się stad. Dadzą ci konia, byś mógł dotrzeć do swoich i 

powiedzieć swoim kolegom, że Wołachowie są gotowi powstrzymać waszą nawałę. 
Zapamiętaliśmy twoją twarz. Jeśli drugi raz trafisz do niewoli, nie licz na łaskę. Niech 
wasz bóg oświeci twoich dowódców, że nie powinni prowadzić wojska na nasz kraj. 

Jeniec nie oczekiwał takich słów. Powoli obrzucił spojrzeniem zgromadzonych 
wodzów, ale ich twarze były niewzruszone. Erł Bornach otulił się szczelniej futrem i 
wypił jeszcze kilka łyków ponczu. Do jeńca już nie przejawiał żadnego interesu i 
jeniec ruszył do wyjścia. 

- Nazywam się Ejmar di Tark - powiedział, stojąc już w drzwiach. - Jestem pod 
wrażeniem waszej szlachetności. Ale, jeśli Jedyny zetknie nas ze sobą w walce, 
zabiję każdego z was. 

- Odejdź - powiedział Bornach, nie patrząc na jeńca. 
- Po co go wypuściłeś? - nie wytrzymał młody Walder, wódz klanu Łorroch. - Oni 

by powiesili naszego jeńca. 
- Oni są Łaedaćzykami. My -  Wołachami. 
- Mimo to, nie trzeba było go uwalniać - pokręcił głową jeden z seniorów klanu 

Ward. 
- Dużo ich - powiedział Bornach, pogrążony we własnych myślach. - Mają 

ciężką kawalerię i kuszników. Wytresowane i drapieżne psy, gotowe rwać i kąsać. 
Nie zatrzymamy ich. Mamy za mało wojowników. Ilu masz, erlu Roslinie? 

- Trzysta dziesięciu ludzi. 
- Darris, a ilu wystawi klan Mancho? - zwrócił się stary erł do drugiego wodza. 
- Dwustu ludzi. Wszyscy gotowi umrzeć w walce. 
- Umrzeć łatwo, znacznie trudniej zwyciężyć… Kal-lennie, wodzu klanu Ward, a 

ilu ludzi ty przyprowadziłeś? 
- Stu jedenastu, erle. 
- A ty, Walderze? 
- Klan Łorroch wystawi do bitwy sześćdziesięciu siedmiu ludzi – mamy tylko tylu 

mężczyzn zdolnych do walki. 
- I stu dziewięćdziesięciu siedmiu ludzi przyprowadziłem w tę dolinę ja - 

westchnął Bornach. – Razem mamy osiemset osiemdziesięciu pięciu ludzi. Imperialni 
przeważają nas liczebnie trzy-czterokrotnie. Siły bardzo nierówne. 

- Ale mimo wszystko staniemy do walki! - krzyknął erł Walder. 
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- I pobijemy ich! – podtrzymał go Darris. 
- Albo zginiemy - spokojnie powiedział Bornach. – Nawet, jeśli zniszczymy 

połowę ich armii, druga wejdzie do naszego kraju i będzie palić osiedla, a nasze 
kobiety będą opłakiwać śmierć dzieci. Imperator wysłał tę armię nie po to, by stała na 
granicy Łofty. Pójdą aż do samej Kałlingary, paląc wszystko na swojej drodze. Wiem, 
że wszyscy jesteście gotowi do walki, że każdy wojownik będzie bić się do śmierci. 
Tylko, że nie wystarczy stawić opór - musimy ich zatrzymać i nie pozwolić, by weszli 
do Chensza. Tymczasem, są już w Majerwencie i szybko będą tu. Co proponujecie, 
wodzowie i seniorzy narodu Wołachów? 

Bornach nie miał wątpliwości, że pierwszy zabierze głos Roslin. Ze wszystkich 
wodzów, jest najbardziej doświadczony i najbardziej wojowniczy i jego plan powinien 
być najlepszy. Tak też się stało - Roslin podniósł się pierwszy. 

- Wysłuchaliśmy naszego zwiadowcy, wysłuchaliśmy jeńca i wysłuchaliśmy 
ciebie, erle - zaczął. - Jeśli oni są już w Majerwencie, czasu zostało nam niewiele - 
dzień, być może dwa. Tu, kawalerii nie zatrzymamy - dolina pochyła i szeroka, a 
gleba kamienista, kopyta koni nie będą grzęznąć w niej nawet po deszczu. Dlatego, 
taka jest moja rada; Trzeba wycofać się za Łoft, do Aj-Rachu. Przebiega tam jedyna 
droga do Kałlingary i imperialni pójdą nią. Jeśli zamknąć dolinę między rzekami Arkieł 
i Czenz, będziemy mogli ich zatrzymać. 

- Nie wolno wpuszczać wroga na rodzinną ziemię! - krzyknął jeden z seniorów 
klanu Łorroch. 

- Ludzie mogą nie zrozumieć naszego odwrotu! - dodał Walder. 
- Będziemy musieli cofać się, czy chcemy, czy nie - sprzeciwił się Roslin. - 

Podejmiemy bitwę tu, w Kołtersie, narazimy ludzi na bezsensowną śmierć. Ich 
kawaleria rozdepcze nas, jak żaby. Aj-Rach jest dobrze ufortyfikowany, można go 
bronić nawet niewielkimi siłami. Obejść go się nie da, wysokie góry i błotniste doliny 
nie pozwolą imperialnym na to. 

- Mogą przeprawić się przez Czenz i obejść nas od tyłu! – zasiał wątpliwość 
Darris. 

- Mogą - spokojnie odpowiedział Roslin - ale wtedy, będziemy mieli czas na to, 
by wycofać się do Darkuoteru. W ostatniej wojnie nieźle dołożyliśmy tam czerwonym 
imperatorskim psom. 

- Kto chce jeszcze wyrazić swoje zdanie? - zapytał Bornach. 
Rada milczała. Plan Roslina był pierwszym, zaproponowanym radzie - i 

najlepszym. Bornach zgadzał się z nim, ponieważ sam zamierzał zaproponować taki 
sam. 

- Erle Roslin, przyjmujemy twój plan - powiedział Bornach, kiedy zrozumiał, że 
innej propozycji nie będzie. - Idziemy na Aj-Rach. Podrywajcie ludzi do marszu. 

 
Marszałek Fers di Merat, dowodzący imperialną armią, stękając, zsiadł z konia. 

Kiedyś, mógł spędzić w siodle dobę bez przerwy, teraz, lata i wielki brzuch zrobiły z 
niego kiepskiego jeźdźca. Przy wejściu do namiotu, już czekał na niego oficer ze 
świty Kimona di Rejfa. 

- Prefekt i dowódcy czekają na pana, mestjerze marszałku - z ukłonem, 
zakomunikował oficer i pospiesznie odchylił przesłonę namiotu. 

Kimon di Rejf i dowódcy oddziałów, wstali jak na komendę, witając 
głównodowodzącego. Ten skinął na powitanie, przyglądając się badawczo swoim 
dowódcom. Mógł być z siebie dumny, udało mu się zebrać pod swoją komendą 
najlepszych wojowników Łaedy. Każdy z tych ludzi, chociaż w różnym wieku, może 
się uważać za wzorowego dowódcę. Z Eggerem di Skarem, dowódcą Czarnej 
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Brygady i Elgarem di Uardem, dowodzącym brygadą „Fenngara”, di Merat 
współpracował już w pięciu wojnach - to starzy, doświadczeni dowódcy. Prawie tak 
samo dobrze znał Joruna di Brin-Chora, dowódcę ciężkiej kawalerii, a młodego 
Gorama di Lisa, dowódcę roszyrskich kuszników, polecił mu Kimon. O naczelniku 
najemnych Oribańczyków, Farrangifie, także słyszał dużo dobrego. Jedynym 
dowódcą, z którym marszałek dotychczas się nie spotykał, to prefekt Czerwonych 
Płaszczy, Rafa di Darn, chociaż, sprawiał wrażenie doświadczonego i 
zdyscyplinowanego oficera. Wojna pokaże, kto czego jest wart, ale to, że pod jego 
dowództwem są najlepsi na dzień dzisiejszy wojownicy Łaedy, marszałek nie miał 
najmniejszych wątpliwości. 

- Mestjerze marszałku - Kimon di Rejf wykonał zapraszający gest. Niewysoki, 
szczupły, z kościstą twarzą, trochę seplenił, za co otrzymał od żołnierzy przezwisko 
Kimon Wężowaty. - Witaj w moim namiocie. Szklaneczkę szabiutu? 

- Przejdźmy od razu do sprawy, panowie - zaproponował di Merat. - Godzinę 
temu, mój patrol natknął się na górali. Było starcie, są straty. Wróg aktywnie 
obserwuje nasze manewry. 

- Tak jest, mestjerze marszałku. 
Adiutanci Kimona di Rejfa rozłożyli na drewnianych kozłach pośrodku namiotu 

ogromną mapę, narysowaną na pergaminie z byczej skóry. Kimon osobiście rozsypał 
po mapie garść czarnych i białych kamyków. 

- Teraz, jesteśmy tu, piętnaście lig na południe od Majerwentu - zaczął on, 
zaznaczając białymi kamykami pozycje imperialnej armii. - Wołachowie znajdują się 
przy Węglowych Wieżach koło Koltersa i ich siły, są mi na razie nieznane. Jednakże, 
jestem prawie pewny, że mają niewielu wojowników, może z półtora tysiąca. Wydać 
nam bitwę tu, przy Koltersie, nie zaryzykują - dla nich, to pewna porażka. Moja 
kawaleria zbadała drogę do Ług-Tary; teren podmokły z powodu ulewnych deszczy, 
ale nie na tyle, byśmy nie mogli przeprowadzić konnego ataku. Jestem pewien, że 
postanowią wycofać się za Łoft. 

- Do Aj-Rachu? - zapytał marszałek. 
- Właśnie. Aj-Rach jest bramą do całego Chensza. W poprzedniej kompanii, 

szturmowaliśmy go kilka miesięcy i zdobyliśmy z wielkim trudem. Twierdza kontroluje 
całą dolinę między rzeką Czenz i górą Dziesięciu Dziewic. Miejscowość krańcowo 
niewygodna do działań kawalerii. I właśnie tam wydadzą nam bitwę. Niestety, będą 
mieć dwa zasadnicze punkty przewagi nad nami - mocne ściany Aj-Rachu i 
znajomość terenu. 

- Po co szturmować Aj-Rach? - zapytał di Merat, spojrzawszy na mapę. - 
Prościej będzie ominąć go i iść dalej, do Ri-Rachu i Darkuotera. 

- I zostawić armię górali na tyłach? 
- To, oczywiście, ryzykowne, ale mimo wszystko lepsze, niż szturmowanie 

dobrze obsadzonej, warownej cytadeli, nie mając machin oblężniczych. Zbyt cenię 
naszych żołnierzy, żeby pozwalać na ich śmierć z powodu jakiejś żałosnej twierdzy. 

- I odciągać ich od głównego celu! - zabrzmiał mocny głos. 
Marszałek odwrócił się. Przy wejściu do namiotu stał młody, jasnowłosy 

wojownik w białym płaszczu z czarnym krzyżem na ramieniu. 
- Pomyślałem, że też powinienem wiedzieć o planach wojska - oznajmił Horst 

von Grippen, wchodząc do namiotu. - Mógłbym być pożyteczny, panowie. 
- Pożyteczny? – zdziwił się Kimon di Rejf. - Tak, oczywiście, mestjerze rycerzu. 

Myślę, przedstawiciel boskiego imperatora ma nam dużo do powiedzenia. 
- Zastanawiacie się, jak właściwie rozplanować bitwę - zaczął von Grippen - 

pomyślałem o czym innym. Nasz ostateczny cel, to nie tylko pokonanie wrogiego 
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wojska. Powinniśmy skończyć z przeciwnym bogu pogaństwem, które rozpleniło się 
na tej ziemi. Z pogaństwem i czarną magią, która, jak słyszałem, narobiła niemało zła 
w stolicy waszego królestwa. Jestem rycerzem Liwońskiego Orderu Świętej Marii i 
otrzymałem od samego Boga wielki zaszczyt; Wykorzeniać wszędzie diabelskie 
pogaństwo, nawracać zbłąkane dusze na prawdziwą wiarę. Dlatego przyłączyłem się 
do tego potężnego wojska. Panowie, zapewniam was - nie odejdę z tej ziemi, póki 
smród pogaństwa nie opuści jej. Ogniem i mieczem musimy wykorzeniać to zło, 
dopóki starczy nam sił! 

- Bardzo przejmująca przemowa - półgłosem zauważył Elgar di Uard. 
- Jego wysokość wyposażył mnie w prawo rozkazywania wam, ale ja, pokornie 

proszę - dajcie mi możliwość pierwszemu wystąpić przeciwko wrogowi - kontynuował 
Liwończyk. - Mam dziesięciu ludzi świty, proszę o jeszcze stu. Z tym oddziałem, 
jestem gotowy atakować wroga, żeby udowodnić wszystkim i każdemu - Bóg i 
prawda po naszej stronie. Zgodzicie się? 

- Dlaczego by nie? - Powiedział di Merat, zwracając się ni to do sobie, ni to do 
swoich dowódców. - Jeśli mestjer von Grippen pragnie tego, to niech spróbuje 
przeprowadzić pierwsze uderzenie. Kto z was, panowie, jest gotów powierzyć pod 
jego komendę oddział z składu swoich wojsk? 

- Myślę, że piechota nie byłaby tu właściwa - zauważył Egger di Skar. - 
Prawdopodobnie, lepiej użyć Oribańczyków. Są dobrzy w pieszej, jak i w konnej 
walce, i mogą szybko się przegrupowywać. Jak uważasz, Farrangifie? 

- O nie! - Horst von Grippen podniósł rękę, uniemożliwiając odpowiedź 
oribańskiemu dowódcy. - To nie będzie zwyczajny wypad. Pokażę poganom, co ich 
czeka, jeśli nie zechcą nawrócić się na prawdziwą wiarę i uznać imperatora 
namiestnikiem Boga w tym kraju. Udzielę im lekcji, której długo nie zapomną. 

- O, w takim razie, tylko Rafa di Darn może w tym pomóc! - orzekł di Merat. - 
Ustalanie porządku i udzielanie lekcji - to jego obowiązek. 

- I pomogę – uniósł się dowódca Czerwonych Płaszczy, którego twarz nagle 
pokryła się purpurowymi plamami. - Ci barbarzyńcy zabili mojego brata w Wenadurze 
i jestem gotowy na wszystko, by go pomścić. 

- Wobec tego, postanowione - powiedział di Merat. - Proszę wziąć stu 
gwardzistów i wysunąć się na czoło wojska. To pana decyzja i pana prawo. Jedyny 
wam pomoże! 

- Dziękuję - von Grippen ukłonił się dowódcom i zamaszystym krokiem wyszedł 
z namiotu. 

- Chłystek – odezwał się Kimon, po minutowej pauzie. - Nie wydaje mi się, że 
boski postąpił mądrze, przyklejając tego gadułę do wojska. 

- Nie nam podważać decyzje boskiego - odpowiedział marszałek. - Co on miał 
na hełmie, który trzymał pod pachą? Wyglądało to na kobiece włosy? 

- Piękne włosy, jedwabiste i jasne - Kimon niespodziewanie posłał dowódcom 
zalotnie, porozumiewawcze spojrzenie. - Wszyscy, szanowni panowie, dobrze wiemy, 
z jakiej cudownej główki zostały ścięte! 

- A jednak, w tym wojowniku coś jest - powiedział zamyślony di Merat i popatrzył 
na mapę. – Przed nami Majerwent. Zobaczymy, co czeka tam naszą awangardę… 

 
Wiatr przyniósł zapach śmierci na długo przed tym, nim zobaczyli wieś 

Majerwent. Lejrin rozkazał oddziałowi zsiąść z koni. Pozostałe pół ligi, przeszli 
piechotą. 

Pożar wygasł na długo przed nadejściem nocy, ale gdzieniegdzie ruiny jeszcze 
migotały purpurowymi ognikami i wydzielały szaroniebieski, cuchnący dym. 
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Wołachowie szli klinem, z bronią w pogotowiu, posuwając się do centrum wioski i 
rozglądając się na boki, starając się dobrze zapamiętać wszystko, co widziały oczy. 
Zapamiętać i, kiedy nadejdzie czas, zemścić się. 

Pierwsze trupy napotkali w pobliżu centrum wsi. Mężczyzna, ze strzałą w 
plecach. Naga kobieta, z szeroko otwartymi, szklistymi oczyma, której ręce 
przywiązane były do poprzeczki płotu. Odrąbana głowa pośrodku drogi. Przy 
dopalających się ogrodzeniach jeszcze dymiły trupy psów - najeźdźcy nawet nad 
nimi się nie zlitowali. Potem, wyszli na plac gdzie stał dom narad. 

Tu, Lejrin przystanął, nie mając sił iść dalej. Z budynku zostały tylko okopcone 
ściany z dymem unoszącym się z wyrwanych okien. Dach zawalił się i po czarnych 
belkach pełzały jeszcze szaroniebieskie płomyki. Unosił się mdlący zapach 
spalonego mięsa. Od razu domyślił się, co tu się wydarzyło; Do czegoś podobnego 
szykowano się w Wenadurze, ale wtedy, skazanych udało się uwolnić. Teraz, katom 
nikt nie przeszkodził. Odniósł wrażenie, że w świetle księżyca, wśród głowni 
czarnych jak noc, widzi pokiereszowane, wyciągające się ku niebu dopalające się 
ręce - wszystko, co zostało z kilkudziesięciu ludi, mieszkańców wsi Majerwent. 

- Dowódco! - usłyszał. - Dowódco, chodź tu! 
Skierował się na krzyk, z trudem rozróżniając, dokąd idzie - wszystko płynęło 

przed oczyma. Po chwili zobaczył swoich wojowników. Mocarny góral trzyma na 
rękach golusieńkie dziecko. Kto to - chłopiec, dziewczynka? Ile może mieć lat? Ręce 
i górna część ciała mocno okopcona, trudno rozpoznać twarz; na zwęglonej skórce 
purpurowe pęknięcia, z których sączy się posoka. 

- Ona żyje - szepcze rudobrody Chauker Ryżelis, a oczy ma pełne łez. - Ona 
jeszcze żyje! Znalazłem ją obok tego domu, skąd wali dym. 

- Ona i tak umrze - mówi ktoś za plecami Lejrina. 
- Nie umrze! - w oczach Chaukera rozpacz i nadzieja. - Przysięgam na duchy 

doliny, nie umrze! Dowieziemy ją żywą do znachorów… 
- Nie dowieziemy – mówi ten sam głos. 
- Ona może mówić? - Lejrin jak w śnie słyszy własny głos. - Chauker, zapytaj, 

kto to zrobił? 
- Zaraz, zaraz - szepcze Chauker i w głosie wyczuwa się, że ten ogromny 

wojownik z trudem powstrzymuje szlochanie. - Dziecko, kto tu był? Dzieciątko, 
możesz mówić? 

Lejrinowi wydaje się, że coś słyszy - lekki wydech z ust umierającego dziecka. 
Czy to wiatr westchnął w koronach zadymionych jabłoni? Nie, dziecko powtarza. Dwa 
słowa. Tylko dwa słowa, które trzeba bardzo dobrze zapamiętać: 

- Biały… rycerz… 
Chauker szlocha w głos. Dziewczynka już umarła, ale ryżobrody bohater nadal 

przyciska okaleczone ogniem ciałko do piersi. Lejrin ma wrażenie, że słyszy, jak 
płynie krew w jego żyłach - taka dookoła nastała cisza. 

- Biały rycerz? - pyta go jeden z młodych ochotników. - Powiedziała: Biały 
rycerz? 

- Tak - dowódca uderza się pięścią w pierś. Wargi mu drżą, wstrzymuje na 
chwilę oddech, by głos dźwięczał twardo. - Biały rycerz. Zapamiętajcie, bracia. Nasi 
bogowie przeklną nas, jeśli zapomnimy. 

 
Di Maronowi śnił się zastawiony stół w ojcowskim domu w Giespieropolisie. 

Ciężki obrus ze złotymi frędzlami, srebrne naczynia mistrzowskiej roboty, palące się 
w ciężkich brązowych kandelabrach aromatyczne świece. Lokaj Łardan stawia przed 
nim porcję zupy z łososia z cytryną, potem kotlet schabowy, owocową sałatkę - i to w 
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tym czasie, kiedy w mieście nawet chleba nie wystarcza! Dobrze być bogatym. Ale 
oczy siedzącego naprzeciwko ojca, z jakiegoś powodu, były bardzo smutne. Di 
Maron-starszy, znowu z czegoś niezadowolony. Po obiedzie, trzeba będzie 
porozmawiać o tym, ale to później, a teraz trzeba się nacieszyć tymi wszystkimi 
pysznościami i… 

- Hej ty, wstawaj! 
Zupa, kotlet schabowy i sałatka znikają i zamiast ich di Maron widzi nad sobą 

mroczną fizjonomię Walka. Sagan mocno potrząsnął go za ramię, zajrzał do oczu. 
- Dużo śpisz, Łaedańczyku - powiedział. 
- Nic dziwnego - Di Maron przetarł oczy. – Ile przebyliśmy przez trzy dni? 

Pewnie ze sto lig. A ile żeśmy spali za ten czas? Z dziesięć godzin. Paskudna 
proporcja. 

- Dużo gadasz - skwitował Walk i poszedł do osła, spokojnie pasącego się pod 
drzewami. 

Di Maron rozejrzał się i uśmiechnął. To dlatego śnił mu się obiad - Raska 
rozkładała śniadanie na rozesłanej na ziemi chuście. Poeta zerwał się na nogi i 
podszedł do dziewczyny. 

- Znowu chleb z cebulą? – skrzywił się. - Nie upolowaliście jakiejś gęsi, gdy 
spałem? 

- Chleb z cebulą - powiedziała saganka. - I odrobina mięsa. Musimy 
oszczędzać zapasy. 

- Długo jeszcze będziemy iść? Nigdy w życiu tyle nie chodziłem. 
- Wytrzymaj jeszcze trochę - Raska nalała ze skórzanego bukłaka trochę wina, 

rozcieńczonego wodą, do swojej filiżanki i podała poecie. – Orzeźwi cię. 
Wino było kwaśne; taką lurą poją w wiejskich knajpach. Ale tu nie 

Giespieropolis i nawet takie kiepskie wino jest lepsze, niż woda z rzeki. Raska 
połamała chleb na kawałeczki, potem, uzbroiwszy się nożem, zaczęła odkrawywać 
od udźca wąskie paski. 

- Rasko, co jest przedstawione na moim medalionie? - zapytał. Dawno 
zamierzał zadać to pytanie, ale nie mógł wybrać odpowiedniego momentu. 

- To święty znak naszego rodu - poprawiła długi, ciężki kosmyk, spadający na 
twarz spod haftowanej czapeczki. - Gołąb, wilk i sarna - nasze zwierzęta-totemy. 
Uważa się, że każdy Sagan od urodzenia powinien być szybki, jak sarna, odważny i 
wolny, jak wilk i kochać podróże, jak gołąb. 

- Wy nie wierzycie w Jedynego? 
- Wierzymy. Ale także czcimy naszych dawnych bogów. Nie wolno zapominać o 

swojej przeszłości. Co prawda, do dawnych bogów modlą się przeważnie 
staruszkowie, a prawie cała młodzież wierzy w Jedynego. 

- A co jest napisane na drugiej stronie? - zapytał, obróciwszy medalion 
rewersem do Raski. 

- To ochronne zaklęcie. Przekładając z naszego języka na wasz, brzmi mniej 
więcej tak: „Siłą ognia, będę chronić cię od każdego zła”. 

- Krótko i zachwycająco – popatrzył zaczepnie na dziewczynę. - Wiesz, wydaje 
mi się, że nie podobam się twojemu bratu. Cały czas patrzy na mnie ponuro i nigdy 
nie odzywa się do mnie po imieniu. 

- Wydaje ci się. Walk jest bardzo dobry i bardzo mnie kocha. Prawdopodobnie, 
myśli, że próbujesz do mnie się zalecać. Wyjaśnię mu. 

- A chciałabyś, żebym się do ciebie zalecał? 
- Ty? - obrzuciła młodzieńca spojrzeniem ciemnych oczu i uśmiechnęła się. - 

Nas, Saganów, w Łaedzie uważają za nieczystych. Mówią, że sprzedajemy 
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bezwartościowe zioła, kradniemy dzieci i czcimy Charumisa, boga nocy. Uważa się 
za nienormalne, jeśli Łaedańczyk zaleca się do dziewczyny mojego ludu. 

- Dlaczego? Jesteś piękna i bardzo dobra dla mnie. Nie uznaję tych wszystkich 
głupich przesądów dyskryminujących wasz naród. A do tego, jesteś bardzo podobna 
do dziewczyny, która kiedyś podbiła moje serce. 

- Ona też była Saganką? 
- Nie, jej ojciec był Azoryjczykiem, a matka Łaedanką. Nazywała się Alianna i 

była… ogólnie, bardzo fajną dziewczyną. Miała podobne, przepaściste ciemne oczy, 
jak ty i tak samo zgrabną figurkę. 

- A gdzie ona teraz jest? 
- Nie wiem. Dawno rozstaliśmy się. 
- Rzuciła cię? 
- Dlaczego tak myślisz? - zmieszał się. 
- Tak tylko pomyślałam. Nie jesteś z tych mężczyzn, którzy sami odchodzą od 

kobiet, które im się podobają. Lubisz piękno i jesteś gotowy wiele wycierpieć. 
Prawdopodobnie, piszesz wiersze albo pieśni. 

- Z czego to wywnioskowałaś? 
- Masz cienkie, giętkie palce, delikatne i wypieszczone ręce. Takimi rękoma 

trzymają pióro albo kij do golfa. 
- Nigdy o tym nie pomyślałem - mruknął, patrząc na swoje ręce. 
- A ja to od razu zobaczyłam – ni to kpiąco, ni to poważnie powiedziała 

Saganka. – Jesteś wybrańcem losu. Prowadziłeś dostatnie i beztroskie życie i nigdy 
nie zastanawiałeś się nad tym, że życie może poddać cię próbie. 

- Czasami wstydzę się tego życia, które prowadziłem. 
- Nie wstydź się. Jedyny wie, co komu dać. Kogoś obdzieli zachłannością, 

kogoś pożądaniem, kogoś cierpieniem. A przy tym, zawsze sprawdza, czy pozostaje 
w twoim sercu ten ogień, który został w nim zapalony w chwili narodzin. Nie jesteś 
zwykłym człowiekiem, Uerze. Jesteś elkadarem, wybranym. Takich ludzi jest bardzo 
mało i zawsze mają coś ważnego do zrobienia na świecie. Los cię chroni. Inaczej, 
nie spotkalibyśmy się. Wierz mi, zawsze mówię prawdę. 

- Wierzę - poczuł nieodpartą chęć objąć i pocałować dziewczynę, ale 
powstrzymał się, wyobraziwszy sobie reakcję jej brata. - Dokąd idziemy? 

- Na północ. Już niedaleko. Widzisz te góry? - pokazała młodzieńcowi 
ośnieżone szczyty, wznoszące się nad wierzchołkami lasu. - U ich podnóża 
wypełnisz swoje przeznaczenie. Ci, których powinieneś tam spotkać, są też w 
drodze, tylko że idą na zachód. A potem, kiedy zrobisz to, co powinieneś zrobić, 
dusza twoja uwolni się i wstąpisz na drogę, która doprowadzi cię do nieśmiertelności. 

- Podoba mi się, kiedy tak mówisz. Jeśli nawet mnie oszukujesz, to robisz to 
bardzo przekonująco. 

- Ale z was, Łaedańczycy, niedowiarki! - uśmiechnęła się. - Powinieneś się 
umyć. Tam, za drzewami, jest strumień. Kąpiel przed jedzeniem cię orzeźwi. 

Woda w strumieniu była lodowata i nie od razu zdecydował się wejść do niego. 
Natomiast, kiedy wszedł, odczuł prawdziwą błogość. Już zapomniał, kiedy się kąpał 
po raz ostatni. Teraz, zmywał z siebie więzienny brud, zaschnięty pot i kurz podróży, i 
myślał o Rasce. O tym, że młoda Saganka jest taka podobna do Alianny, chociaż jest 
zupełnie inna. Alianna była piękna, czuła, doświadczona w miłości - i równocześnie 
chciwa i chytra. Wtedy tego nie zauważał, był zbyt omotany miłością. 
Prawdopodobnie, przypisywał jej cechy, których nie miała. Czasami, wydawało mu 
się, że Alianna go kocha. A czasami, widział, że go wykorzystuje. Tak ją kiedyś 
opisał: 
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Skromnisia święta, jawna bezwstydnica,  
Niebiański twór i dzika rozpustnica, 
Najsłodszy anioł, dręczycielka zła, 
Przewrotny demon i wzór przyjaciela, 
Duszy i ciała słodycz zapomnienia, 
Moja pociecha, sprawca mego dna.  
 
Jakie to dziwne, że teraz prawie nie wspomina o dziewczynie z rozpustnymi 

oczyma i złocistą skórą z ulicy Wszystkich Grzechów. O innych kobietach, z którymi 
się zadawał, także. Jego myśli zaprząta teraz Raska. Czyżby się zakochał w tej 
Sagance? 

- Łaedańczyku! 
Walk stał na brzegu strumienia, założywszy ręce za pas i obserwując go. Di 

Maron zanurkował po raz ostatni, prychając wylazł na brzeg i sięgnął po odzież. 
- Bladoskóry, rozpieszczony chłopak - z kpiną powiedział Walk, nie spuszczając 

z niego oczu. 
- Czego się gapisz, mój przyjacielu? - poeta pośpiesznie naciągnął spodnie. - 

Jeśli ci się nie podobam, niewielka strata. Jakoś przeżyję. 
- Nie podobasz się - ze szczerością wojownika odpowiedział Walk. - Ale moja 

siostra coś w tobie dostrzegła. Nie rozumiem jej. 
- I dobrze. Gap się na dziewczyny, może u nich znajdziesz zrozumienie. A może 

dziewczyny tobie też się nie podobają? 
- Nie podoba mi się, kiedy łaedański sługa zbyt zaczepnie patrzy na moją 

siostrę. Zapamiętaj to, chłopcze. 
- Może pozwolisz mi samemu decydować, na kogo mogę patrzeć zaczepnie, a 

na kogo nie patrzeć w ogóle. Nie musisz mi grozić, nie należę do bojaźliwych. 
- O czym rozmawiacie? - Raska wyszła zza drzew obserwując zachowanie 

mężczyzn. - Chodźcie jeść. Musimy się pośpieszyć, słońce jest już wysoko. Czeka 
nas trudny szlak. 

Walk popatrzył na siostrę, kiwnął głową, potem rzucił spojrzenie spode łba na di 
Marona i poszedł do obozu. Poeta, tymczasem, szybko naciągnął koszulę i kaftan - 
nie chciał stać półgoły przed dziewczyną . Poza tym, z północy wiał zimny wiatr. 

- On jest zazdrosny o ciebie. 
- Możliwe. Jest podobny do ojca, a ja do matki. Ojciec też był zazdrosny o 

matkę. 
- Był? 
- Nasi rodzice umarli dwa lata temu. 
- Przykro mi. Im więcej o tobie wiem, tym głębiej zapadasz w moje serce. 
- Nie trzeba, Uerze. Jeśli przywiążesz się do mnie, będzie trudno nam się 

rozstać. Chodźmy na śniadanie. Czeka nas droga. 
 
Orzeł, wydawało się, pływał tuż nad głową. Wyżej od niego było tylko słońce i 

postrzępione białe obłoki, podobne do strzępów cukrowej waty. Di Maron nigdy 
wcześniej nie widział orłów i teraz zachwycał się majestatycznym ptakiem. Pojawiło 
się uczucie, podobne do zawiści – jak pięknie, prawdopodobnie, tak płynąć w 
pogodnym niebie, obserwując z wysoka ludzką szarpaninę, intrygi, przestępstwa i 
namiętności! Pomyślał nawet o napisaniu poematu. Nie teraz, oczywiście, ale kiedy 
się to  wszystko skończy i wróci do ojca, w Giespieropolisu. Zmęczenie uleciało jak 
dym. 
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Do południa pokonywali kamieniste wzniesienie, zaciśnięte między dwoma 
skalistymi szczytami. Raska szła z przodu, di Maron za nią, a Walk z osłem zamykali 
procesję. Jeśli w dolinie było chłodno, to tu słońce paliło i poeta oblewał się potem. 
Podchodzenie dawało się we znaki, bolały nogi i poeta od czasu do czasu spoglądał 
na niebo, by sprawdzić - czy orzeł im towarzyszy? Ptak zataczał nad nimi szerokie 
kręgi i di Maron odzyskiwał wigor i humor, jakby między nim i ptakiem istniał jakiś 
niewytłumaczalny związek, pozwalający przemóc zmęczenie i rozdrażnienie. 

Wreszcie Raska zatrzymała się. Nie było po niej widać żadnego zmęczenia. 
Kiedy di Maron podszedł bliżej, pokazała ręką na dół. Poeta zobaczył szeroką dolinę, 
przecinaną krętą, bogatą w wody rzeką. 

- To Łoft, graniczna rzeka między Chenszem i Łaedą - powiedziała dziewczyna. 
– Jesteśmy na miejscu. 

- Dzięki Jedynemu! - młodzieniec w szczerym zachwycie wzniósł ręce do nieba. 
- Pierwsza dobra wiadomość od tylu dni! 

- Chwilowo nie masz powodu do radości – ostudziła go dziewczyna. - Jedna 
droga się skończyła, zacznie się druga. Dalej pójdziesz sam. 

- Sam? Dlaczego? 
- Tak trzeba. 
- Przecież obiecaliście, że odprowadzicie mnie na miejsce? 
- Obiecaliśmy i dotrzymaliśmy słowa. 
- Przysięgam na Charumisa, nic z tego nie rozumiem! Dokąd mam teraz iść? 
- Zejdziesz do doliny - Raska pokazała na rzekę. - To nie będzie trudne. Widzisz 

te skały podobne do koguciego grzebienia? Za nimi zaczyna się ścieżka z przełęczy 
w dół, łatwo ją znajdziesz. Jest bardzo wygodna i nic ci nie grozi. Schodź po niej, aż 
dojdziesz do samego brzegu rzeki. Od tego miejsca, musisz przejść jeszcze około ligi 
na wschód - idź biegiem, a nie zabłądzisz. Zobaczysz most wiszący. Po nim, 
przejdziesz do kraju Wołachów. A dalej, idź drogą, póki nie spotkasz ludzi. Jeśli 
przyjmą wrogo, pokaż medalion, który dała ci babcia Sona i będzie dobrze. Wszystko 
zrozumiałeś? 

- Wszystko, oprócz jednego. Kogo powinienem szukać w kraju długowłosych 
dzikusów i jaskiniowych niedźwiedzi? 

- Kobietę. Młodą i piękną, która wkrótce tu przybędzie, by powstrzymać 
zaczynający się obłęd. I nie musisz jej szukać - los sam was połączy. Rozpoznasz 
natychmiast, bo jej nie da się nie rozpoznać. 

- Jak ma na imię? 
- Nie wiem. Ale drugiej takiej nie ma na świecie, ponieważ w pobliżu jej  

znajduje się powracający do naszego świata smok. 
- Wydaje mi się, że zaczynam tracić poczucie realności. Najpierw Chałan-

mornachowie, potem lejry, a teraz jeszcze ślicznotka z podręcznym smokiem! Jakiż 
to trzeba mieć talent, by wszystko ogarnąć. 

- Chcę ci powiedzieć jeszcze jedno – spuściła wzrok - bądź ostrożny. Sprawa ta 
jest bardzo niebezpieczna. 

- Coś mi grozi? 
- Nam wszystkim, coś grozi. Człowiek nie powinien znać swojej przyszłości. Nie 

mogę powiedzieć, co cię czeka, tylko proszę - bądź ostrożny. 
- Rasko, zasiewasz we mnie wątpliwości! 
- Nie powinieneś się wahać. Po prostu idź naprzód, ale nie bądź zbyt beztroski. 

Mówię to, ponieważ wiem, jaki jesteś. A teraz, musimy się pożegnać. 
- To znaczy, że rozstajemy się na zawsze? 
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- Na zawsze? - na moment ściągnęła brwi, ale po chwili jej oczy zabłysły, jakby 
napełniły się słońcem. – Nie używaj tego słowa. Jeśli nie spotkamy się w tym życiu, 
to na pewno spotkamy się w innym, dobrym. Wieczne rozłąki i wieczne pożegnania 
nie istnieją. Wszyscy, których życie chociaż raz zetknie ze sobą, spotkają się znowu i 
to spotkanie będzie radosne, uwierz mi. 

- Mówisz ładniej od każdego nadwornego poety! Zachwycasz mnie – sięgnął do 
sakwy i wyjął jedną ze złotych monet. - Całego złota świata mało za twoją dobroć i 
twoją pomoc. Nie odmawiaj i przyjmij chociaż małą jego cząstkę. 

- Pomagać Elkadarowi, to wielki zaszczyt - powiedziała i pokręciła głową. - Nie 
potrzebuję pieniędzy. Jestem szczęśliwa pomagając ci. 

- Nawet nie wiem, co powiedzieć. 
- Nic nie mów. Idź, a my pomodlimy się za ciebie do Jedynego i do swoich 

dawnych bogów. Niech cię ochraniają na twojej drodze. 
Zmieszany patrzył na dziewczynę. Chciał jej powiedzieć jeszcze coś. Coś 

bardzo ważnego: jest urocza, podbiła jego serce, musi wiedzieć, gdzie jej szukać, 
ponieważ… I nagle zrozumiał, że nie musi tego mówić. Wyczytał to z oczu Raski. 
Prosiły, by nic nie mówił. Odbijało się w nich błaganie, by był zdecydowany i zerwał tę 
niewidoczną, złudną nić, która połączyła ich w ostatnich dniach. 

- Dobrze - drgnął, jakby ocknął się ze snu. - Pójdę. Żegnaj, miła. 
Nie odpowiedziała, tylko podniosła palce do warg. Jej oczy uśmiechnęły się. 

Nawet ponury Walk, stojący za plecami dziewczyny skinął mu głową i jego spojrzenie 
stało się nawet życzliwe. 

Di Maron ukłonił się na pożegnanie i pomaszerował w dół zbocza. Przyrzekł, że 
nie obejrzy się, by nie ranić niepotrzebnie duszę, ale nie wytrzymał; zrównawszy się 
ze skałami, o których mówiła Raska, odwrócił się, by jeszcze raz spojrzeć na 
dziewczynę. Ale jej i Walka już nie było - odeszli. Poczuł nieprzyjemny chłodek w 
sercu - podobnego uczucia doznał, kiedy rano, po napadzie lejrow wrócił do domu. 

- Zapomnij o słowie „na zawsze”! – powtarzał pod nosem, schodząc w dolinę po 
dobrze widocznej i zupełnie bezpiecznej ścieżce, wiodącej po zboczu góry. - Chyba 
już ciebie nigdy nie zobaczę, piękna Saganko! A zresztą, kto wie? Saganie często 
bywają w Giespieropolisie i, być może, Raska jeszcze stanie na mojej drodze - sama, 
bez tego ponurego chłopa? Moja kochana Rasko! Zasłużyłaś na tyle wierszy, że 
chyba będę je pisać przez wiele dni i nocy. Żeby tylko się wykaraskać z tego całego 
zamętu, wrócić do domu, do ojca. Już on znajdzie sposób, by zdjąć ze mnie wyrok 
sądu… 

W tym momencie przypomniał sobie orła i podniósł wzrok do nieba. Ptak 
zniknął. Tylko białe, postrzępione obłoki, powoli topniały w błękicie. 

„Raska powiedziała, że czeka mnie spotkanie z piękną nieznajomą - myślał, 
schodząc z góry. - I do tego, z towarzyszącym jej smokiem. Coś podobnego – ze 
smokiem! Znam je tylko z bajek. Coś się poprzewracało w tym świecie, jeśli do niego 
wróciły smoki. Dookoła same tajemnice, proroctwa, zagadkowe zdarzenia. Czy 
przypuszczałeś, bracie Uerze, że wpadniesz w taki wir? Tego, co przeżyłeś w 
ostatnich dwóch tygodniach, wystarczy na dziesięć żywotów, a prawdopodobnie, 
wszystko dopiero się zaczyna. Pisane mi spotkanie z kobietą. Wspaniałą 
nieznajomą. Hm! Może Saganką? Jeśli odniesie się do mnie przychylnie, będę z 
rozrzewnieniem wspominać te dni. Nawet starego Chałan-mornacha. Trzymaj się, 
bracie Uerze, teraz jesteś bohaterem legend! Będą o tobie jeszcze układach pieśni. 
Albo zapomną, co bardziej prawdopodobne. Na moc Jedynego, niezła rzeczułka! 
Brudna, jakby się sam Charumis w niej wykąpał!” 
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Rzeka wyglądała groźnie. Wezbrała z powodu niedawnych deszczy i mętne 
wody pędziły łożyskiem z zawrotną prędkością. Poeta wyszedł na brzeg i jakiś czas 
stał w odrętwieniu. Szalejąca woda jakby go zahipnotyzowała. Potem, przypomniał 
sobie o moście. 

Nie musiał długo iść. Most wisiał tak nisko, że fale prawie dotykały go. Był 
bardzo zmęczony i głodny. Z obawą podszedł do przeprawy, przyjrzał się konstrukcji. 
Po plecach przebiegły mu ciarki. Most wyglądał bardzo lichutko. Jeśli to zmurszałe 
pokrycie załamie się, wpadnie do wody i utonie - wypłynąć z takiego bystrza, nie 
można. Odwaga nagle zaczęła topnieć, jak sopel w dłoni. Iść, czy nie iść? A jeśli nie 
iść, to co robić dalej? Powrotnej drogi już na pewno nie odnajdzie. Pod wpływem 
strachu włosy na głowie poruszyły się jak żywe. Zaczął szeptać modlitwę do 
Jedynego, prosząc o zachowanie przy życiu i wskazanie właściwej drogi. 

Nie zauważył, że za plecami, jak spod ziemi, pojawiło się sześciu mężczyzn w 
wełnianych płaszczach, z kuszami i bojowymi toporami. Gdy zdecydował się wejść 
na most, jeden z tych ludzi chwycił go z tyłu za połę płaszcza. 

- A! – tyle tylko zdążył powiedzieć poeta. 
W jednej chwili powalono go na ziemię i przystawiono do piersi ostrze miecza. 

Pochyliła się nad nim zwierzęca fizjonomia, w długich do ramion rudawych włosach i 
wyszczerzyła zepsute zęby w drapieżnym uśmiechu. 

- Łaedańczyku! - odezwał się łamaną łaedańczyzną. - Mów! 
- A co mam mówić? - spróbował wstać, ale miecz boleśnie zakłuł, więc upadł z 

powrotem. 
- Szpieg - powiedział drugi, podchodząc z prawej strony. - Zwiadowca. 
- Jesteście Wołachami? - zapytał poeta, przyglądając się nieznanym 

wojownikom. 
- A tobie, co do tego, łaedański szczurze? - odszczeknął trzeci wojownik, 

jasnowłosy i w czapce ze skóry rysia. - Jeśli chcesz się pomodlić, zrób to, póki nie 
jest za późno. 

- Jeśli to wy…, to proszę posłuchać! Szedłem do was - sięgnął za pazuchę i 
wyjął medalion Sony. - Spójrzcie! Szedłem do was, żeby… 

- Co tam masz? - rudy zerwał medalion z szyi poety, podniósł do oczu. - 
Sagańskie świecidełko, przysięgam na duchy gór! 

- Poczekaj, daj popatrzeć - zażądał wojownik, który przemówił do di Marona 
jako trzeci: wszystko wskazywało, że był dowódcą tego oddziału. Jakiś czas 
studiował medalion, potem zapytał: - Skąd go masz? 

- Dała mi go Sona. Babcia Sona. A Raska powiedziała, że jeśli spotkam ludzi i 
pokażę im ten medalion, to oni mi pomogą. 

- Tak po prostu pomogą? - uśmiechnął się naczelnik oddziału. - A może nas 
okłamujesz? 

- Przysięgam na Jedynego, że mówię prawdę. Dopiero co zszedłem stamtąd - 
pokazał palcem na górę. - Raska i Walk mnie odprowadzali. Nie jestem żadnym 
szpiegiem. W ogóle nie wiem, po co mnie tu wysłali. 

- Wysłali? Kto? 
- Sona i jej wnuczka Raska. Powiedziały, że spotkam tu kobietę, której 

towarzyszy smok. Bzdura jakaś. Ale poszedłem, ponieważ mi kazali. 
- Smok? - naczelnik oddziału zamyślił się. - Chyba, tę ofermę trzeba 

odprowadzić do erła Roslina. Niech z nim porozmawia. Chauker, podnieś go. 
- A jeśli jest szpiegiem? - zapytał rudy. Naumyślnie użył łaedańskiego, żeby di 

Maron go zrozumiał. - Nie lepiej kamień na szyję i do rzeki? 
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- Wykończyć zawsze zdążymy. Niech Roslin porozmawia z nim. A to 
świecidełko jest szczególne. Saganie takich nikomu nie dają. Możliwe, że chłopak 
idzie z ważną sprawą. 

- Wstawaj! - Chauker podniósł poetę za kołnierz, jak dziecko. - Tym razem, 
twojemu tyłkowi powiodło się. Ale nie próbuj mnie rozzłościć, Łaedańczyku! 

Młodzieniec przemilczał. Miał wiele pytań, ale doszedł do wniosku, że mądrzej i 
bezpieczniej jest milczeć. Wojownicy podprowadzili go do mostu i poeta, jak we śnie, 
przeszedł po nim na drugi brzeg. Stamtąd, obejrzał się z dziwnym uczuciem. 
Wydawało mu się, że to nie było zwykłe przejście przez burzliwą, górską rzekę. 
Pojawiło się przeczucie, że drogi powrotnej już nie będzie. 

 
Rozdział ósmy 
 
„Wszedłem na ziemie nieznanego narodu. Widziałem to, o czym język mój nie potrafi 

opowiedzieć. Stałem się świadkiem cudów niewypowiedzianych i pojąłem wiele mądrych 
rzeczy. Ale za każdym razem, kiedy sobie przypominam to, co ujrzały moje oczy i usłyszały 
moje uszy, mówię - prawdziwy cud w tym, jak dzięki rozumowi i sercu może myśląca istota 
prowadzić przyjazny dialog z podobnymi sobie…” 

Kaligi Al-Fais. „Notatki samotnego podróżnika” 
 
Lipka czuła się źle. Co było przyczyną dolegliwości – niemiłe przeżycia, 

męcząca podróż albo przeprawa przez zimne wody Gau – nie wiadomo i nie było to 
ważne. Dziewczyna trzymała się dzielnie, nawet próbowała żartować, Chejdin się 
niepokoił tak, że nawet nie ucieszył się, kiedy Świtek, po pokonaniu przeprawy przez 
rzekę, ogłosił: 

- Jesteśmy na ziemiach Sidów! 
- Dzięki za przypomnienie - docięła Rumenika. – Przydałby się odpoczynek. Po 

pieprzonej przeprawie, przez pieprzoną rzekę, nie zostało na mnie suchej nitki. 
- Postój! - zarządził Chejdin. Myśli jego krążyły wokół Lipki. Pomógł jej zsiąść z 

konia i rozesłał dla niej na ziemi wojłok. Dziewczyna miała wysoką gorączkę, 
zakaszlała. 

- Pozwól mi ją zbadać, mestjerze rycerzu - mistrz Rekla już zdążył zdjąć z 
siodła jedną ze swoich toreb. - Na uniwersytecie uczono nas leczeniu, być może, uda 
mi się… 

- Nic mi nie jest - sprzeciwiła się Lipka - po prostu troszkę się przeziębiłam. 
Ogrzeję się i wszystko minie. 

- Nie podoba się mi twój kaszel, miła damo - zauważył mistrz Rekla. - Suchy, 
gwałtowny, szarpiący. Pozwól zbadać twoje tętno. 

- Coście się do mnie przyczepili! - rozzłościła się Lipka. – Znaleźli sobie 
królewnę! Przeziębiać się, to dla mnie nie pierwszyzna. Zeszłej zimy… 

- Proszę bardzo, ognisko! - Świtek plunął płomieniem na stertę chrustu, zebraną 
przez Ratisława i teraz z satysfakcją patrzył na jaskrawy ogień. - Jeśli siostrzyczka 
zechce, to może po prostu potrzymać za moją łapę. Nasycę jej krew prawdziwie 
czystym, pierwotnym płomieniem. Najlepszy lek od febry. 

- Boże, sami lekarze! - Lipka zakasłała. - Lepiej byście jurtę postawili. Musimy z 
Rumeniką przebrać się. A tak, tylko krzątacie się bez sensu. 

- Zachowujcie się ostrożnie - uprzedził Świtek. - Sidowie bardzo nie lubią, kiedy 
ktoś pali ich las. 

- Czy to już Sejdrawedd? - zapytał Chejdin. 
- Jeszcze nie, ale to już ziemie buforowe. Za rzeką Gau, dla ludzi nie ma 

miejsca. 
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- Nieźle! – skrzywiła się Rumenika. - To ty kazałeś tu jechać. Znowu wplączesz 
nas w jakąś kiepską historię, braciszku. 

- Kiepskie historie dopiero was czekają. Już powiedziałem, że ze mną wam nic 
nie grozi. Sidowie od zarania dziejów z szacunkiem odnosili się do mojego narodu. 
Teraz znajdujecie się pod moją ochroną i protekcją. 

- Myślę sobie, że ci Sidowie już wiedzą o naszym przybyciu – odezwał się 
Ratisław, wbijając w ziemię kołek od jurty. - Ciekawe, jacy oni są? Nie widziałem ich 
ani razu. 

- Ich mało kto widział od czasu ostatniej Północnej Wojny - wyjaśnił Chejdin. - 
Mówią, że są bardzo podobni do ludzi, ale mogą przyjmować różną postać. 
Słyszałem, że czasami wcielają się w zwierzęta albo drzewa. 

- Bzdura! - sprzeciwił się smok. - Zdolność transformacji dana jest tylko 
jednemu z dawnych narodów, wilkanom. Prawda, Rekla? 

- To niegrzecznie, zwracać się do innych po nazwisku - zauważył wilkan. - 
Lepiej nazywaj mnie po imieniu. 

- Ach, wybacz! - prychnął smok. - Tak długo byłem kryształem karolitu, że 
zatraciłem wszystkie dobre maniery. 

- A jak ja mam się do ciebie zwracać, wspaniały smoku? - zapytał Franszen 
Rekla tonem, w którym dziwnie współgrały ironia i szacunek. 

- Od niedawna, mam wiele imion. Odzywam się na wszystkie. Wybierz takie, 
które jest miłe twemu sercu. 

- Zajmę się kolacją – przerwała konwersację Lipka, ale Chejdin nie pozwolił jej 
wstać. Dziewczyna z wyrzutem popatrzyła na Ortlandczyka, ale ten był nieugięty. 

- Leż, siostrzyczko! - oświadczyła Rumenika. - Dzisiaj ja gotuję. Co prawda, 
wychodzi mi to paskudnie i może się zdarzyć, że nabawicie się sraczki, ale… - 
dziewczyna zamilkła, przechwyciwszy spojrzenie Ratisława. - Dobrze, dość paplania! 
Gdzie zapasy? 

- Daleko jeszcze do Sejdraweddu? - spytał Chejdin smoka. 
- Jest prawie w zasięgu wzroku. Tamta góra, której szczyt sterczy nad naszymi 

głowami, akurat wznosi się w jego centrum. Znajduje się tam główny ołtarz Gwiazdy 
Porannej i Drzew, w języku Sidów określany jest jako Woerenn-Ar-Le-Eseall. Zostało 
do pokonania około dwudziestu lig. Myślę, że jutro przed południem będziecie na 
miejscu. 

- My? A ty nie idziesz z nami? 
- Akurat zastanawiałem się nad tym pytaniem - smok przechylił głowę na bok. – 

Ze mnie, nie będziecie mieć żadnego pożytku. Niepokoi mnie to, co się dzieje w 
Chenszu. Zbliża się wojna. 

- Chcesz się wmieszać? 
- Chciałbym, ale nie mogę. Równowaga nie daje mi prawa do mieszania się w 

ludzkie spory. I tak złamałem wszystkie reguły, kiedy zmusiłem Wołachów do buntu. 
To z mojej winy armia idzie na Chensz. Prawdopodobnie, nie powinienem się 
poddawać emocjom. 

- O czym ty mówisz? 
- Nie opowiadałem wam? - Świtek w skrócie przekazał Chejdinowi to, co 

wydarzyło się w Wenadurze. Ortlandczyk słuchał uważnie, nie przerywał. Wreszcie 
smok zamilkł i się spostrzegł, że słucha go już nie tylko Chejdin, ale i wszyscy 
pozostali. – Mówiąc szczerze, nie żałuję tego, co zrobiłem, ale to było wbrew 
regułom. 

- Coś okropnego! - pokręciła głową Rumenika. - Nawet niemowlęta? Tego  
imperatora bezmózgowca, rozszarpać na kawałki, to za mało! 
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- To nie tylko zwykły mord na niewinnych ludziach - powiedział zamyślony 
Franszen Rekla. - To składanie ofiar, przysięgam na srebrną kulę. 

- O czym ty mówisz, przyjacielu? - zainteresował się Chejdin. 
- Po prostu, przypomniałem sobie, co przekazują książki o magii. Jest tam 

powiedziane, że demony Ciemności żądają ludzkiej krwi. Masowe mordy są 
dokonywane po to, by uwolnić to, czym się żywią czarne istoty - ból, przerażenie, 
cierpienie, bieda. Ludzki ból tworzy ich Moc. Wątpię, by tego potrzebował sam 
imperator. Najprawdopodobniej, nawet nie podejrzewa, że nim manipulują jak chcą. 
Wojna, którą wszczął on albo ktoś w jego imienia, służy tym samym celom, co 
morderstwa realizowane przez sekciarzy. 

- Słuszna uwaga - niespodziewanie zgodził się smok. - Wtedy poczułem, że za 
całym tym okropieństwem coś się ukrywa i dlatego się wmieszałem. 

- Nadal twierdzisz, że nie możesz się mieszać w ludzkie spory? - Chejdin 
popatrzył na Świtka. – Wobec tego wyjaśnij, jak to się stało, że wtedy włączyłeś się 
do walki z Mongołami? Tam przecież o żadnej magii nie mogło nawet być mowy. 

- Tatku, byłem w cudzym świecie. Tam nie obowiązują prawa równowagi. A tu, 
muszę przestrzegać reguł. 

- Rozumiem - Chejdin zauważył, że Lipka próbuje wstać z wojłoka, podbiegł i 
pomógł dojść do jurty. Dziewczyna wyrywała się, próbowała się sprzeczać, ale 
Ortlandczyk trzymał ją, chociaż delikatnie, ale mocno. Rumenika, rozsiodłując 
Gabara, z uśmiechem patrzyła na tę scenę. 

- Ratisławie! - nagle zawołała niezbyt głośno. 
Rusek drgnął, odłożył łuk, którego czyszczeniem i smarowaniem zajmował się 

przed chwilą, podszedł do dziewczyny. Rumenika milczała chwilę, a potem zapytała; 
- Jak myślisz, Chejdin i Lipka są dobrą parą? 
- Nie wiem - zmieszał się Ratisław. – Być może, tak. A dlaczego pytasz? 
- Patrzę na nich i zazdroszczę Lipce. – A ty mógłbyś tak za mną chodzić, jak 

myślisz? 
- Wiadoma sprawa, mógłbym. Sama wiesz! 
- Z litości, oczywiście? 
- Dlaczego z litości? - Ratisław zająknął się, bo to, co chciał powiedzieć w 

następnej sekundzie, wydało mu się zbyt śmiałe. Pomyślał z niepokojem, że za 
wcześnie na takie słowa. - Chodziłbym i wszystko na ten temat. 

- Widzę, że co innego chciałeś powiedzieć, prawda? - uśmiechnęła się, jakby 
odgadując jego myśli. 

- Czemu mnie torturujesz? – speszył się ostatecznie. – Po co mnie wołałaś? 
- A tak, bez powodu, chciałam tylko pogadać. Idź już, dalej pieść swój łuk. Jak 

będziesz go tak głaskać, to może ci w końcu dzieci urodzi. 
- Oj, nie bądź taka! - machnął ręką i powlókł się do ogniska. Dziewczyna 

westchnęła. Ratisław nie powiedział tego, co pragnęła usłyszeć. Znowu została sama 
ze swoimi myślami. Obok jurty, smok i mistrz Rekla głośno dyskutowali nad jakimiś 
problemami, związanymi z zawiłościami magii. Westchnąwszy raz jeszcze, Łaedanka 
wzięła wiadro i poszła do rzeki. Następczyni tronu Łaedy musiała jeszcze oporządzić 
konia, a potem zająć się kolacją dla całej prześwietnej kompanii. 

 
Nad ranem, dzięki zabiegom Świtka i mistrza Rekli, Lipka czuła się znacznie 

lepiej. Gorączka minęła, chociaż kaszel był jeszcze gorszy. Do tego, dołączyło 
osłabienie. Ale chora oświadczyła, że podróż będzie dla niej najlepszym lekarstwem. 
Odmówiła przyjmowania wymyślnych mikstur mistrza Rekli, zapewniając, że 
wszystko w porządku i na próżno wilkan zachwala swoje leki. Po lekkim śniadaniu 
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ruszyli w stronę góry, której szczyt sterczał nad lasem. Świtek szybował nad 
oddziałem na takiej wysokości, że odznaczał się tylko małym punktem na niebie. 

Chejdin od rana był ponury i mało rozmowny. Może wyprowadziła go z 
równowagi choroba Lipki, a może, obawiał się możliwych złośliwości ze strony Sidów. 
Zbyt dobrze pamiętał, jak z nieżyjącym Medżem Madżari umykali przy zamku 
fonkarskim przed atakiem kanij. Może, właśnie teraz, te złośliwe bestie już obserwują 
ich ruch po drodze i tylko czekają, kiedy zostaną spuszczone z uwięzi. Jednakże, 
mistrz Rekla, który od samej Fory, jakby celowo, cały czas trzymał się prawego 
strzemienia Chejdina, beztrosko kroczył do przodu, coś mrucząc pod nosem i 
zatrzymując się po to, by przyjrzeć się jakiemuś kwiatkowi przy drodze albo gałązce z 
drzewa. Chejdin słyszał, że wilkani mają znakomity węch. Czy to, że Franszen nie 
wyczuwa w pobliżu kanij albo innych bestii, stworzonych przez czary Sidów, mogą 
czuć się bezpiecznie? A może, Pierwszy Naród posługuje się tak wyrafinowaną 
magią, że potrafi oszukać wszystkich swoimi iluzjami - nawet wilkana, tym bardziej 
smoka? 

Droga biegła niewysokim zboczem, porośniętym wrzosem, niskimi krzakami i 
niedużymi, liściastymi zagajnikami. Zgodnie z poleceniem Świtka, Chejdin prowadził 
oddział w stronę góry, u podnóża której, spowity mgłą miał znajdować się święty las 
Sidów. Nawet z takiej odległości - a do celu było jeszcze nie mniej niż dziesięć lig - 
można było ocenić jego ogrom. Ortlandczyka ogarnęła trwoga; Sejdrawedd może się 
okazać pułapką, do której pozwolą im wejść, ale za to wyjść… Świtek nie pomoże im 
w leśnym gąszczu. Wilkan jakby odgadł jego myśli. 

- Zastanawiasz się, czy warto jechać dalej, rycerzu? - zapytał. - Nie martw się 
na zapas, wyprowadzę was stąd. 

- Masz bardzo wiele zdolności, mistrzu Rekla. 
- Nie powiedziałbym, że dużo, ale trochę mam. Sidowie są potężnymi 

czarownikami, ale nawet ich magię można neutralizować. Potrzebne do tego tylko 
pewne przygotowanie, cierpliwość, a także to - mistrz postukał się palcem po głowie. 

Chejdin uśmiechnął się. 
- Przysięgam na święty gaj Tarnana, poszczęściło mi się podróżować w takim 

towarzystwie. Nie ma to, jak człowiek umiejący zrobić wszystko. Tylko, jak znajdziesz 
powrotną drogę, jeśli Sidowie postanowią poplątać nam ścieżki? 

- Zwyczajnie i nawet bez szczególnej magii - oznaczę mijane drzewa. 
- Czym? 
- Wybacz mi, mestjerze rycerzu, czyżbyś nie widział jak znaczą swój teren psy? 

Uwierz mi, zapachu znaków pozostawionych przez wilkana z niczym nie pomylisz, 
nawet, jeśli on w tym momencie był, że tak powiem, w ludzkiej postaci. Bardziej 
prostego i wygodnego sposobu nie znajdziesz. 

- Nie pomyślałem o tym - Chejdin z trudem stłumił śmiech - to niesamowite. 
- O czym rozmawiacie? - Rumenika podjechała z tyłu i uśmiechnęła się do 

Ortlandczyka. 
- Mówiliśmy… o stosowanej magii - odpowiedział za Chejdina wilkan. - 

Mestjerowi Chejdinowi ten temat wydał się interesujący i postanowiłem go w tym 
podszkolić. 

- Chejdina zainteresowała magia? - zaśmiała się. – Nawet w najśmielszej 
fantazji bym tego nie zobaczyła! Jakie czary rzuciłeś na niego, wilkanie? 

- Nie używam magii do tego, by czynić komuś szkodę – z godnością 
odpowiedział Franszen. – Mam zawsze na względzie tylko dobro! 

- Jeśli tak, to pozwól mi porozmawiać z Chejdinem na osobności. Proszę. 
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- Jak miła dama sobie życzy - wilkan natychmiast pozostał z tyłu, przenosząc 
swoją uwagę na jakieś białe kwiaty, rosnące na poboczu. Chejdin spojrzał pytająco 
na Rumenikę. 

- Wiesz, Chejdinie, dzisiejszej nocy myślałam o tym, co się z nami wszystkimi 
dzieje - zaczęła Łaedanka. - I powiem szczerze, ogarnia mnie strach. Co by nie plótł 
Świtek o moim szlachetnym pochodzeniu, wiem jedno, że jestem tylko kobietą. 
Powiedz mi, czy ty wierzysz, że tam, na końcu drogi, którą przemierzamy już tyle 
czasu, czeka nas sukces? 

- Dobre pytanie, moje miła. Odpowiem na nie prosto - nie wiem. 
- Nie wiesz. I ja nie wiem. I niczego nie rozumiem. Kiedy patrzyliśmy w to 

pieprzone lustro, ja…, ogarnął mnie potworny strach. Wiem, że czy chcemy, czy nie, 
ale ta podróż musi się skończyć. Choćby ze względu na pamięć o Akunie. Zrozum 
mnie, Chejdinie - tam, w innym świecie, kiedy tylko spotkałam ciebie, Ratisława, 
Lipkę, swojego napuszonego braciszka, niczego się nie bałam. A teraz… jedziemy 
cały czas dokądś, próbujemy znaleźć odpowiedzi na mnóstwo pytań, ale od tego nic 
nie staje się bardziej zrozumiałe. Zmęczyłam się, Chejdinie. I wydaje mi się, że Lipka 
także. 

- Rozumiem cię - uśmiechnął się. - Sam szukam odpowiedzi i sam na razie nie 
wiem, dokąd nas ta podróż zaprowadzi. Ale nie mogę zrezygnować. Dałem obietnicę 
jednemu bardzo dobremu człowiekowi, że wypełnię jego wolę. Być może, jest mi 
łatwiej, bo jestem wojownikiem. Całe życie służę komuś albo czemuś. Przysięgam na 
Oarta, z największą radością zostawiłbym was gdzieś w bezpiecznym miejscu  i 
ruszyłbym w drogę sam. Ale to nie mój wybór. To wola bogów zebrała nas razem w 
im wiadomym celu. I nie mogę powiedzieć: „Lipko, zostaw mnie!” albo „Rumeniko, 
nie mogę wziąć cię ze sobą!” Wiem, że bez was nie wykonam zadania i nie obronię 
smoka. Popatrz na Świtka - przecież on jak dziecko. Jest silny, potężny, obdarzony 
magią, ale czasami zachowuje się, jak małe dziecko. Do tego, nazywa mnie swoim 
ojcem. Ciebie i Lipkę uważa za siostry, a Ratisława za brata. Wygląda na to, że my 
wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Ja, jak troskliwy tatuś, powinienem uwolnić was od 
strapień i niebezpieczeństw, ale nie mogę, chociaż boli mnie serce, kiedy widzę, jak 
cierpi Lipka, jak ciężko jest tobie, przyzwyczajonej do przepychu. Mam tylko nadzieję, 
że koniec podróży jest bliski. I wtedy, będę mógł odetchnąć spokojnie, bo nie będę 
się bać o Lipkę, i o ciebie. 

- Nie mówisz nic o Ratisławie. 
- On jest wojownikiem. Przyszedł do naszego świata nie ot tak sobie. W 

odpowiednim czasie wypełni swoje Przeznaczenie. Wybacz, że tak mówię, ale jeśli 
on zginie, to z honorem. Wierzę w to. On jest prawdziwym wojownikiem. I ma złotą 
duszę. 

- Po co mi to mówisz? 
- Ponieważ widzę to, co starannie ukrywacie przed sobą. 
- Ukrywamy? - zaczerwieniła się - nie rozumiem. 
- A co tu jest do rozumienia. Ratisław cię kocha, ale wbił sobie do głowy, że nie 

jest godny ciebie. 
- To, że jest plebejuszem? Przecież ja też nie wychowałam się w pałacu. 
- Czasem wydaje mi się, że znam jego myśli. On marzy o sławie. Marzy o 

zdobyciu ciebie. Wszystko, co osiągnie, chciałby dać tobie. To nie takie trudne do 
zrozumienia. Sam taki byłem i dla swojej ukochanej byłem gotów walczyć samotnie z 
całą armią. On chce zobaczyć w twoich oczach zachwyt i miłość - uważnie popatrzył 
na dziewczynę. - Nie wiem, na ile mocne są twoje uczucia do niego, ale jeśli coś stoi 
na przeszkodzie, proszę cię - daj mu to do zrozumienia teraz i bez wykrętów. 
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Postaraj się porozumieć z nim. Pozbawisz go niepotrzebnych marzeń. Ratisław jest 
idealistą i marzycielem. Trudno mu będzie wyrwać cię z serca. Jednak wiem, że 
wielki ból jest lepszy od bardzo wielkiego. Pogodzi się i nie zrobi głupstwa. 

- Ja go wcale nie zamierzam odpychać - zaczerwieniła się jeszcze bardziej. - 
Tylko on sam, jakiś… dziwny. Melancholijny. Ile już czasu podróżujemy razem, a on, 
jakby mnie unika. Czasami wydaje mi się, że nawet mnie się boi. Dlaczego taki jest? 

- To nie strach – ujął w dłonie cienkie, wytworne paluszki dziewczyny i czule je 
uścisnął. - To nieskazitelność. Przemyśl moje słowa. I o nic się nie martw. 
Przejdziemy przez wszystkie próby i zobaczymy poranek naszego zwycięstwa. 
Obiecuję ci. 

 
Święty las Sidów, na pierwszy rzut oka, okazał się najzwyklejszy. Ale to tylko na 

pierwszy rzut oka. Jechali już drugą godzinę i nie spotkali ani jednej żywej istoty. 
Sejdrawedd jakby wymarł. Nawet opanowany i zawsze radosny wilkan nagle 
spoważniał. 

Za to Lipka i Ratisław wyraźnie się ożywili. Jakby wrócili do domu - las był tak 
bardzo podobny do ojczystego. Otaczały ich znajome drzewa; zgrabne brzozy, stare 
lipy, bardzo wysokie sosny, zarośla leszczyny i olchy. Nawet grzyby, które trafiały się 
przy ścieżce, były takie same jak te, które jeszcze niedawno zbierali w Czudowym 
Borze. I słońce podobnie świeciło przez listowie, pokrywając podszycie niezwykłą, 
świetlistą siatką. Ale zwierząt, ani ptaków w lesie nie było. I to było nienormalne. Z 
tego powodu zielony, letni las sprawiał wrażenie złudnego i martwego. Ratisław, który 
otrzymywał od Chejdina najsurowszy zakaz wypuszczania strzał do zwierząt i 
ptaków, zastanawiał się teraz - a gdzież są te zwierzęta i ptaki? 

- Nawet wiatru nie ma - dziwił się mistrz Rekla. - Po prostu ocean ciszy i 
spokoju. 

- Martwi cię to? - zapytał Chejdin. 
- Nie. Niepokoi mnie co innego. Widzisz te krzaki, mestjerze rycerzu? 

Przypominają mi sztuczne ogrodzenie. Jeśli tak, to gdzie są wrota? 
- Masz rację - potwierdził Chejdin, przyglądając się równemu pasowi krzaków, 

nieprzerwanie ciągnących się od drzewa do drzewa po prawej stronie, koło których 
jechali już bitą godzinę. - Prawdopodobnie, jedziemy w kółko. 

- Tak mi się wydaje. Ale mam pomysł - mistrz Rekla zatrzymał się i skierował się 
do konia z bagażem, żeby zdjąć jedną ze swoich toreb. Po chwili, usiadł na trawie i 
wyjął coś podobnego do tego dziwnego lustra, które podróżnicy już widzieli w zamku 
For. 

- Co zamierzasz? - zainteresował się Chejdin, obserwując manipulacje 
uczonego wilkana. 

- Mówiłem, że mam przenośną kopię mojego SKUMPa, - zakomunikował 
Franszen - i chcę z niego skorzystać. Mam mocne podejrzenie, że podrzucono nam 
pierwszą zagadkę, by sprawdzić poziom naszego intelektu. To zielone ogrodzenie, 
bezwątpienia wytwór magii. Gdybyście czytali prace Caspariusa Wendałły, to 
zauważylibyście, że krzaki rosną nienaturalnie szczelnie i równo - to wyraźny znak, 
że nad roślinami, stanowiącymi to swoiste ogrodzenie, pracowali magowie. Gotowe! 
Spróbujemy … Hm… Tak, jak myślałem! Z przodu, źródło bardzo silniej emanacji 
magii Porannej Gwiazdy i Drzew! Jestem przekonany, że wejście jest tam. Idźcie za 
mną, przeprowadzę was. 

- No no, mądrala zasrany! - mruknęła Rumenika, której antypatia do Franszena 
w ostatnich dniach tylko nieznacznie osłabła. 
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- Powinienem się domyślić, że będą nas zwodzić różnymi iluzjami - trajkotał 
Rekla, drepcząc z przyrządem w rękach wzdłuż ogrodzenia. - Widzimy las zupełnie 
inny, niż jest w rzeczywistości. Najprawdopodobniej, każdy z nas widzi go takim, 
jakim pragnie zobaczyć. Sidowie są mistrzami w tworzeniu imitacji. A najważniejsze 
w tym wszystkim to, jak szybko potrafimy znaleźć dostępny portal. 

- A jeśli nie znajdziemy? - zapytała Rumenika. 
- Wtedy całe nasze dreptanie po lesie zda się psu na budę. 
- Nieźle! – prychnęła dziewczyna. – To się nazywa, gościnne przyjęcie. 
- Coś jest przed nami! - Rekla z niespodziewaną szybkością pomknął do 

przodu, trzymając przed sobą przyrząd. - Chodźcie tu! 
Chejdin uderzył piętami konia i ruszył za wilkanem. Odruchowo spojrzał na 

niebo - smoka nad drzewami nie było. Z goryczą pomyślał, że jego przyszywany syn 
nie zawsze zachowuje się jak należy. Po chwili zobaczył, że mistrz, z promienną 
twarzą, zatrzymał się przed ścianą krzaków. 

- Tu jest! – oznajmił uroczyście. - To miejsce, którego szukamy, przysięgam na 
srebrną kulę. 

- Ale tu nie ma żadnego wejścia – zdziwił się Chejdin. 
- To iluzja. Wejście jest, ale można je zobaczyć tylko przy pomocy magii. Trzeba 

spróbować wejść. 
- Dobrze - Ortlandczyk zsiadł z konia, poprawił miecz. - Pójdę pierwszy. 
- Dlaczego ty? - nagle wtrąciła się Rumenika. – A może ja powinnam 

spróbować? 
- Proszę, pozwól mi – rozległ się głos podjeżdżającego Ratisława. 
Chejdin uśmiechnął się. 
- Pójdę ja, bo jestem najstarszy - powiedział tonem nie cierpiącym sprzeciwów. 

- Nie zapominajcie, że to ja jestem wojownikiem-smokiem i Świtek znajduje się, 
przede wszystkim, pod moją opieką. Jeśli nie wrócę, wtedy już wasza głowa w tym, 
jak się dogadać z gospodarzami. Co mam robić, Franszenie? 

- Myślę, że trzeba spróbować iść przed siebie. Wejście powinno tam być, 
jestem tego pewien. 

Chejdin wzruszył ramionami i poszedł w stronę krzaków. Gałęzie rosły gęsto i 
tak się splatały, że wydawało się, przez tę zieloną ścianę nie przedrze się nawet 
łasica. Ale Chejdin, z wyciągnięta ręką ruszył do natarcia. Żywopłot miękko się ugiął 
pod dotknięciem człowieka. 

- To obłęd - mruknął Ortlandczyk. - Nie ma żadnego wejścia. 
Przeszedł jeszcze kilka kroków, ale gęsta, zielona ściana, była nie do przebycia. 

Pojął, że nie uda się jej pokonać – przynajmniej, jemu. 
- No i co? - zapytał, wróciwszy do pozostałych. - Nie da się przejść! 
- Da się, ale widocznie Sidowie nie pragną rozmowy z tobą - sprzeciwił się 

mistrz Rekla. - Wejście jest. Niech spróbuje ktoś inny. 
- Dobrze, pójdę! - Rumenika zsiadła z konia i odważnie ruszyła w kierunku 

ściany. Z początku, wszyscy pomyśleli, że dziewczynie udało się przejść, ale potem 
usłyszeli taki wybuch przekleństw, że Chejdin mimo woli uśmiechnął się, a Ratisław, 
z dezaprobatą pokręcił głową. 

- Dupki przemądrzałe! Czarodzieje pieprzone! – dziewczyna z wściekłością 
strzepywała z odzieży przylepione śmieci. - A może, to ty coś poplątałeś, profesorku? 
Tu, z kosą i siekierą się nie przedrzesz. Prawdziwy częstokół, taka jego mać! 

- Niczego nie poplątałem – mistrz stanowczo pokręcił głową. - Portal tu jest. 
Niech spróbuje mestjer Ratisław. 
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Ten natychmiast spróbował, ale z takim samym rezultatem. Rekla przestał się 
uśmiechać. Sidowie uporczywie nie chcieli wpuszczać przybyszów w swoje 
posiadłości. A może, to SKUMP po prostu wydziwiał. Albo… 

- Spróbuję - nagle powiedziała Lipka. 
Spokojnie podeszła do zielonej ściany, wyciągnęła rękę, coś powiedziała - i 

zdumiony Chejdin zobaczył, jak magiczna przeszkoda nagle się rozstąpiła i w 
miejscu otwarcia portalu rozjarzyło się jaskrawe, tęczowe światło i pochłonęło Lipkę. 
Było to tak niespodziewane, że rzucił się do przodu, by zatrzymać ukochaną, ale nie 
zdążył - portal zamknął się w jednej chwili i przed nimi znowu wznosiły się zwarte 
krzaki, dwukrotnie wyższe od człowieka. Zrozpaczony, omal nie zaczął rąbać ich 
mieczem, żeby przebić się za ogrodzenie, ale na czas przypomniał sobie ostrzeżenia 
Świtka, że w Sejdraweddzie nie wolno czynić szkody żadnej żywej istocie. 

- Udało się! - usłyszał głos Franszena Rekli. – Mówiłem przecież, że portal jest! 
Sidowie wybrali tego, z kim będą rozmawiać. 

- Ale dlaczego z nią? – zdziwił się Ratisław. 
- Nie domyśliłeś się? - uśmiechnęła się Rumenika. - Jest najlepsza z nas. Sama 

Dobroć i Czystość. Dlatego ją wybrali. 
 
Za ścianą była łąka. Zadziwiająca, nierealna. Lipka ze zdumieniem i zachwytem 

rozglądała się na boki. Równe, bezkresne pole, usiane niezwykle pięknymi kwiatami 
rozpościerało się po sam horyzont. Powietrze napełniał cudowny aromat. I była noc; 
niebo usiane gwiazdami tak jaskrawymi, że w ich świetle można było dostrzec każdą 
trawkę pod nogami. Wszystko było jak w czarodziejskim snie. 

- Pięknie, prawda? 
Lipka odwróciła się na głos. Serce zamarło, zaparło dech, a klatkę piersiową 

rozsadził szloch. 
- MAMO!? 
Jajenicha uśmiechnęła się. Wydawała się wyższa, a jej włosy zupełnie 

posiwiały. Z twarzy jednak promieniowała młodość i świeżość - to była twarz z 
dzieciństwa Lipki. 

- Pomyślałam, że zechcesz mnie widzieć taką, jaka byłam kiedyś - powiedziała 
Jajenicha. - Tylko teraz mam inne imię. Nazywam się Ariendal ap-Angielen i jestem 
władczynią Sejdraweddy. Witaj, Lipko! 

- Ty… nie jesteś mamą? 
- Powiedz mi, moja miła, kogo widzisz teraz przed sobą? 
- Ja? - dziewczynie zadrżały wargi. - Widzę mamę! Moją matkę, jedyną, 

najdroższą! 
- To znaczy, że nie pomyliłam się - Jajenicha znów się uśmiechnęła, ale w jej 

oczach błyszczały łzy. - Wybacz mi, jeśli sprawiłam ci ból, ale zrobiłam to z 
najszlachetniejszych pobudek. Chciałam ci sprawić trochę radości. Uwierz mi, że nie 
przypadkowo wybrałam właśnie taki wygląd. To nie kłamstwo i nie okrutne oszustwo. 
W twoim świecie byłam Jasienichą, twoją matką. W tym świecie, rządzę Sidami. 

- Czy to możliwe? - zaszlochała Lipka, wycierając łzy. - Przecież ty … Ja 
przecież ciebie… 

- Myślałaś, że straciłaś mnie na zawsze? Tak nie bywa, dzieciątko. Bóg, to 
mądrość i miłość. On nigdy nie rozdziela, tylko łączy. Czy nie czułaś, że zawsze 
byłam obok ciebie? 

- Było mi tak źle bez ciebie. 
- Ponieważ nie wiedziałaś o tym. - Jajenicha podała dziewczynie rękę. - Dotknij. 

Co czujesz? 
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- Ciepło. Ręka ciepła i… żywa. Mamo! 
- Córeczko! 
Nagle, z nieprawdopodobną prędkością łąka pomknęła Lipce na spotkanie i po 

chwili zapadła ciemność. Kiedy otworzyła oczy, zobaczyła nad sobą poważną i trochę  
przestraszoną twarz Jasienichy. 

- Moja malutka! – ciepła, miękka ręka dotknęła czoła. – Słabo ci? 
- Tak, troszkę. Ale już minęło. 
- Jak tak można! Musisz uważać, bo dzieciątku wyrządzisz krzywdę. 
- Jakiemu dzieciątku? 
- A nie wiesz? - Jajenicha klasnęła w dłonie. - Kochałaś się ze swoim 

Chejdinem, tak bez potrzeby? 
- Ja… myślałam, ale nie wiedziałam, czy na pewno… 
- Na pewno - Jasienicha-Ariendal zaśmiała się. - Pewniej nie może być. 
- Mamo, dlaczego mnie wtedy opuściłaś? 
- Musiałam. Każdy ma swój czas, córeczko. Przyjdzie dzień i także odejdziesz, 

zostawiwszy swoje dzieci. I tak będzie trwać, póki świeci słońce. Co ci powiedział 
nasz czudowoborski ojciec, Warsonofij? 

- Że ty, chociaż byłaś znachorką, to jesteś obecnie w raju. 
- W raju? Dajmy spokój. Sejdrawedd jest niewiele podobny do raju, a mój 

teraźniejszy naród, to nie aniołowie. 
- Mamusiu, przebacz mi! 
- Za co? Byłaś dobrą córeczką. Najlepszą. Ty i teraz jesteś najlepsza i 

najbliższa. Dlatego, tylko tobie pozwolono przejść przez ukryte przejście do 
Sejdraweddy. 

- Mamo, a wiesz, że nasz Świtek stał się smokiem! 
- Wiedziałam, kim jest, jeszcze tam, w lesie, zanim zabraliśmy go do siebie. 

Miałam dar Wiedzy. I ty go masz. Pomożesz swemu ukochanemu, bo w tobie jest 
moc Matki-Ziemi. 

- Pomogę? W jaki sposób, mamusiu? 
- Ty już mu pomogłaś. Dzięki tobie, otrzymał to, czego był pozbawiony przez 

całe życie - miłość. Odzyskałaś go dla Światła. Jesteś jego aniołem stróżem. Bez 
ciebie, zginie. 

- Mamo, ale do czego to wszystko zmierza? 
- Krwawa mgła będzie czołgać się z Giespieropolisu - Jasienicha-Ariendal 

błysnęła oczyma. - Ten świat jest w niebezpieczeństwie. Szczycę się tym, że moja 
córeczka została wybrana. Kiedy się tylko urodziłaś, wiedziałam, że jesteś niezwykła. 
Wszystko się wypełniło. Teraz, potrzebna jest tylko twoja wiara i miłość. 

- Przecież to Świtek kazał nam tu przyjechać, by dowiedzieć się, co mamy 
czynić - nie wytrzymała i znów zaszlochała. - Och, gdybym wiedziała! Gdybym tylko 
wiedziała! 

- Nie płacz, córeczko - władczyni Sejdraweddy przeciągnęła dłonią po włosach 
Lipki i od tego dotknięcia, światło i ciepło wypełniły serce dziewczyny. - Świtek 
postąpił słusznie. Wybraliście właściwą drogę. To nieprawda, że Sidowie nie lubią 
ludzi. Lubimy was, chociaż kiedyś, ludzie uczynili nam wiele złego. Ludzie jeszcze 
nie są gotowi, by poznać prawdę. Być może, z waszą pomocą, zbliżą się do niej. 
Bardzo bym tego chciała. Bardzo. 

- Mamo! Mamo! Chcę zostać z tobą! 
- Zostać? A co z Chejdinem? Przecież jesteś mu potrzebna. 
- Czy naprawdę nic nie można zrobić, byśmy wszyscy byli razem? 
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- Przeszłość odeszła, córeczko. Życie cały czas się zmienia i nie można 
przeżyć dwa razy tego samego dnia. Spotkaliśmy się tylko dlatego, że do naszego 
świata wróciła równowaga i magia niosąca Światło, która tworzy wielkie cuda. Ale 
jeśli nie przejdziecie swojej drogi do końca, równowaga zniknie, ponieważ Zło jest 
bardzo silne. Jeśli się go nie pokona, zniszczy wszystko, nawet ten święty las i wtedy 
nie będę mogła być przy tobie. Powinniście poznać imię demona, by go unicestwić. 
Idźcie do kraju górali. Wiem, że pokonacie tę drogę. Dlatego nie płacz i nie przeżywaj 
przeszłości. Wiem, że szczęście cię nie ominie. Chejdinowi powiedz, że Sidowie są z 
wami. Szczerze mówiąc, on sam powinien o tym wiedzieć - przecież ma miecz, 
właścicielowi którego Sidowie zawsze pomogą. Będziemy śledzić wasz marsz i, 
kiedy przyjdzie godzina, pomożemy wam. Nie zostawimy was w chwili 
niebezpieczeństwa. Uwierz mi, córeczko. Przekaż to swoim współtowarzyszom. 
Uściskaj ode mnie Ratisława. Pamiętam o nim. Tylko teraz, on jest Wojownikiem. 
Przekaż mu także - niech uważa na tego z żeńskim warkoczem na hełmie. Więcej, 
nie mogę ci nic powiedzieć. Ludzie nie powinni znać swojej przyszłości. 

- Mamo, dlaczego mam ciebie zostawić? Nie chcę! 
- Przecież nie zostawiasz. Rozstajemy się na jakiś czas. Chroń Chejdina i moją 

wnuczkę! 
- Wnuczkę? 
- Wspaniałą wnuczkę - oczy Jasienichy zapłonęły niczym gwiazdy. - Opowiedz 

jej o babci… 
- Mamo! 
Nagle, jakby się obudziła z głębokiego snu. Siedziała na trawie i rozglądała się. 

Jasienicha zniknęła. Znikła cudowna łąka i czarodziejskie kwiaty, i znów był dzień. 
Niepojętym sposobem, znów znalazła się po zewnętrznej stronie zielonej ściany. 
Chejdin podbiegł do niej, podniósł ostrożnie, przytulił i zaczął całować. Ratisław 
spuścił wzrok, Rumenika ukradkiem otarła łzy. Franszen Rekla promieniał, jak 
wypucowany miedziany kociołek. 

- Miła moja! Ukochana, najdroższa! - szeptał Chejdin łamiącym się głosem. - 
Jak tak można! Wystraszałaś mnie, przysięgam na przędzę Atty! To przecież 
Sidowie, zrozum, od nich wszystkiego można oczekiwać. 

- Można oczekiwać tylko dobra - popatrzyła na rycerza, a w oczach jej było 
światło. - Ona mi wszystko powiedziała, sokole mój. Wszystko, co jest i co będzie. 

- Ona? – zainteresowała się Rumenika. 
- Matka. Władczyni tego lasu - Lipka podeszła do Łaedanki, objęła i pocałowała, 

a potem, nagle, ni z tego ni z owego, ukłoniła się Ratisławowi. – Wszystko mi 
powiedziała. Ona i jej naród będzie z nami. 

- Naprawdę? – ucieszył się Ratisław. 
- Naprawdę - odpowiedziała, przeżegnała się, potem, po chwili milczenia, 

dodała: - Matki nie kłamią. 
 
Chejdin siedział przy ognisku i rozkoszował się ciszą. Nocny Sejdrawedd 

milczał, tylko czasem, pojawiał się wiatr z równiny i poruszał listowiem ogromnych 
drzew. Dookoła polany zaczynało szumieć i pochrapywały konie uwiązane przy 
jurcie. 

Rano opuszczą zaczarowany las Sidów. Tę część drogi już pokonali. Nie 
wiedział, czy udało im się osiągnąć to, na co liczył Świtek wysyłając ich do Tełosu - 
Sidowie otworzyli się tylko przed Lipką. Obiecali pomoc, ale jaką? Czym pomogą 
tajemniczy mieszkańcy Taer-na-Weddu - magią czy bronią? Przestał sobie łamać 
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głowę, szukając odpowiedzi. Być może, Świtek wszystko wyjaśni. A jeśli nie, to 
przyszłość pokaże, co warte są słowa Władczyni Lasu, jak ją nazwała Lipka. 

Dzisiaj nie mógł poznać swojej ukochanej. Po rozmowie z władczynią Sidów, 
dziewczyna wyciszyła się i pojaśniała. Wyjątkowo długo i starannie modliła się przed 
snem. Nie odważył się o cokolwiek wypytywać, tylko pomyślał, że na pewno 
dowiedziała się o czymś, ale nie mówiła o tym nikomu. 

Podrzucił chrustu do ogniska, popatrzył w stronę jurty i drgnął - Lipka szła w 
jego kierunku. Ruszył jej naprzeciw, wziął za ręce. 

- Nie mogę zasnąć - powiedziała, całując Ortlandczyka. - I Franszen chrapie 
straszliwie. Mogę z tobą posiedzieć? 

- Oczywiście, mój aniele. Tylko, rano znowu ruszamy i boję się, że po 
chorobie… 

- Jestem zdrowa - Lipka usiadła przy ogniu. - Nie martw się, mój sokole. Teraz, 
droga będzie dla mnie znacznie łatwiejsza. 

- Miło mi to słyszeć. 
- Chejdinie, powiedz mi, tylko jak na spowiedzi, bez wykrętów - wierzysz, że po 

śmierci coś jest? Że dusza żyje nadal, chociaż ciało umarło? 
- Skądże mi to wiedzieć! - uśmiechnął się. – Poznamy prawdę, kiedy 

przekroczymy próg między życiem i śmiercią. A dlaczego pytasz? 
- Tak tylko pomyślałam. Nasz ojciec, Warsonofij, mówił, że pobożna dusza idzie 

po śmierci do Boga, do raju, wysoko w niebie - westchnęła. - Ale, żeby zyskać 
pobożność, trzeba dużo wycierpieć w ziemskim życiu. Gdy mówił, to cierpła mi skura; 
cierpisz, cierpisz, a jak umrzesz - żadnego raju nie ma! Powiedziałam o tym ojcu na 
spowiedzi, a on mnie nazwał głupią i bezmyślną. Pokutę nałożył za to, że wątpię w 
potęgę naszego Pana Boga. 

- Jesteś dzisiaj jakaś inna - objął dziewczynę, wciągnął delikatny aromat, bijący 
od jej włosów. - Prawdopodobnie, królowa Sidów odsłoniła ci jakieś sekrety. 

- To dobra, leśna gospodyni – położyła głowę na jego ramieniu. - Powiedziała 
mi prawdę. Teraz, mi znacznie łatwiej. Jestem szczęśliwa, Chejdinie. Dlatego, że Bóg 
dał mi ciebie, za moje cierpienia. Dlatego, że otrzymałam miłość. Wierzysz? 

- Wierzę, całym sercem… 
- Jeśli wierzysz, pocałuj. 
Całowali się długo, zapamiętale, a potem, w ognisku głośno strzeliło polano, 

Lipka krzyknęła przerażona i Chejdin wypuścił ją z objęć. Siedzieli przytuleni i wtedy 
Chejdin zobaczył, że dookoła nich zebrało się mnóstwo świetlików. 

- Jakie piękne! - zachwyciła się Lipka. - U nas, w Czudowym Borze, latem też 
ich było dużo, tylko nie takie jaskrawe. 

- A może to nie żadne świetliki, tylko Sidowie. Mówią, że oni mogą przyjmować 
każdy wygląd. Latają teraz dookoła nas i słuchają, o czym rozmawiamy. 

- To znaczy, że las ożył. A za dnia, był taki pusty. 
- Zapytałaś ukochana, czy wierzę w to, że po śmierci życie trwa i 

przypomniałem sobie pewną historię. Osiemnaście lat temu, w boju, zginął mój 
nauczyciel Jondur Breo, znakomity wojownik i wspaniały człowiek. Nie było mnie 
wtedy obok niego. Bardzo się przejąłem jego odejściem, chociaż na wojnie śmierć, to 
zwykła sprawa. Minęły dwa lata i wysłano mnie w ramach patrolu na garwaryjską 
granicę. Jakoś nocą, po warcie, położyłem się odpocząć, zasnąłem i miałem dziwny 
sen. Mestjer Breo znów proponuje mi, bym został jego giermkiem i udał się u jego 
boku na południe, by tam zaprowadzać pokój. Ja się oczywiście zgadzam, ale mój 
mistrz tak chytrze się uśmiecha i mówi: „Tylko nie zapomnij jutro zabrać ze sobą 
tarczy. Bez niej, nie będziesz mógł walczyć”. Zacząłem się sprzeciwiać, tłumacząc, 
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że zawsze obchodzę się bez tarczy, ale mestjer Breo nadal się uśmiechał i 
powtarzał: „Weź tarczę! To jest ważne!” Potem obudziłem się. Tego ranka, nasz 
zwiad wysłano w dolinę do rozpoznania drogi. Zbierając się, przypomniałem sobie 
słowa mistrza i zdecydowałem zabrać ze sobą niedużą, okrągłą tarczę – taką, z 
jakich czasami korzysta lekka kawaleria. Sam nie wiem, dlaczego wtedy nadałem 
swojemu sennemu widzeniu takie znaczenie. Ledwie zagłębiliśmy się w dolinę, 
napadli na nas Garwaryjczycy. Mieli przewagę i walczyli bardzo zaciekle, ale 
pokonaliśmy ich i zmusiliśmy do cofnięcia. I oto teraz, kiedy wydawało się, że 
zwyciężyliśmy ostatecznie, jeden z przeciwników - leżał na ziemi, udając martwego - 
nagle wstał i zaatakował mnie kopią. Uderzył w górę, w lewy bok. I tarcza, uratowała 
mi życie. Ostrze kopii trafiło w jej brzeg i zmieniło kierunek, raniąc mi biodro. Gdyby 
nie było tarczy, kopia trafiłaby mi prosto w serce. Zastanawiam się, co to było – 
przypadek, czy mój zmarły nauczyciel naprawdę uprzedził mnie o 
niebezpieczeństwie? Tego nie potrafię wyjaśnić. 

- To znaczy, że jednak wierzysz? 
- Prawdopodobnie, wierzę. Chociaż, kiedy odchodzili moi przyjaciele i bliscy, 

było mi bardzo trudno zachować tę wiarę. 
- Musisz uwierzyć – pogładziła go po policzku. - Jest miłość, wieczne życie i raj 

Boży. Tam, będziemy razem. Na zawsze, na zawsze. Sam Bóg nas posłał do siebie, 
więc dlaczego miałby rozdzielać bliźniacze dusze? Dzisiaj się o tym dowiedziałam. 

- Od Władczyni Lasu? 
- Tak. I jeszcze powiedziała… Powiedz to Ratisławowi, bo ja nie potrafiłam. Nie 

starczyło odwagi. Matka powiedziała, że pisane jest mu spotkanie wojownika z 
żeńskim warkoczem na hełmie. Wygląda na to, że powinien się go wystrzegać. Nic 
więcej nie powiedziała, mówiła, że człowiek nie powinien znać swojej przyszłości. 

- Myślisz, że grozi mu niebezpieczeństwo? 
- Boję się o niego. Przecież nie jest dla mnie obcy - zająknęła się - mówił, że 

mnie lubi. Gorzko mi będzie, jeśli coś mu się przydarzy. 
- Moja ty kochana! Dobrze, powiem mu. 
- Chejdinie, kocham tylko ciebie. Ratisław, jest dla mnie jak przybrany brat. 
- Rozumiem, kochana, mnie jest także bardzo bliski, bo uratował mi życie. 
- Jeśli poproszę - obronisz go? 
- Oczywiście - znów pocałował dziewczynę w półotwarte usta. - Będę go bronić, 

jak własnego życia. 
 
Świtek czekał na granicy lasu. Wybrał niedużą skałę i siedział na niej dumnie i 

godne – wypisz wymaluj stróż, posłany tu przez wyższe moce. Radość ze spotkania 
wyraził głośnym syczeniem i nawet pozwolił Lipce pogłaskać się po głowie. 

- Spełniło się! - klasnął, kiedy Lipka przedstawiła mu pokrótce swoją rozmowę z 
królową Ariendal. - Sidowie są po naszej stronie. Odwieczna wrogość została 
pokonana. Można odetchnąć z ulgą i uczuciem dumy; udało nam się to, czego w 
swoim czasie nie zdołali zrobić nawet Skrołlingowie. Ha! 

- Co powinniśmy teraz robić? - zainteresował się Chejdin. 
- Teraz, czeka was najtrudniejsze - powiedział smok. - Musicie powstrzymać 

wojnę, która już się zaczęła. Zbliża się godzina triumfu waszej mości - Świtek skłonił 
głowę przed Rumeniką - godzina twojej sławy, braciszku – ukłonił się Ratisławowi. 

- Znowu mnie wywyższasz! - nie wytrzymała Rumenika. - I znowu prawdę 
omijasz bokiem. Czyż nie możesz wyjaśnić chociaż raz coś z sensem? 

- Przecież wam wyjaśniam. Powinniście jechać na północ, do Chensza. 
- Wam? A ty co, znowu odfruniesz? 
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- Nie, naturalnie, że będę przy was. Ale, nie będę mógł wam pomóc. 
- Czyżby, było coś nowego? – zasępił się Chejdin. 
- Muszę się usprawiedliwić wobec was, ale zdarzyło się coś, czego w ogóle nie 

oczekiwałem. Wojsko księżnej Wirchejny, jest nie do pokonania przeze mnie – 
zasyczał. - Bardzo nieprzyjemnie mówić wam o tym, ale nie mogę tego ukrywać. 

- Znowu magia, prawda? 
- Wojsko Ainy ap-Annon prowadzi wojownik, który ma karolit – odpowiedział 

zasmucony Świtek. - Nie mogę walczyć z tymi, którzy go posiadają. 
- No, to ładny pasztet! 
- Będę przy was - dodał smok, widocznie próbując chociaż trochę osłodzić 

gorzką pigułkę. - Powinniście także wiedzieć, że wojownik z karolitem, jest bardzo 
niebezpieczny dla mnie. Może mną kierować. Nie chcę dostarczyć wam przykrości 
wbrew swojej woli. 

- Wszystko jasne - podsumowała Rumenika. – Tylko, co mamy teraz robić? 
- Jechać - odpowiedział za smoka Chejdin. - Tam zobaczymy, co robić dalej. 

Czy chociaż wiesz, co to za wojownik, Świtku? 
- Wiem - zatrzymał swoje spojrzenie na Ratisławie. - To szczególny wojownik. 

Taki sam, jak nasz Ratisław. Wojownik spoza kręgu. 
 
Uer di Maron opadł z sił. Wdrapywał się po stromym kamienistym zboczu góry, 

starając się nadążyć za Wołachami, którzy, zdawało się, zupełnie nie czuli 
zmęczenia. Nogi odmawiały posłuszeństwa, brakło tchu, a palce były zdarte do krwi. 
Rudy Chauker cały czas trzymał się obok, złośliwie przewracał oczyma i poganiał, 
wzmacniając rozkazy przekleństwami. Poeta nawet nie zapamiętał, jak znalazł się na 
szczycie góry, cały w pocie i kurzu. Tu, dowódca oddziału, jasnowłosy Lejrin, pozwolił 
wszystkim wreszcie odpocząć. 

Di Maron runął na trawę, czując, że szybciej umrze, niż wykona rozkaz 
powstania i dalszego marszu. W tym momencie podszedł do niego Chauker. Tym 
razem, rudy Wołach podał mu flaszkę. 

- Masz, łyknij! 
Di Maron chwycił butelkę, przypadł do gardziołka wargami, ale była tam nie 

woda, ale najmocniejszy chyba bimber, z silnym zapachem przepalanki. Młodzieniec 
zakasłał, wydawało się, że mikstura przepaliła mu wnętrzności. Chaukier wyrwał mu 
z rąk  flachę i sam pociągnął tęgi łyk. 

- Słabeusz! – powiedział tylko tyle. 
Od góralskiego napitku zaszumiało w głowie, po ciele rozlało się ciepło. Oparł 

się plecami o kamień i zamknął oczy. Z kołowrotu myśli wypłynęło przypuszczenie – 
nie zabiją, bo gdyby chcieli to zabić, zrobiliby to tam, jeszcze na dole. Widocznie, 
opowieść o smoku poruszyła dzikusów do żywego. Myśli przerwało pojawienie się 
jeszcze dwóch górali. Na nich, widocznie czekali, ponieważ wojownicy Lejrina 
natychmiast okrążyli nowo przybyłych, zapominając o poecie. I natychmiast 
zabrzmiał nowy rozkaz.  

- Wstawaj! - Chaukier już był przy nim. - Czas w drogę! 
- A odpoczynek? - jęknął di Maron. – Nie czuję nóg. 
- Trudno, musisz je poprosić o posłuszeństwo – odgryzł się rudy. – Nikt ciebie 

nie poniesie. A zostawić cię, można tylko martwego. Więc jak? 
- Lepiej spróbuję dogadać się z nogami – zgodził się poeta. 
Łatwiej było schodzić, niż wdrapywać się na górę, ale i tu di Maron kilkakrotnie 

omal nie zjechał po zboczu, trafiając nogą na chwiejący się kamień. W połowie 
zbocza zrozumiał, że w dolinie było dużo uzbrojonych ludzi. 
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Górale z forsownego marszu przeszli do spokojnego kroku. Di Maron szedł z 
nimi po skalistym grzebieniu, mimochodem przyglądając się obozowi w dolinie. 
Natychmiast rozpoznał imperialną armię. Dostrzegł czerwone mundury imperatorskiej 
gwardii i pstre kamizelki roszyrskich strzelców. 

- Dziwne. Przecież w Giespieropolisie mówiono, że wojna już się skończyła! - 
mruknął poeta, widząc, jak przy namiotach przechadzają się imperatorscy żołnierze. - 
Czyżby znowu zaczęli się bić? 

- Stać! – wydał komendę Lejrin. 
Górale zapadli wzdłuż grzędy, tylko kilku ludzi, skradając się, pobiegło dalej. Di 

Maron schował się w jakąś szczelinę między kamieniami, zastanawiając się, co go 
czeka. Nie ulega wątpliwości, że dwudziestu górali nie odważy się napaść na wielki 
oddział - tam, w dolinie, nie mniejszy od setki wojowników. Chyba, że ci barbarzyńcy 
są na tyle szaleni, by… 

- Hej, ty! - Lejrin wzmocnił swoje słowa zapraszającym gestem. - Podejdź tu! 
- Czego dowódca sobie życzy? - zapytał poeta, ale się nie ruszył. 
- Powiedziałem - podejdź! 
- Twoja wola - stękając podniósł się, podszedł do jasnowłosego. - Słucham cię, 

Wołachu. 
- Słuchaj uważnie - Lejrin wparł się palcem wskazującym w pierś poety. – Teraz, 

zaatakujemy wojowników w dolinie. Nasza broń jest cicha. Jeśli wróg zobaczy albo 
usłyszy nas przed czasem, zginiemy. Dlatego zapamiętaj - idziesz z nami. Jeśli 
spróbujesz krzyczeć, Chaukier natychmiast podetnie ci gardło. 

- Bez mrugnięcia okiem! - potwierdził słowa dowódcy rudy Wołach. 
- Przygotować się do walki! - skomenderował Lejrin. 
Podwładni szybko i wprawnie załadowali kusze, obnażyli miecze. Potem, 

oddział ruszył się wzdłuż grzędy. Szli powoli i ostrożnie. Di Maron znalazł się w 
samym środku kolumny. Serce wściekle kołatało, w ustach zaschło ze strachu. 
Wszystko przypominało zły sen. A potem, wyraźnie usłyszał rżenie koni i głosy, 
brzmiące w języku łaedańskim. 

- Pomocy! - wrzasnął di Maron bez opamiętania. – Ratujcie mnie! 
Potem, był obłęd. Wołachowie z rykiem rzucili się naprzód i biegł z nimi. 

Dookoła, niczym deszcz, padały bełty z kusz. Ktoś krzyczał, rzęził, coś szczękało, 
grzmiało, rżały przestraszone konie. Potknął się o rozciągnięte ciało w czerwono-
czarnej kamizeli, upadł, podniósł się na kolana. Z przodu, smolistym płomieniem 
płonął namiot, a obok bił się w agonii ranny koń. A najstraszniejsze było to, że w 
żaden sposób nie mógł znaleźć miejsca, gdzie można było się ukryć. Dookoła trwała 
krwawa i zacięta walka, a on miotał się między walczącymi ludźmi, nieuzbrojony i 
śmiertelnie przestraszony. 

Wołachowie tymczasem zgnietli ochronę i przedarli się do centrum obozu. Tu, 
zaczęła się okrutna rzeź, bo większość Łaedańczyków nie oczekiwała napaści i 
dlatego opór, chociaż był rozpaczliwy, ale bezładny i bezskuteczny. Wkrótce 
roszyryjscy kusznicy, pstre jak motyle, utworzyli w centrum obozu krąg i uporczywie 
się ostrzeliwali przed napastnikami. A Wołachów przybywało coraz więcej; 
wymachując bronią, z drapieżnymi okrzykami, przebijali się do namiotów w centrum. 
Oddział Lejrina był tylko jedną z góralskich grup, które napadły na imperialny obóz, 
kilka oddziałów zwaliło się na Łaedaczyków od strony wejścia w dolinę, odcinając im 
drogę odwrotu. 

O di Maronie wszyscy zapomnieli. Kiedy poecie wróciło poczucie 
rzeczywistości, nagle pojął, że stoi sam jeden wśród ludzkich i końskich trupów, 
żałośnie jęczących rannych i dopalających się konstrukcji namiotów. Jego buty i 
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spodnie do kolan były opryskane krwią. Nie było dokąd iść. Niczym we śnie zrobił 
kilka kroków i usiadł na wielkim kamieniu. Mdliło go, w głowie huczało, jak dzwon na 
trwogę. Krzyki walczących w dolinie dźwięczały w uszach poety tak, jakby on wsunął 
głowę pod wodę. Po chwili, zaczął zwracać. 

Odnalazł go Chauker. Rudy Wołach był od stóp do głów pokryty kurzem i 
sadzą, a miecz w jego ręce ociekał krwią. Poeta pomyślał, że rudy przyszedł go 
zabić,  ale Chauker wytarł miecz o odzież jednego z zabitych i powiedział: 

- Idziemy, Łaedańczyku! 
Obóz był rozgromiony. Szli doliną, przekraczając przez zabitych: Wołasi, 

Roszyryjcy i Czerwone Płaszcze leżeli pojedynczo i stertami, bezładnie, pośród 
połamanej i zakrwawionej broni, porzuconego ekwipunku i końskimi trupami. Od 
mocnego zapachu krwi i dymu, poetę znów zaczęło mdlić i nogi odmawiały 
posłuszeństwa. Jednakże, Chauker nie pozwolił na odpoczynek. Chwycił go za rękę i 
powlókł za sobą, jak dziecko. 

Przy wejściu do doliny zebrali się górale. Di Maron od razu zobaczył niedużą 
grupkę jeńców – około dwudziestu rannych. Wołachowie czyścili broń, pili i głośno 
rozmawiali, widocznie, omawiając szczegóły walki. A potem, zobaczył Lejrina. 
Jasnowłosy wojownik jeszcze żył; leżał na końskim potniku, z poszarzałą twarzą i 
odzieży w burych plamach. Podszedł bliżej i drgnął; zobaczył opierzenie bełta, 
wbitego na trzy ćwierci w pierś. 

- Sam to zrobię - powiedział krępy, niemłody już wojownik w stalowym 
napierśniku, stojący obok i nie wiadomo dlaczego przyglądający się di Maronowi. W 
oczach wojownika nie było złości, tylko smutek. Przyklęknął obok rannego i 
zdecydowanym szarpnięciem wyrwał bełt. Lejrin wygiął się łukiem, zachrypiał, 
krwawa piana zakipiała na wargach. A potem, opadł na wznak i ucichł. Wojownik w 
napierśniku odrzucił strzałę i, szepcząc coś, zamknął umierającemu oczy. 

- Dlaczego krzyczałeś? - zapytał, nie patrząc na di Marona. 
- Dlaczego? - poeta oblizał wargi. - A czy ty postąpiłbyś inaczej? 
- Przez ciebie zginęło wielu wojowników. Uprzedziłeś wroga. 
- Jestem Łaedańczykiem - godnie odparł di Maron. - Lepiej być martwym, niż 

zdrajcą. 
- Odważna odpowiedź - spojrzenie wojownika ociepliło się. – Powiedzieli mi, że 

szukasz smoka. Po co? 
- Nie mogę ci tego powiedzieć. To nie moja tajemnica. 
- Widziałeś go? 
- Nie. Powiedziano mi, że powinienem iść na północ, do tego kraju. Nic więcej 

nie wiem. 
- Nazywam się Roslin - powiedział wojownik w napierśniku. - Jestem wodzem 

klanu Mon-Garrachów i biorę cię pod swoją obronę. Jeśli zechcesz, opowiesz mi 
wszystko, co wiesz. 

Di Maron milczał. Nie bardzo rozumiał, co się dzieje. Wyczuwał tylko 
podświadomie, że śmierć mu nie grozi. Stał i obserwował, jak Wołachowie układają w 
rzędy ciała swoich poległych wojowników. Najpierw położyli Lejrina. Twarz 
jasnowłosego wojownika była poważna i spokojna i wiatr igrał w jego włosach. 
Potem, ktoś nakrył nieboszczyka płaszczem. Zabitych było dużo - dziesiątki. A 
potem, erl Roslin kazał mu iść za sobą. Ocknąwszy się, poeta powlókł się za 
dowódcą górali i w tym momencie, niespodzianie dla samego siebie pomyślał, że 
jeśli zostanie przy życiu, nigdy więcej nie będzie tworzyć wierszy o bohaterach, 
bitwach i wojnie. I nikomu, nigdy nie opowie o tym, co zobaczył dzisiaj w tej dolinie. 
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Marszałek di Merat wysłuchał gońca. Wiadomość o zagładzie awangardy 
niezbyt go rozstroiła. Wojna, to wojna. W końcu, straty niewielkie – raptem, koło setki 
ludzi, z których większość, to roszyryjscy najemnicy. Zaniepokoiło go co innego - 
górale jednak nie zamierzają cicho siedzieć i czekać, aż imperialna armia zajmie ich 
ziemie. Zaczęli partyzancką wojnę. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do 
takiego obrotu zdarzeń. 

- Gdzie jest mestjer von Grippen? - zapytał. 
- Tu, obok panie. Oczekuje pozwolenia na wejście. 
- Niech wejdzie. 
Rycerz wszedł oficjalnym krokiem, ukłonił się marszałkowi. Di Merat rzucił na 

wojownika szybkie spojrzenie spod opuszczonych powiek, gestem kazał usiąść 
naprzeciwko siebie. 

- Dlaczego byłeś z awangardą? - zapytał. 
- Wykonywałem polecenie prefekta Kimona, który próbował rozpoznać drogę do 

Aj-Rachu. Dlatego wziął ze sobą wszystkich jeźdźców, a piechotę zostawił w dolinie 
pod dowództwem mestjera Erniego di Kreja. 

- Cały oddział rozbity przez Wołachów. Zginęło ponad stu ludzi. 
- Przykro mi, marszałku. Jednakże śmiem zauważyć, że wojna nie obejdzie się 

bez strat. 
- Straty młodzieńcze, dzielą się na dwie kategorie - zauważył marszałek, z 

trudem tłumiąc gniew - usprawiedliwione i bezsensowne. Zapamiętaj to, jeśli chcesz, 
by ludzie cię szanowali i cenili. Zresztą, nie winię za to ciebie. Jesteś tylko 
wojownikiem, a nie dowódcą i nie musisz odpowiadać za błędy dowódcy. 
Wypełniliście rozkaz? 

- Tak, marszałku. Droga do Aj-Rachu jest przetarta. Wołachowie wycofują się za 
rzekę. 

- Jesteś pewny? 
- Tak, marszałku. Myślę, że oni z rozmysłem chcą zwabić nas do Aj-Rachu. 

Nawet mostów na rzece nie zniszczyli. 
- A jeśli to pułapka? 
- Możliwe, marszałku. Ale myślę, że wy wiecie, jak postąpić w tym przypadku. 
- Dobrze. Teraz proszę mi wyjaśnić, po co urządziliście rzeź w Majerwencie? O 

ile mi wiadomo, uzbrojonych górali tam nie było. 
- To nie rzeź, marszałku. To był akt nawrócenia. 
- Nawrócenia? Wybacz, nie zrozumiałem. 
- Mieszkańcy wsi byli poganami. Każdy poganin jest przeklęty przez Boga i 

skazany na wieczne męki w piekle. Kto trwa w pogaństwie, ma tylko dwie drogimi 
ratunku - albo wyprze się swego zatwardziałego pogaństwa i przyjmie prawdziwą 
wiarę Chrystusową albo, jeśli będzie w nim trwał nadal, należy go oczyścić z 
pogańskiego przekleństwa. Oczyszczenia dokonuje się ogniem. Kazałem spalić 
mieszkańców Majerwentu, bo martwiłem się o ich dusze i całym sercem pragnąłem 
ratunku dla nich. Ogień ich oczyścił i są teraz w raju. 

- Uważasz, że masz prawo do takiego postępowania? 
- Mam, marszałku - von Grippen błysnął oczyma. – Otrzymałem je od ojca 

świętego, namiestnika Chrystusa na ziemi. Każdy z wojowników mojego zakonu ma 
władzę nawracania pogan i ratowania ich dusz. Zobowiązani jesteśmy kochać swoich 
wrogów i modlić się o ich zbawienie. Jestem szczęśliwy, że wykonałem swoją 
powinność. Bezbożni poganie zostali uratowani i zyskali życie wieczne. 
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- A mestjer Erni di Krej i jego wojownicy gniją w dolinie i padlinożercy ogryzają 
ich kości - zauważył marszałek. - Będzie mi trudno wyjaśnić di Krejowi-starszemu, 
dlaczego zginął jego jedyny syn. 

- Śmiem powtórzyć - to wojna. 
- Już to słyszałem. Możesz odejść. 
Von Grippen ukłoniło się i wyszedł, szczękając ostrogami. Di Merat przeciągnął 

ręką po twarzy, spojrzał na rozłożoną na stole mapę. W końcu, miniona kompania 
przebiegała mniej więcej tak samo. Tylko Jedynemu wiadomo, ilu wojowników 
zginęło wówczas od takich niespodziewanych ataków. Ale nikomu wówczas nawet 
nie przychodziło do głowy, by urządzać masowe egzekucje ludności cywilnej. Dlatego 
teraz, los tych, którzy wpadną w ręce górali będzie nie do pozazdroszczenia… 

- Adiutant! – zawołał marszałek. 
Nagle, przypomniały mu się słowa z żywota imperatora Chejlera: „Jeśli kto 

przyjmie wiarę w Jedynego, raduj się za niego, bo został twoim bratem. Jeśli ktoś nie 
przyjmie wiary w Jedynego, nie śpiesz się z osądzaniem go, bo to brat twój, który 
zbłądził, a błądzenie jest przemijające. Nakieruj go, jeśli będziesz mógł, ale nie czyń 
mu zła, bo sam byłeś jemu podobny, póki Światło nie zajaśniało dla ciebie”. Czy nie 
należało zacytować te słowa Horstowi von Grippenowi? Chyba, jednak nie. On 
przyswoił sobie inne słowa, i przyswoił zbyt mocno… 

- Niech mestjer Kimon przyjdzie do mnie - polecił wchodzącemu adiutantowi. – 
Powiedz mu, że musimy poważnie porozmawiać. 

W końcu, porażka awangardy to jeszcze nie dramat. Ma przecież cztery tysiące 
doskonale uzbrojonych i wyszkolonych wojowników. Powinni przybyć z 
Giespieropolisu mistrzowie budujący machiny oblężnicze. Kompania dopiero się 
zaczęła. Los wojny rozstrzygnie się w Aj-Rachu. Żaden von Grippen nie przeszkodzi 
mu w realizacji tego marszu zwycięstwa. 

 
Rozdział dziewiąty 
 
Ween Dhovidann net heggen in See Ametee net wellien. 
 
Koniec świata nie nastąpi, jeśli kobieta tego nie zechce. 
Łaedańskie przysłowie  

 
 
Pieczeń była wyborna, ale di Maron nie miał apetytu. Tylko z uprzejmości wziął 

mały kawałeczek. Siedzący naprzeciwko erł Roslin, wprost przeciwnie, jadł z 
apetytem, nawet z chciwością. Opróżnił dwie miski, resztki korzennego sosu wytarł 
chlebem i nie podnosząc głowy, powiedział: 

- Robisz błąd, nie jedząc. Wkrótce będziesz rad nawet czerstwej skórce. 
- Co takiego? – ocknął się poeta. 
- Niedługo Aj-Rach będzie oblężony. Prowiantu mało. W pierwszej kolejności 

będą jeść wojownicy, a dopiero potem pozostali. 
- Nie jestem głodny. Dziękuję za troskę, erlu. 
Ostatnie słowa di Maron wypowiedział naprawdę szczerze. Od momentu, kiedy 

przywódca Wołachów wziął go pod swoją opiekę, uważał, że nie ma powodu do 
narzekań. Nikt nie traktował go jak wroga - Raczej, jak gościa. Chociażby to, że erł 
zapraszał go do swego stołu, znaczyło wiele. Takie postępowanie było niezrozumiałe. 
Przecież ten góral, według wszelkich zasad powinien uważać właśnie jego, di 
Marona, za winnego śmierci Lejrina, a poległy młodzieniec, widocznie, był Roslinowi 
bardzo drogi. 
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- Twoja sprawa - erł odsapnął zadowolony, nalał z dzbana mioduchy i zdrowo 
pociągnął. – Więc jesteś poetą? 

- Rzeczywiście. Ale tak na prawdę, więcej piszę dla siebie, niż dla innych. 
- Zawsze chciałem, żeby o moich wyczynach ułożono pieśń. Ale w Chenszu 

mało kto potrafi napisać choćby swoje imię, a już zrymować znośny tekst… - łyknął 
znowu. - Siedziałbyś sobie w Giespieropolisie, klecił wiersze, a ciebie poniosło tu. 
Trudne zadanie przyjąłeś na siebie, poeto. 

- To nie był mój wybór. Przecież mówiłem… 
- Mówiłeś, oczywiście, mówiłeś. I o wampirach, i o smoku. Mam być szczery? 

Moi ludzie nie wierzą tobie. Uważają, że jesteś szpiegiem albo obłąkanym. 
- A ty, jak uważasz, erlu? 
- Sam nie wiem. Ale zachowałem cię przy życiu tylko z jednego, prostego 

powodu. Widziałem smoka, o którym mówisz. 
- I co to znaczy? 
- Pojęcia nie mam. Ale czuję, że wszyscy stoimy na progu bardzo ważnych 

zdarzeń. I ty, Łaedańczyku, możesz odegrać w nich wielką rolę. Dlatego właśnie nie 
kazałem podcinać ci gardła tam, w dolinie. 

- Jestem bardzo wdzięczny, erlu. Ale odpowiedz mi, w imię Jedynego - gdzie 
widziałeś smoka? Tu, w Chenszu? 

- Nie, ale w pobliżu Wenaduru. Widziałem go tak, jak teraz widzę ciebie. 
- Wobec tego, nie bardzo rozumiem, po co Raska kazała mi iść do waszego 

kraju. Czyżby to znaczyło, że smok jest teraz gdzieś tu? 
- O smoku nic nie wiem, ale wojska imperialne są blisko - Roslin głośno beknął. 

- Cztery tysiące zbójów zmierzają wprost na Aj-Rach. Będą tu za dzień lub dwa, a 
być może i wcześniej. Tak że, jeśli szczęście uśmiechnie się do ciebie, poeto, 
wkrótce będziesz wolny i będziesz mógł postać nad naszymi ciałami. 

- Proszę, nie mów takich rzeczy, erlu. Jestem być może wielkim grzesznikiem, 
ale niewdzięcznikiem nigdy nie byłem. Zawsze będę pamiętać o tym, co dla mnie 
zrobiłeś. 

- No, no! - Roslin znów beknął i łyknął mioduchy. - Bark! 
Na zawołanie, do refektarza wszedł niewysoki, silny wojownik z przepołowioną 

brodą i ogromnym pałaszem za plecami. Zmierzył di Marona takim lodowatym 
spojrzeniem, że poeta mimo woli wciągnął głowę w ramiona. 

- Odprowadź Łaedańczyka do narożnej wieży - rozkazał. - Niech tam chwilowo 
pozostanie. 

Di Maron ukłonił się wodzowi i podążył za wojownikiem. Z refektarza wyszli na 
odkrytą galerię, gdzie hulał wiatr. Aj-Rach nie był podobny do łaedańskich zamków i 
nazwać go twierdzą, w sensie inżynierskim, byłoby trudno - prędzej, bezładnym 
labiryntem wysokich ścian, ułożonych z naturalnego kamienia i połączonych 
drewnianymi galeriami z daszkami i trochę kwadratowych wież ze strzelnicami i 
tarasami dla łuczników u góry. Bark przyprowadził poetę do jednej z nich. Potem, po 
skrzypiących drewnianych schodkach weszli prawie do samego szczytu i góral, 
łamaną łaedańszczyzną, polecił poecie, by wszedł do izdebki, którą, jak się można 
było domyśleć, przeznaczyli mu na mieszkanie. Pokój był ubogi; cztery ściany, 
zamiast podłogi, sprężynujące pod nogami przykrycie z desek, przez szpary można 
było widzieć wszystko, co się dzieje piętro niżej, ponad to topornie zbita leżanka 
pokryta zniszczoną wełnianą kołdrą i lampka oliwna wisząca na łańcuchu pod 
stropem. 

- Lepsze to jednak niż imperatorskie więzienie. Dziękuję i za to. 
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Bark spojrzał krzywo na niego i wyszedł, zamykając za sobą drzwi. Di Maron 
przeszedł się po pokoju, próbując nogą wytrzymałość desek, potem wyjrzał przez 
malutkie okienko, wychodzące na południe. Widok na dolinę był wspaniały. Z prawej 
strony wznosił się do nieba zaśnieżony szczyt góry Dziesięciu Dziewic, z lewej, 
błyszczały w promieniach zachodzącego słońca wody Czenzy. A na wprost, 
rozpościerała się szeroka na dwie ligi dolina, porastająca zagajnikami i pocięta 
drobnymi rzeczułkami. Przyszło mu na myśl, że właśnie w takim malowniczym 
miejscu powinien żyć poeta, jeśli chce w spokoju zająć się twórczością. Być może, 
kiedyś… 

Tętent kopyt końskich odciągnął od myśli związanych z przyszłością. W dole, 
na drodze wiodącej do Aj-Rachu pokazał się oddział liczący ośmiu ludzi. Galopem 
podjechali do bramy i di Maron usłyszał donośne uderzenia; prawdopodobnie, 
przybysze dobijali się do wrót. 

- Chyba jakieś ważne wieści - mruknął poeta. - Ciekawe, dobre czy paskudne? 
Sądząc po szumie, przy bramie zrobiło się wielkie zamieszanie. Di Maron stracił 

jednak zainteresowanie, tym bardziej, że przez małe okienko w żaden sposób nie 
udawało się zobaczyć, co się tam działo. Odszedł w głąb pokoju, poprawił knot w 
kaganku i, nie zdejmując butów, położył się na twarde i niewygodne łoże. Żeby 
posłanie chociaż trochę było wygodniejsze, zdjął kurtkę i, zwinąwszy w rulon, 
podłożył pod głowę. Po paru minutach stwierdził, że ciało przyzwyczaiło się do 
twardych desek i nawet pomyślał, że chyba zdoła zasnąć dzisiejszej nocy. Ale 
nadzieja okazała się płonna - na dolnych piętrach wieży dały słyszeć się głosy, 
skrzyp schodów, potem usłyszał, że drzwi do jego pokoiku otwierają. Na progu 
pojawił się Bark i jeszcze jeden wojownik, w zielonym płaszczu. 

- Idziemy - rzucił Bark, wzmocniwszy słowa rozkazującym gestem. 
Di Maron westchnął, ale nie dlatego, że mu znowu przeszkadzają – lepiej 

przecież pospacerować na świeżym powietrzu, niż siedzieć w tej pustelni. Jego 
duszę znów ogarnął niepokój. Zabierają go z powodu przybyłych jeźdźców i 
Jedynemu tylko wiadomo, jakie wieści przywieźli. 

Miał rację - rzeczywiście przyprowadzili go do erła Roslina. Przywódcy górali 
towarzyszył staruszek z władczym obliczem, w obszytej futrem długiej tunice i dwóch 
wojowników z mieczami i w dobrych kolczugach. Z ciekawością przyglądali się di 
Maronowi. 

- Pokłoń się erłowi Bornachowi, wodzowi narodu Wołachów, Łaedańczyku - 
rozkazał Roslin. Poeta szybko się zorientował, że to staruszek jest wodzem i dlatego 
oddał mu najbardziej ceremonialny ukłon, na jaki było go stać. Wołach w ogóle nie 
zareagował na uprzejme powitanie i to speszyło poetę. 

- To Tammi i Lis - przedstawił wojowników Roslin. - Dopiero co wrócili ze swoim 
oddziałem zwiadowczym z doliny Arkela. Kazałem przyprowadzić ciebie, ponieważ 
chcieli widzieć się z tobą i porozmawiać. 

- Ze mną? - szczerze zdziwił się poeta. - Mogę wiedzieć, dlaczego? 
Roslin coś powiedział do wojowników w języku ojczystym. W odpowiedzi, jeden 

z nich wygłosił długą tyradę. Wyraźnie, był wzruszony. 
- O czym on mówi? - zapytał poeta. 
- Mówi, że dzisiaj, w dwudziestu ligach od Aj-Rachu widzieli smoka - wyjaśnił 

Roslin. - Leciał nad lasem, na południowy zachód. 
- Bardzo mnie to cieszy - odpowiedział di Maron, nie bardzo wiedząc, co ma 

odpowiedzieć. 
- Do czego ci potrzebny ten smok? - nagle zapytał staruszek. 
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- Smok? - poeta potarł podbródek, który pokrył się sześciodniową szczeciną. - 
Szczerze mówiąc, do niczego. Potrzebna mi kobieta, której ten smok służy. Mam dla 
niej informację. 

- Od kogo? 
- Od Nieśmiertelnego. 
- Dobrze! - powiedział staruszek. – Możesz odejść! 
Kiedy poetę wyprowadzono, Roslin spojrzał na starego erła. 
- Rozumiesz coś z tego, o czym mówił? - zainteresował się. 
- Rozumiem. Wiele lat temu, wiedźmy z Argejch-Danajny przepowiedziały mi, 

że przeżyję pięciu swoich synów. Wiesz, że wszyscy oni zginęli w czasie minionej 
wojny. Jeszcze mi przepowiedziały, że krótko przed śmiercią poprowadzę naród 
Wołachów do sławy. A na końcu, wiedźmy powiedziały, że w dniu, kiedy prawie 
stopnieje nadzieja i usłyszę głos wzywających mnie przodków, spotkam kobietę, 
której służy smok. Chroń tego chłopaka, Roslinie. Sami bogowie przywiedli go w 
nasze ziemie, w sobie tylko wiadomym celu. Gdyby to jeszcze wiedzieć, w jakim! 

 
Ośmiu mistrzów przybyło do obozu di Merata wieczorem, tuż przed kolacją. 

Marszałek przyjął ich przy zastawionym stole, w towarzystwie swoich dowódców. Z 
początku wzbraniali się - żaden z nich nie pochodził ze szlacheckiego rodu - przy 
stole tulili się do siebie i prawie nie podnosili oczu, jak dziewice, ale po kilku 
kielichach trzynastoletniego szabiutu ożywili się i di Merat uznał, że czas 
porozmawiać o sprawie. 

- Zadanie jest możliwe do realizacji, mestjerze marszałku – powiedział starszy 
mistrz, wysłuchawszy di Merata. - Oczywiście, najpierw by trzeba obejrzeć samą 
twierdzę. Ale to nie jest obowiązkowe. Wszystkie są jednakowe i machiny do ich 
oblężenia są w zasadzie podobne. Jakie, waszej łaskawości są potrzebne? 

- Po pierwsze, trzy albo cztery trebusze i tyleż katapult. Po drugie, tarany z 
zadaszeniem. Po trzecie, wieże oblężnicze. 

- Trebusze bez problemu wykonamy na miejscu w ciągu jednego dnia - 
zapewnił starszy i pozostali mistrzowie zgodnie skinęli głowami, potwierdzając tym 
jego słowa. – Na to, nie potrzeba dużo czasu. Drewna i ciężkich kamieni w górach 
pod dostatkiem. Z katapultami, trochę gorzej. Jeśli wojskowi kowale waszej 
łaskawości zgodzą się wykuć dla nas pewne detale, według rysunków, wtedy i 
katapulty zrobimy szybko. Tak samo z wieżami oblężniczymi i taranami. 

- Uporacie się w ciągu tygodnia? 
- Uporamy się - odpowiedział za wszystkich starszy mistrz. 
- Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. 
- Proszę, wobec tego, pozwolić nam się oddalić - poprosił starszy. – 

Zmęczyliśmy się podróżą i chcielibyśmy odpocząć… 
- Możecie odejść! 
- Osiem machin miotających! - z błyskiem w oku powiedział młody Goram di Lis, 

kiedy mistrzowie odeszli. - Przekształcimy Aj-Rach w kupę gruzu. 
- Nie cieszyłbym się na zapas - zauważył marszałek, dopijając swój szabiut. - 

Górale będą się bronić do ostatniego tchu. Boję się, że opłacimy zwycięstwo morzem 
krwi. 

- Goniec z Giespieropolisu! - oznajmił adiutant, wchodząc do namiotu. Przybysz 
wszedł tuż za nim, cały pokryty kurzem, wnosząc do namiotu mocną woń końskiego 
potu. 
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- Rozkaz imperatora dla mestjera marszałka! - wręczył di Meratowi rulon w 
zapieczętowanym tubusie. - Odpowiedź nie jest wymagana. Polecono mi przekazać, 
by przy odczytaniu rozkazu był obecny mestjer von Grippen. 

- Coś podobnego! – ironicznie skwitował marszałek i zwrócił się do adiutanta: - 
Fernon, zaproś tu mestjera von Grippena. Proszę powiedzieć, że sprawa pilna, więc 
niech się pośpieszy. 

Goniec oddał honory i wyszedł tuż za adiutantem. Marszałek złamał pieczęć z 
imperatorskim herbem, odkręcił pokrywkę tubusa i wyjął rulon. Obecni w namiocie 
zauważyli cień zdumienia, który przebiegł po twarzy marszałka, kiedy czytał rozkaz. 

- Co pisze boski? - ośmielił się zapytać Egger di Skar, dowódca Czarnej 
Brygady. 

- Poczekajmy na von Grippena - odpowiedział marszałek. 
Rycerz zjawił się po kilku minutach, wszedł do namiotu, powitał wszystkich 

dumnym i uprzejmym skinieniem. Di Merat zaproponował, by wszyscy usiedli i 
odczytał rozkaz: 

 
Do Marszałka di Merata.  
Władzą, daną nam, nakazujemy ci wydać dzikusom generalną bitwę nie późnej 

niż do końca bieżącego tygodnia. Jeńców nie brać, wszystkich we wrogiej nam ziemi 
wydać na pastwę ognia i miecza tak, by zaginął po nich wszelki ślad.  

Dwudzieste Ósme Wcielenie Światła,  
Boski imperator Łaedy,  
władca Zachodu i Wschodu,  
Szendregon Pierwszy.  
 
Dowódcy wymienili spojrzenia. Teraz stało się jasne, dlaczego marszałek 

okazał zdumienie, czytając ten rozkaz. Do końca tygodnia armia zdąży zaledwie 
dotrzeć do Aj-Rachu. Wydać góralom decydującą bitwę z marszu, bez przygotowania 
i bez odpoczynku znaczyłoby, że nawet w wypadku zwycięstwa, zostanie ono 
okupione niepotrzebnymi ofiarami. Taki rozkaz mógł wydać tylko człowiek, w ogóle 
nie obeznany z wojskowym rzemiosłem. A już zupełnie niezrozumiałe, po co 
prowadzić wojnę z takim okrucieństwem. Dotychczas, łaedańska armia nigdy nie 
pozwalała sobie na bezsensowny rozlew krwi, ani w Chenszu, ani w innych 
miejscach. 

Ze wszystkich dowódców, wydawało się, że tylko von Grippen przyjął rozkaz 
bez najmniejszego zdziwienia. Kiedy di Marat skończył czytać, Liwończyk z aprobatą 
kiwnął głową i marszałek to zauważył. 

- Czy chcecie coś powiedzieć, mestjerze rycerzu? - zapytał. 
- Nie - odpowiedział Liwończyk. - Rozkaz jest rzeczowy i zrozumiały. 

Przysięgam na honor, że imperator ma wyczucie, jakby był tu osobiście i znał 
sytuację. 

- Dzisiaj jest środa, prawda? - zapytał di Merat i, nie czekając na odpowiedź, 
kontynuował: - Do Aj-Rachu, według moich obliczeń sześćdziesiąt lig albo coś koło 
tego. Żeby nie męczyć się wojska, przejdziemy tę odległość w ciągu trzech dni. Jeśli 
zwiadowcy dokonali właściwego rozpoznania, to armia Wołachów zebrała się w Aj-
Rachu i spotkamy się z nią w sobotę, przed nocą. To znaczy, że bitwę należy im 
wydać w niedzielę. Chyba się nie mylę, mestjerzy? 

- Jeśli górale raczą przyjąć nasze wyzwanie - zauważył Elgar di Uard. 
- Właśnie - di Merat skrzywił się ni to w kpiącym, ni to obrzydliwym grymasie. - 

Jeśli górale nie zechcą wyjść na równinę i spotkać się z nami w otwartej walce, to 
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my, wykonując rozkaz boski, będziemy zmuszeni do szturmowania murów Aj-Rachu 
bez przygotowania, bez machin oblężniczych i wysłania do walki żołnierzy bez 
wytchnienia po męczącym, trzydniowym marszu. 

- Nie inaczej – zgodził się Kimon di Rejf. – Będzie dokładnie tak, jeśli wypełnimy 
rozkaz dosłownie. 

- Nie rozumiem waszych wahań, panowie - zauważył von Grippen, którego 
ubodła ironia marszałka. - Imperator wydał rozkaz. Jesteśmy zobowiązani go 
wykonać. Więc o czym tu dyskutować? 

- Rzeczywiście, dyskusja niepotrzebna - powiedział di Merat. – Dlatego, 
przystępuję natychmiast do wykonania tego zadania. Mestjerze von Grippen, weźmie 
pan ze sobą dwustu Czerwonych Gwardzistów mestjera Rifa di Darna, dwustu 
kuszników z batalionu mestjera Gorama di Lisa i pięćdziesięciu łatnych 
kawalerzystów. Będziecie awangardą maszerującej kolumny. Waszym zadaniem 
będzie podejście do Aj-Rachu i atakowanie Wołachów. Zaczepnymi atakami musicie 
wywabić ich z fortu i spróbować utrzymać się do nadejścia podstawowych sił. Proszę 
wykonać. 

- Słucham, mestjerze marszałku - von Grippen skłonił się marszałkowi i 
pozostałym oficerom, brzęknął ostrogami i szybkim krokiem wyszedł z namiotu. I 
znowu, kolejny już raz tego dnia, dowódcy wymienili spojrzenia. 

- Wydaje mi się, że on nie wie, co to zdrowy rozsądek - powiedział Egger di 
Skar. - Albo to wyjątkowy śmiałek albo obłąkany. 

- Nie, jest po prostu bardzo dobrym wojownikiem - sprostował di Merat. - Nie 
wiem, gdzie imperator go znalazł, ale wojownik z niego wyborny. Skończmy kolację, 
mestjerzy. Mamy jeszcze o czym porozmawiać… 

 
Dżel di Oran z obrzydzeniem zamknął drzwi. Liczył, że zastanie imperatora 

samego w gabinecie, ale zobaczył tam zupełnie inny obraz - trzech mężczyzn i jedną 
kobietę, zajętych pieszczotami. Dostrzegłszy di Orana, przez moment przyglądali mu 
się wzrokiem, w którym nie było nic, oprócz mrocznego pożądania. A potem, 
powrócili do swojej gry miłosnej, nie zwracając na niego żadnej uwagi. Jak psy, 
myślał kanclerz, idąc korytarzem. Od pewnego czasu Czerwony Pałac przypomina 
burdel. To zawróceni uczynili go takim, ich pożądanie nie zna żadnych granic. I żądza 
krwi, też. Nieraz już donoszono mu o wyssanych do cna trupach bezimiennych 
nieboraków, które straż znajdowała w ustronnych miejscach pałacu. 

Zresztą, nie to jest najstraszniejsze. Z niedzieli na poniedziałek nastąpi noc 
Szóstego Księżyca, główne święto adeptów Zammeka. Tassi powiedziała, że tej nocy 
otworzy Trzecie Wrota, pozwalające na powrót przeklętych wojowników. Otworzy, ale 
pod jednym warunkiem - trzeba przelać dużo krwi w walce. Razem wystosowali 
pismo do di Merata, a imperator, nie czytając, przyłożył do niego swoją pieczęć. 
Goniec, prawdopodobnie, dotarł już do armii i marszałek otrzymał rozkaz. Dżel był 
pewien, że dowódca go wykona bez szemrania. 

Ale to tylko połowiczne rozwiązanie problemu. Najwyższy czas zrobić to, o 
czym ciągle myślał przez ostatnie tygodnie. Imperator jest na krawędzi obłędu. 
Ostatnio, kiedy napotykał spojrzenie imperatora, w którym wyraźnie migotały iskry 
obłędu, ogarniał go lęk. Tassi jest cały czas przy boku Szendregona i pobłaża 
wszystkim jego spaczonym zachciankom. Wczoraj, zaprzęgli do powozu dziesięć 
obnażonych kobiet i oboje, także nadzy, jeździli nim po salach i amfiladach pałacu, w 
asyście muzyków i tancerzy. Wcześniej, Szendregon kazał nadwornym rzeźbiarzom 
zrobić odlew swego członka i wzorując się na nim stworzyć dwanaście fallusów 
wysokich na osiem stóp, żeby ozdobić nimi główne sale Czerwonego Pałacu. Co to 
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takiego, jeśli nie obłęd? Najwyższy czas uwolnić się od takiego imperatora. Nawet 
bez Tassi wie, że nadszedł czas, by zasiąść na tronie imperium… 

Szendregon był w sali gier. Siedział rozwalony w rzeźbionym fotelu i 
obserwował, jak dwie nowe nałożnice grają w piłkę. Tassi, ubrana w krótką tunikę, 
stała za jego plecami, opierając dłonie na jego ramionach. Kiedy di Oran wszedł do 
sali, w jej oczach zamigotały ogniki. 

- Monarcho - kanclerz, zgodnie z etykietą, wykonał przepisową ilość ukłonów. – 
Proszę o wybaczenie, że rozpraszam, ale sprowadza mnie pilna sprawa. 

- Jak zawsze w czerni i jak zawsze z mieczem – skrzywił się Szendregon. – 
Jesteś bardzo konserwatywny, mój przyjacielu. Muszę pomyśleć o nowym stroju dla 
ciebie. Ten jest zbyt mroczny, jak na mój gust. Jest odpowiedniejszy dla kata, niźli dla 
pierwszego doradcy żywego boga. W naszym królestwie radości i rozkoszy, jest 
całkowicie nie na miejscu. 

- Monarcho, pomyślę, jak lepiej utrafić w twój gust, ale teraz proszę o parę 
minut na ważną rozmowę ze mną. 

- Mów, słuchamy. 
- Wykryto kolejny spisek przeciwko tobie, monarcho. Biorą w nim udział bardzo 

wpływowi ludzie. 
- Nie interesuje mnie to. Spiskowców ukarz śmiercią. 
- Wygląda na to, że monarchę ostatnio interesują tylko rozrywki, czyż nie tak? 
- A co w tym złego? Jesteśmy młodzi i lubimy rozkosze. Prawda, Tassi? 
- Prawda, monarcho - powiedziała blondynka i znów jej oczy błysnęły złymi 

ognikami. 
- Wydaje mi się, że sprawom państwowym należałoby poświęcić więcej uwagi - 

zauważył kanclerz. 
- One mnie nudzą - Szendregon z uśmiechem popatrzył na kanclerza. – Mów 

lepiej, co tam masz? Podpiszę. Ale najpierw, trochę nas zabawisz. Ty… pofiglujesz 
na naszych oczach z tymi miłymi istotkami - wskazał na grające w piłkę nałożnice. 

- Monarcha raczy żartować? 
- Ani trochę - spojrzenie władcy nagle stało się złe. – Ci, co unikają miłości, 

budzą nasze podejrzenia. Miłość jest wspaniała, prawda Tassi? Wiem, że myślisz 
podobnie, jak ja? 

- Tak, monarcho. 
- Ale mi teraz nie do miłosnych igraszek – zaoponował di Oran. - Nasze sprawy 

w Chenszu… 
- Sprawy w Chenszu poczekają. Melina, Laisso, chcemy, żebyście trochę 

połaskotały tego miłego, starego gderacza! 
- Nawet nie myślcie, rozpustnice! - szepnął marszałek, ale dziewczyny cofnęły 

się przestraszone. - Monarcho, jestem twoim wiernym sługą, ale pragnę służyć ci 
rozumem i talentem, a nie swoim… Przykro mi, że tak miłe zabawy nie pociągają 
mnie. 

- Postępujesz nierozsądnie, Dżelu - nagle powiedziała Tassi. - Imperator może 
się rozgniewać. 

- Już się gniewam - potwierdził Szendregon i się uśmiechnął. 
Di Oran struchlał. Pojął, że Aina przechytrzyła go. Dawno już coś zamyśliła i 

teraz próbuje rozprawić się z nim rękami tego wątłego, bezpłodnego wcześniaka. 
Gorączkowo zastanawiał się, jak ma postąpić. Nie wolno popełniać błędów, nie wolno 
upierać się, nie wolno rozpalać gniewu. Jeszcze nie czas, by rozprawić się z Ainą, 
jest mu jeszcze potrzebna. Musi wszystko obrócić w dowcip. Trzeba ich oszukać… 
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- Monarcho, powinienem się przyznać, ale ostatnio kobiety mnie nie interesują, 
- zaczął. – Bardziej pociągają mnie chłopcy. Jest taki grzech. 

- Coś podobnego? - Szendregon zaśmiał się. - No, to inna sprawa. Teraz już 
rozumiem, dlaczego tak się prowadzisz. 

- Kłamstwo! - wypaliła Tassi. 
- Co powiedziałaś? - kanclerz zbladł. 
- Powiedziałam - kłamstwo! - Aina ap-Annon wyszła zza pleców imperatora i 

spojrzała na di Orana tak, że kanclerz struchlał. - Twój kanclerz, monarcho – to 
potężny mag. Czarodziej. A magia żąda od człowieka wielkich poświęceń. Na 
przykład, bezżeństwa. Nieroztrwoniona energia seksualna znakomicie przekształca 
się w magiczną. 

- Co ty pleciesz, obłąkana dziewucho? – kanclerz z przerażeniem pojął, że Aina 
go wydała. - Nie zapomnij, komu służysz! 

- Obowiązuje prawo, Dżelu - królowa Chałan-mornachów przemówiła w języku 
Sidów, krzyżując ręce na piersi. - Prawdopodobnie, wiedziałeś o nim, ale 
zapomniałeś. Jeśli Chałan-mornach służy ci, nie zawiązuj spisków z jego wrogami. 
Kirnan jest moim wrogiem. Spytałeś go o moje imię, a to znaczy, że szukałeś 
sposobu jak mnie zabić. Zdradził ci przecież moje imię, nie zaprzeczaj. Odczytałam 
to w twoim sercu. Zawiązałeś spisek z moim wrogiem. Zerwałeś naszą umowę. Tylko 
twoja w tym wina, Dżelu. A poza tym, postanowiłeś zabić tego wspaniałego 
młodzieńca. Z jego powodu tu przyszedłeś, czyż nie tak? 

- Też o czymś zapomniałaś – odparował, także w języku Sid, chociaż z 
przerażenia, serce jakby się zmieniło się w bryłę lodu. - Znam twoje imię. Mam je 
wypowiedzieć? 

- Proszę bardzo. Tylko pamiętaj, że jedna nieprawidłowa litera i umrzesz. 
- Tassi, o czym mówicie? - zapytał Szendregon. - Nie rozumiemy tego języka. 
- Sprzeczamy się, monarcho - z uśmiechem odpowiedziała Tassi-Aina. - 

Kanclerz nie rozumie, że postąpił nierozsądnie. On działa mi na nerwy. Nie chcę go 
więcej widzieć. 

- Ja też nie - Szendregon pokazał di Oranowi drzwi. - Zabieraj się precz! Nie 
jesteś już mi potrzebny. 

- No cóż, jeśli taka wdzięczność za wierną służbę… - Di Oran skierował się do 
drzwi, potem nagle się odwrócił i popatrzył na imperatora. - Czy monarcha wie, kto 
stoi za jego plecami? 

- Zabieraj się stąd, nie mam już ochoty ciebie słuchać! 
- Boski imperator! Imperator, obdarzony mocą wskrzeszania zmarłych! - zaśmiał 

się kanclerz. - Jesteś po prostu błaznem, głupim chłopcem, uważającym się za boga! 
To ja jestem prawdziwym cudotwórcą! Uratowałem kiedyś przeklętą sukę, uwięzioną 
przez ludzi i Sidów, wyprowadziłem ją z pustki i przywróciłem do życia. 
Podporządkowałem sobie najpotężniejszą magię, jaka tylko istnieje na świecie! To 
nie ty ożywiłeś trupa Tassi. To nie jest Tassi, durniu! Za twoimi plecami stoi Chałan-
mornach, który kiedyś skręci twoją chudą szyję, jeśli mnie nie będzie obok. Tylko ja 
mogę trzymać tego potwora w ryzach. A ty, jesteś bezbronny wobec niej. Chcesz, 
wydam rozkaz, a ona cię zabije? Chcesz tego? 

- Dżelu, twoje dowcipy nie podobają mi się - Szendregon zbladł tak, że nawet 
warstwa pudru na jego twarzy nie skrywała tej strasznej, śmiertelnej bladości. - Tassi, 
o czym on mówi? 

- Postradał rozum, monarcho - obojętnym tonem odpowiedziała blondynka. 
- Nie, to Szendregon Pierwszy oszalał! - Dżel palcem wskazał na imperatora. – 

Jest granica, za którą śmiertelnikowi lepiej nie wchodzić. Zaszedłeś za daleko, 
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młodzieńcze. Twoja stolica jest we władzy wampirów, a ty sam - ich zakładnikiem. 
Wypędzisz mnie - umrzesz okrutną śmiercią, zagryziony przez tych drani. Jestem 
twoim jedynym obrońcą, innego nie masz. 

- Działasz mi na nerwy - wycedziła Tassi i ruszyła w stronę kanclerza. W jej 
oczach Dżel di Oran zobaczył swoją śmierć i zdecydował się: 

- RIWGEJN! 
Przez sekundę, wydało mu się, że twarz Tassi pociemniała, a oczy zapadły się 

w oczodoły. Do tego, usłyszał westchnienie, ciche i umęczone. 
- RIWGEJN - powtórzył mag - RIWGEJN! 
Tassi zachwiała się, a potem spojrzała na di Orana i kanclerz, jak w koszmarze, 

zobaczył w jej spojrzeniu triumf. 
- Uprzedzałam cię, Dżelu. Rozmawiałam z duchem Kirnana i on mi powiedział, 

że cię oszukał. – Nie nazywałam się Riwgejn. 
Kanclerz żył jeszcze kilka minut. Rzęził i jęczał tak strasznie, że obie 

przerażone nałożnice rzuciły się do drzwi, ale nie zdążyły wybiec - Aina pozbawiła je 
życia. Di Orana męczyła znacznie dłużej. Potem, kiedy mag umarł i jego 
wykrwawione ciało upadło do jej nóg, Czarna Księżna Wirchejny przeniosła 
spojrzenie na imperatora. Szendregon leżał na dywanie koło fotela - stracił 
przytomność. 

- Jestem wolna - powiedziała Aina ap-Annon. - Mam wolność i Horsta. Teraz, 
jeśli on wykona wszystko, jak trzeba, otworzę jednocześnie pięć wrót. 

 
Di Maron spał, a jego duch unosił się w przestrzeni. Odczucie lotu było 

przyjemne i fascynujące. Z góry, ziemia wydawała się taka maleńka, ale poeta mógł 
widzieć wszystko, co się na niej znajduje, w najdrobniejszych szczegółach – lasy, 
błyszczące tafle jezior i kołyszące się na wietrze kwiaty. A potem, nagle spostrzegł, 
że stoi na brzegu jednego z tych jezior, które widział z przestworzy nieba, a obok 
niego Raska. Saganka była w białej sukni i wyglądała niezwykle pięknie. 

- Jaki dzisiaj dzień? - zapytał. 
- Sobota - odpowiedziała. - Jutro będzie twój dzień, Uerze. Widzisz, włożyłam 

dla ciebie najpiękniejszą suknię. Chcę, żeby nic nie zmąciło twego szczęścia. 
- Dlaczego jutro nastąpi mój dzień? Wydarzy się coś szczególnego? 
- Jutro wypełnisz zadanie, z którym Jedyny wysłał cię do tego świata. 

Pamiętasz, mówiłam ci, że jesteś elkadarem, wybranym? Dzisiaj, wybrany spotka się 
z wybranymi. Wola Jedynego zostanie spełniona. 

- A co będzie potem? 
- Potem? - uśmiechnęła się. – Potem, przyjdę do ciebie. Przecież chcesz mnie 

widzieć? 
- O tak! Kocham cię, Rasko. Zrozumiałem to po naszym rozstaniu. 
- Czego najbardziej pragniesz? 
- Objąć cię. Zajrzeć w oczy. Poznać smak twoich ust. 
- Obiecuję, że twoje życzenia się spełnią. Ale nie teraz. Słyszysz, wołają cię? 
- ALARM! 
Otworzył oczy. W izdebce było ciemno, a na dole coś krzyczeli. Za okienkiem 

migotały ogniste refleksy. Zerwał się z łoża, naciągnął buty i rzucił się do okna. 
Doliną przetaczał się ognisty wał - setki malutkich ogników, setki zapalonych 

pochodni w rękach wojowników zbliżającej się armii. To dlatego w Aj-Rachu takie 
zamieszanie. Wołachowie przygotowują się na spotkanie nieproszonych gości. 
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- Będzie bitwa; niech nasze miecze iskrzą się, jak błyskawice na niebie! - 
zacytował własne wiersze, napisane dawno temu. – A oni co, zamierzają zostawić 
mnie w tym pluskwiaku, w takim momencie? 

Przy wezgłowiu łoża odszukał krzesiwo, rozpalił kaganek i wrócił do okna. 
Łaedańska armia zbliżała się i wkrótce można było usłyszeć rżenie koni. W twierdzy 
natomiast, zapanowała cisza - widocznie, wojownicy Roslina już zajęli swoje miejsca, 
gotowi do obrony. Ta cisza, zrobiła na poecie złowieszcze wrażenie i stała się 
nieznośna. 

Cierpliwie stał przy oknie i czekał. Liliowa zorza zmieniła kolor na różowy, 
potem zrobiło się zupełnie jasno. Wreszcie mógł zobaczyć armię. Zdziwił się, że 
wojowników, którzy przybyli pod mury Aj-Rachu, jest bardzo mało. Dostrzegł 
różnokolorowe kamizele roszyrskich strzelców, czerwone mundury gwardzistów, a na 
flankach zobaczył jeźdźców. Prawdopodobnie, to tylko przedni oddział, pozostała 
armia podciągnie później. Imperialni wojownicy gasili pochodnie i ustawali się w 
szyku bojowym w odległości lotu strzały od twierdzy. Nad łaedanską armią powiewały 
już chorągwie:  błękitna z nenufarem, czarna ze złotym smokiem - imperatorska i 
nieznany di Maronowi gonfalon z czarnym krzyżem na białym tle. Na próżno 
próbował przypomnieć, czyje to godło. Wśród znanych mu herbów łaedańskiej 
szlachty, takiego nie było. 

- No, na co czekacie? - wyszeptał. - Zaczynajcie, by was Charumis pożarł! 
Uwolnijcie mnie szybciej! 

Czas mijał. Słoneczne promienie oświetliły ośnieżony szczyt góry Dziesięciu 
Dziewic i tym momencie, nad równiną, głośno i przeciągle zaśpiewał róg. Di Maron 
zobaczył, jak z bojowego szyku łaedańskiej armii wyjechał wojownik na karym koniu, 
obleczony w białe szaty, jak kapłan Jedynego. Przypomniał swój sen, białą sukienkę 
Raski i otrząsnął się pod wpływem niespodziewanych dreszczy. Wojownik podniósł 
rękę. Di Maron obserwował, jak roszyrscy strzelcy szybko rozsypali się łańcuchem i 
zabrali za ładowanie swoich dalekonośnych kusz. 

Nad Aj-Rachem zabrzmiał bojowy zew górali, echem odbijając się w dolinie. 
Widział, jak z murów twierdzy na Łaedańczyków posypały się strzały. W szeregach 
imperialnej armii upadł jeden, potem drugi wojownik – odciągnięto ich w głąb szyku. 
Biały rycerz machnął ręką i Roszyrcy oddali druzgocącą salwę. Bełty wbijały się w 
ściany z taką siłą, że kamienna posypka leciała na wszystkie strony. 

- Dobrze! - Di Maron zacisnął pięści. - Jeszcze raz! 
Po drugiej salwie Roszyrców, na górze rozległy się krzyki i jęki. Potem, strzały 

leciały z obu stron, znajdując swoje ofiary - salwa za salwą. A biały rycerz 
niezmiennie stał przed szykiem i strzały latały nad jego głową - jakby nie zauważał 
ich, jakby to nie były strzały, tylko nieszkodliwe ptaki. Znów zagrał róg i teraz 
czerwoni gwardziści ruszyli do ataku - część z nich obrała za cel bramę Aj-Rachu. Z 
murów, na nich natychmiast posypały się strzały i kamienie. Gwardziści zatrzymali 
się w zamęcie, potem ruszyli dalej. Druga część ruszyła po zboczu w stronę wieży, 
gdzie znajdował się di Maron. 

- Jestem, tu! - krzyknął poeta. - Tutaj! 
Czerwone Płaszcze zatrzymały się. Kilku, porażonych strzałami, potoczyło się 

w dół. Di Maron zobaczył, że roszyrscy kusznicy rozwinęli front w jego stronę. 
Pomyślał, że prawdopodobnie otrzymali rozkaz przykrycia gwardzistów. Zdążył się 
jeszcze zdziwić, jak szybko i sprawnie strzelcy ładują swoje kusze. A potem, była 
salwa. Dziesiątki bełtów, z przenikliwym świstem dosięgły murów i wierzchołka wieży, 
z której Wołachowie razili gwardzistów kamieniami i ołowianymi kulami. 
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Nie od razu dotarło do niego, co się stało. Coś wleciało przez okno i uderzyło go 
w ramię. Nadal stał przy oknie, ale coś było nie tak. Potem, nagle pociemniało niebo i 
zakręciło się w głowie. Opuścił wzrok i zobaczył sterczący ze swego ramienia 
opierzony koniec zabłąkanego bełta, który wpadł przez okno. Nogi odmówiły 
posłuszeństwa; poeta cofnął się od okna, potem upadł. Kwadrat okna jeszcze świecił 
parę chwil, a potem zapadły ciemności. 

 
Erł Bornach milczał i tylko kiwał głową, słuchając dowódców. Pierwszy atak 

imperialnych niczego nie zmienił. Nawet nie zdołali podejść pod mury. Jednak 
obrońcy twierdzy ponieśli straty. Dwugodzinna strzelanina pozbawiła życia 
dziewiętnastu wojowników, a czterdziestu zostało rannych. Zostali oni przeniesieni do 
świątyni w centrum Aj-Rachu i guślarze teraz próbują im pomóc. Przybył 
parlamentariusz Łaedańczyków, by negocjować. 

- Wprowadźcie - kazał Bornach. 
Czerwony Płaszcz wszedł dumnym krokiem, obrzucił spojrzeniem górali 

zgromadzonych w pomieszczeniu. 
- Pamiętasz mnie, erlu? - zapytał. - Jestem Ejmar di Tark. Spotykaliśmy się 

niedawno. 
- Nie mam wyrzutów, że puściłem cię wtedy wolno, nieopodal Koltersu - 

Bornach pogładził siwą brodę. - Mów! 
- Mój dowódca, wspaniały mestjer Horst von Grippen, kazał przekazać wodzowi 

narodu Wołachów swoje warunki. Mestjer Horst nie chce na próżno tracić swoich 
wojowników. Proponuje rozstrzygnąć sprawę w pojedynku. Niech wyznaczony przez 
ciebie wojownik spotka się z nim w świętej walce. Zwyciężycie, nasza armia odstąpi 
spod murów Aj-Rachu. Zwycięży mestjer Horst, przekażecie nam twierdzę, a sami 
zdacie się na naszą łaskę. 

- Wasz dowódca jest taki pewny swojego zwycięstwa? - zapytał Bornach. 
- Mój dowódca jest przekonany, że przyjmiesz jego warunki. Jesteście w 

sytuacji bez wyjścia. Dzisiaj, pod mury twierdzy podejdzie cała nasza armia. Nie 
utrzymacie się. 

- To jedyny warunek? 
- Nie. Mestjer von Grippen, zapewnia, że nie chce niepotrzebnego rozlewu krwi. 

Niepokoi go los mężczyzn, kobiet i dzieci, znajdujących się w Aj-Rachu. Dlatego 
proponuje wam, póki nie jest za późno, wyprzeć się waszych bogów i przejść na 
prawdziwą wiarę. Wtedy, możecie liczyć na łaskę. 

- Wyprzeć się naszych bogów? – zdziwił się Bornach, widząc, jak zmieniły się 
twarze jego dowódców, którzy usłyszeli propozycję parlamentariusza. – Czyż można 
się wyprzeć swego ojca, swojej matki, swojej ziemi? Nasi bogowie, to nasza dusza. 
Lepiej umrzeć, niż zabić swoją duszę. 

- To znaczy, że nie przyjmujesz warunków? 
- Pierwszy - przyjmuję, drugiego - nie - Bornach na chwilę zamilkł. – Możesz 

odejść, wojowniku. Przemyślimy, który z nas zmierzy się z twoim dowódcą. Przekaż 
mu, niech się szykuje do pojedynku. 

- To twoje ostatnie słowo, erlu? 
- Ostatnie. Odejdź, Łaedańczyku. 
- Erlu, pozwól mi zmierzyć się z tym wojownikiem! - krzyknął Roslin, kiedy 

parlamentariusz opuścił pomieszczenie. - To moja walka. 
- Nie, moja! - wstał z ławy erł Darris. 
- Ja pójdę! - zaproponował Walder. 
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- Nie! – przerwał zdecydowanie Bornach. – Wy, tu jesteście mi potrzebni. 
Słyszeliście, co powiedział posłaniec. Dowódca imperialnych postawił dwa warunki. 
Drugiego, nie przyjęliśmy. Jeśli nawet pojedynek zakończy się naszym zwycięstwem, 
oni i tak będą szturmować twierdzę. 

- Co w takim razie zrobimy, erlu? – zasępił się Kallen, wódz klanu Wardów. 
- Zaatakujemy, póki nie podeszło ich wzmocnienie. To jedyny wybór, który 

podpowiada mi moje serce. Proszę zbierać ludzi. Nadszedł czas, by zwyciężyć albo 
umrzeć z honorem. 

 
Słońce zbliżało się do zenitu. 
Wrota Aj-Rachu otwarły się i oddziały górali zaczęły wychodzić, kolumna za 

kolumną, formując szyk bojowy plecami do twierdzy. Było ich niewiele ponad 
ośmiuset - wszyscy mężczyźni krainy Łan-Wołachtan, zdolnych do noszenia broni. 

Von Grippen obserwował sytuację z wyższego miejsca. Obok stali jego 
oficerowie - dowódca Czerwonych Płaszczy Raf di Darn, kapitan Roszyrców Ejtan Le 
Kors i namiestnik kawalerii Elifer di Lis. 

- Odważni ludzie - powiedział Le Kors. – Niech Jedyny błogosławi wszystkim 
śmiałkom! 

- To nie odwaga, tylko duma bezbożna - odpowiedział von Grippen. - Mestjerze 
di Lis, twoi zwiadowcy wrócili? 

- Tak, mestjer von Grippen. Nasze wojska o dwie ligi stąd. Marszałek di Merat 
kazał wam przekazać, byście nie zaczynali bitwy bez niego. 

- Obawia się, że honor zdobycia Aj-Rachu ominie go? – mruknął po niemiecku 
von Grippen. - Dobrze, trochę poczekamy. Być może, ci tchórze jeszcze przyślą 
swego obrońcę honoru. Jeśli jednak zaatakują nas, proszę bić ich nie okazując łaski. 

- Trzeba byłoby zrobić tak, by zaatakowali nas pierwsi - zauważył di Darn. – 
Wtedy, odpadłby obowiązek czekania na marszałka i główne siły. 

- Nad tym trzeba pomyśleć – zgodził się Liwończyk. 
- Na moc Jedynego, co to? - wrzasnął Elifer di Lis, pokazując na zachód. 
- O, niech mi oczy pękną! - tylko tyle mógł wykrztusić kapitan roszyrskich 

strzelców, patrząc w kierunku, który pokazywał dowódca kawalerii. 
Von Grippen też popatrzył i przeżegnał się, zdjęty przesądnym przerażeniem. 

Nad płaskim pagórkiem, na zachód od Aj-Rachu, olśniewająco iskrzyły się 
błyskawice, chociaż niebo było bezchmurne. Szczyt pagórka był otulony jaskrawym, 
elektrycznym światłem i stamtąd donosił głuchy huk, jakby zaczęło się trzęsienie 
ziemi. A potem, z tego blasku, zaczęły wyłaniać się ciemne figury - jedna, dwie, 
dziesięć, trzydzieści, pięćdziesiąt, sto. Zbierały się na szczycie pagórka i zastępami 
schodziły na dół, w dolinę, zamykając ją z zachodniej strony żywym półksiężycem. 
Było ich dużo. Ich płaszcze były buro-zielone, niczym warstwa zbutwiałego listowia w 
lesie, powierzchnia ich pancerzy i hełmów, z nieznanego metalu, przypominała korę 
drzew, w rękach trzymały łuki równe wysokości człowieka i długie, lekko zakrzywione 
miecze, iskrzące się prawie tak, jak błyskawice. Niektóre z nich prowadziły na 
smyczach ogromne, czerwonookie psy. Po chwili lśnienie zgasło, błyskawice 
przestały szaleć nad pagórkiem i zdumieni ludzie zobaczyli, że na równinie, opodal 
Aj-Rachu ustawiło się trzecie wojsko, przychodzące znikąd. 

- Sidowie! - Wykrztusił Elifer di Lis, któremu z wrażenia zabrakło powietrza. - 
Przysięgam na Jedynego, to wojsko Sidów! 

- Diabelskie zwidy - powiedział von Grippen. Chociaż był porażony tym, co 
widział, jednak starał się zachować opanowanie. - Ojcze nasz, przepędź diabelskie 
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omamy sprzed naszych oczu, obroń nas przed szatańskimi intrygami! To tylko miraż, 
nic więcej. To nie może być znakiem od Boga! 

- Nie, mestjerze! - oczy Ejtana le Korsa zrobiły się okrągłe ze strachu. - To 
Sidowie! Ale jak i dlaczego tu się ukazali? 

- Nieważnie, jak i dlaczego - powiedział von Grippen. – Ważne tylko, po czyjej 
są stronie. 

- Sidowie nigdy nie mieszali się w ludzkie wojny! - wrzasnął di Lis. 
- To, jakiego diabła tu szukają? Mestjer di Darn, proszę pojechać i dowiedzieć 

się, po co tu przyszli. 
- Ja? - Di Darn zbladł. - Dobrze, mestjerze. 
- Jeśli są po stronie naszych wrogów, poczekamy na posiłki - dodał von 

Grippen, patrząc na szeregi rosłych wojowników, prawie nierozróżnialnych w swoim 
dziwnym uzbrojeniu na tle listowia i zielonych zboczy pagórka. - A jeśli to pomoc 
przysłana nam przez Pana Boga, pomodlimy się za cudowny dar i wspólnie z nimi 
skończymy z poganami. 

 
Troje spotkało się w centrum równiny. 
Erl Bornach, który sam postanowił wyjaśnić, co się dzieje. 
Raf di Darn, którego wysłał dowódca. 
I rosły, zielonooki Sid w buro-zielonej zbroi i z dwoma mieczami za plecami. 
- Jestem Merwal ap-Rajse i dowodzę tymi wojownikami z Taer-na-Wedd - 

powiedział Sid. - Przyszliśmy tu z woli władczyni Sejdraweddy, żeby powstrzymać to, 
co zaczęliście. 

- Po czyjej jesteście stronie? - wykrztusił di Darn. 
- Po stronie równowagi. Nikt z was nie śmie zacząć bitwy, póki nie przyjdzie ten, 

kto was rozsądzi. 
- Kto to taki? - zapytał Bornach. 
- Strażnik Mocy. I on już tu jest. 
Na rozmawiających upadł cień. Tysiące oczu podniosły się do nieba i tysiące 

zdumionych okrzyków wyrwały się z piersi zarówno Łaedańczyków, jak i górali. Cud 
pojawienia się Sidów został zapomniany, ponieważ w niebie nad Aj-Rachem, 
wojownikom przeciwstawnych armii ukazało się to, czego nikt nie mógł sobie nawet 
wyobrazić. 

Nad Aj-Rachem krążył smok. 
 
Doniesienia zwiadowców trochę uspokoiły marszałka di Merata. Szalony von 

Grippen nie odważył się na szturm twierdzy, a to znaczy, że tymczasem udało się 
oszczędzić kilkudziesięciu łaedańskich żołnierzy. Mimo wszystko, należy się 
pośpieszyć - Wołachowie mogą zrobić wypad, wykorzystując czasową przewagę 
liczebną. Czarna brygada jest na podejściu do doliny, a Oribańczycy powinni już 
połączyć się z awangardą von Grippena. Zwycięstwo nigdzie nie ucieknie, ale płacić 
za nie wielką krwią - zbytnia rozrzutność. 

- Mestjerze marszałku! 
Di Merat odwrócił się. Adiutant przygalopował do niego, osadził konia. 
- Pilna wiadomość, mestjerze marszałku - wypalił. - Patrol zatrzymał 

podejrzanych ludzi. Żądają widzenia. Mówią, że sprawa bardzo ważna. 
- Kim oni są? 
- Dwóch uzbrojonych mężczyzn, dwie kobiety i jakiś grubas. Znajdują się teraz 

w kwaterze mestjera di Brin-Chora. Czy mamy ich doprowadzić tu? 
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- Rozbijcie namiot - odpowiedział niezadowolony marszałek, marszcząc czoło. - 
I niech tych ludzi dostarczą tu. Trzeba będzie wysłuchać ich, skoro nalegają. 

Obok przechodzili wojownicy brygady „Fenngara”, a marszałek obserwował, jak 
kwatermistrzowie ustawiają namiot. To nawet dobrze, że otrzyma jeszcze jedną 
możliwość odpoczynku. Na wojnie, zdąża wszędzie ten, kto nigdzie się nie śpieszy. 

Jeden z oficerów podtrzymał marszałkowi strzemię. Di Merat zsiadł z konia, 
wszedł do namiotu i usiadł na taborecie. Rozkazał, by w namiocie i dookoła niego 
rozmieścić ochronę z piechurów. Gestem zażądał czaszy wina z wodą. Po chwili 
zjawili się ludzie, o których meldował adiutant. 

Z zainteresowaniem popatrzył na dziwnych gości. Niemłody już wojownik w 
czarnej kolczudze natychmiast przypadł mu do gustu. Jako pierwszy wszedł do 
środka. Odniósł wrażenie, że tego człowieka już gdzieś widział. Potem wszedł 
jeszcze jeden wojownik, prawie chłopiec. I dziewczyny, jedna od drugiej ładniejsza. 
Grubas z torbą na ramieniu wszedł ostatni. Bardzo niezwykła kompania. Wszyscy, 
oprócz grubasa w zbrojach, bardzo kosztownych. Zupełnie nie podobni do szajki 
rozbójników, ale wszystko jedno, trzeba być bardzo ostrożnym. 

- Mestjerze marszałku - starszy wojownik przemówił pierwszy. - Jestem Chejdin 
di Wars le-Monkrajt, Ortlandczyk na służbie imperatora Łaedy. Przybyliśmy do was 
ze sprawą, od rozstrzygnięcia której zależy los nie tylko tej wojny, ale i los całego 
imperium. 

- Twoja twarz, wojowniku, wydaje mi się znajoma - stwierdził di Merat. - 
Spotykaliśmy się wcześniej? 

- Służyłem pod waszym dowództwem w kampanii garwaryjskiej, w kompanii 
kapitana di Torpa. 

- Znakomicie. Będziesz mówić za wszystkich? 
- Zacznę, a moi przyjaciele pomogą mi wszystko opowiedzieć. Wyjaśniać trzeba 

będzie bardzo długo, ale teraz proszę o najważniejsze - nie wolno dopuścić, żeby 
bitwa odbyła się. 

- A to, niby dlaczego? 
- Przy każdym wyniku, następstwa będą okropne. 
- Nie rozumiem cię, wojowniku. 
- Proszę o pozwolenie na przedstawienie mi istoty problemu - Franszen Rekla 

wyszedł do przodu i z ukłonem wyjął z torby swojego SKOMPa. - Jeśli mestjer 
marszałek jest zainteresowany, mógłbym coś pokazać. 

- Co to za sztuka? 
- Ona pozwoli mestjerowi marszałkowi zobaczyć tego, kto teraz nie może być 

obecny przy tej rozmowie. Ale będzie można zobaczyć go i usłyszeć za 
pośrednictwem tego przyrządu. Proszę tylko o zgodę.. 

- Diabeł wie co to takiego! Ale proszę zaczynać. 
Kiedy Fers di Merat zobaczył w lustrze SKOMPa Świtka, pomyślał, że to jakiś 

magiczny trick, nic więcej. Ale za plecami smoka były mury Aj-Rachu, a potem, na 
panoramie, marszałek zobaczył także swoje wojsko i oddziały Wołachów, i jeszcze 
jedną armię, w której, nie wierząc własnym oczom, rozpoznał Sida Tełosa. 

- Marszałku - powiedział smok, błyskając szmaragdowymi oczyma. - Prawdziwy 
imperator Łaedy znajduje się obok ciebie. Postąp tak, jak on ci powie, a równowaga 
będzie uratowana. Posłuchaj swojego serca, marszałku, uratuj swoich żołnierzy i 
swój kraj. 

- Prawdziwy imperator! - Di Merat z trudem oderwał oczy od lustra przyrządu. - 
Prawdziwy imperator Łaedy - Szendregon. 
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- Nie, marszałku - Rumenika wystąpiła do przodu. - Prawny władca, dziewiąty 
imperator dziewiątej dynastii - to ja! 

- Ty? - Di Merat pokręcił głową. - Dziewczyna w brygantynie i w wilczej czapce, 
która pojawiła się nie wiadomo skąd? A wiesz, miła, że twoje słowa świadczą o 
zdradzie państwa? 

- Jestem córką Joła di Kriffa, wojownika Zwitka i Berengarii, rodzonej siostry 
imperatora Jałmara - odpowiedziała Rumenika. - Mógłby to potwierdzić Wielki 
Widzący Skrołlingów Riman di Riward, ale on umarł. Potwierdził to jednak smok, a 
smoki nie znają pojęcia kłamstwo. Sprowadziliśmy tego smoka do naszego świata, 
żeby odbudować równowagę. Co jeszcze trzeba zrobić, żeby ciebie przekonać, 
marszałku? 

- Berengarja umarła bezdzietnie - odpowiedział di Merat. - Tak powiedział jej 
ojciec, imperator Łoerik. 

- Berengarja umarła po tym, jak urodziła mnie. Mnie, wychowywali 
Skrołlingowie. Nie wiedziałam, kim jestem, póki nie spotkałam kapłana Garmena di 
Brasta. 

- Garmen di Brast? Znałem go. Był moim przyjacielem - spojrzenie di Merata 
ociepliło się. - Ale on nie żyje. 

- Jak wszyscy, którzy w swoim czasie pomogli mi uciec z Giespieropolisu. 
Odbyłam długą podróż i przy pomocy moich przyjaciół znalazłam swojego kuzyna - 
księcia Dana, syna Jałmara. Tylko… 

- Co „tylko”? 
- Dan mocno się zmienił. On jest tym smokiem, którego pokazało ci lustro. 
- Dość tego! - Di Merat zaśmiał się, potem nagle bardzo spoważniał. - 

Opowiedzieliście mi niezwykłą bajkę o zagubionych książętach i znalezionych 
imperatorach. Tylko całkowity idiota może uwierzyć w taką bzdurę. Jeśli rzeczywiście 
jesteście tymi, za kogo się podajecie, to postąpicie tak, jak wypada rozsądnym 
ludziom. Oddacie mojej ochronie swoją broń i konie, i pozostaniecie u mnie na 
prawach… honorowych gości. Później zdecyduję, co z wami robić. Jeśli spróbujecie 
się sprzeciwiać, zginiecie. Jak wam się podoba taka bajka? 

Ratisław nachmurzył się i zacisnął pięści, ale ręka Chejdina spoczęła na jego 
ramieniu. Ortlandczyk spokojnie odczepił Ro-Ruedę od pasa i położył przed 
marszałkiem. Potem, równie spokojnie wziął miecz Ratisława i położył obok swego. 

- Ufamy ci, marszałku - powiedział. - Przekonasz się, że mówimy prawdę. 
- No, no - powiedział di Merat i zamierzał wezwać ochronę, ale oficer straży 

sam, bez zaproszenia, wpadł do namiotu, wywracając oczyma pełnymi przerażenia. 
- M-mestjerze, tam… tam! - tylko tyle był w stanie wycisnąć ze siebie. 
Di Merat zerwał się na równe nogi i wyszedł z namiotu. Droga była zatłoczona 

wojskiem: piesi i konni wojownicy zbili się w gromady i wszyscy, nie wierząc własnym 
oczom, patrzyli w jedną stronę - na niewysoką skałę, wiszącą nad drogą. A na skale 
siedział smok, skrząc się w słońcu różnokolorową łuską i wyprostowawszy ogromne 
skrzydła, prawdopodobnie, rozkoszował się wywołanym popłochem. Di Meratowi 
nawet wydało się, że mrugnął porozumiewawczo do niego, kiedy ich spojrzenia 
skrzyżowały się. 

- Uf! – sapnął Świtek. - Jak zawsze, zdążyłem na czas. 
 
Armia imperialna, stanęła pod murami Aj-Rachu przed zmierzchem. Di Merat 

postanowił nie opowiadać von Grippenowi o swoich dziwnych gościach. Wysłuchał 
tylko Liwończyka i powiedział: 

- Jutro rano zdecydujemy o losach tej wojny. Teraz wojsko powinno odpocząć. 
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- Wasza wola, marszałku - von Grippen skinął głową. - Ja, za waszym 
pozwoleniem, powinienem także dobrze odpocząć i pomodlić się. 

- Coś podobnego? Zmęczony? 
- Jutro, zamierzam swoją kopią zawojować dla imperatora Chensz. 
- W jaki sposób? 
- Rzuciłem Wołachom rękawicę. Przez posłańca, wyzwałem ich na pojedynek. 

Nie odważą się zrezygnować. Jeśli nie wystawią swojego wojownika, czeka ich 
hańba i porażka bez walki. 

- Znakomicie to wymyśliłeś, mestjer von Grippen - di Merat aprobująco uścisnął 
młodemu człowiekowi rękę. - Mi, muszę przyznać, taka myśl nie przyszła do głowy. A 
przecież, ta decyzja rozwiązuje wiele problemów. Prawo pojedynku jest uznawane 
przez wszystkie rasy i jest nawet zapisane w kodeksie Zwitka. Przyjmij moje uznanie, 
Horst. Ale co będzie, jeśli przegrasz pojedynek? 

- To niemożliwe – uśmiechnął się zadowolony z siebie rycerz. - Zawsze 
zwyciężałem na turniejach. A ponadto, moja dama serca modli się za mnie. Modlitwy 
takiego anioła dotrą do Pana Boga, a z jego pomocą, pokonam przeciwnika. 

- Na Jedynego, jakiż ty jesteś młody i zachwycający w swojej naiwności! No 
dobrze, idź odpoczywać. 

Von Grippen oddał honor i wyszedł. Tuż po jego wyjściu, do namiotu przyszli 
dwaj oficerowie z meldunkami. 

- Przybył przedstawiciel Sidów - powiedział pierwszy. - Prosi o spotkanie. 
- Dobrze, czekam na niego. A, co u was? - zwrócił się marszałek do drugiego 

oficera. 
- Zrobiłem wszystko, o co prosiliście. Wołachowie zgodzili się na negocjacje. 

Lada moment jeden z ich wodzów będzie tu. 
- Pięknie, Lei. Możecie odejść, jestem z was zadowolony. 
Oficerowie poszli. Di Merat westchnął i chrzęstnął palcami. Po całym dniu jazdy, 

ciało bolało nieznośnie. Pomyślał z goryczą, że dla niego ten marsz - ostatni. Dlatego 
tak by się chciało, by przyniósł Łaedzie sławę. Przyniesie? 

Przesłona namiotu uchyliła się. Di Merat nigdy nie widział Sida i dlatego z 
zainteresowaniem popatrzył na gościa. Wojownik Pierwszego Narodu był wysoki, 
zgrabny, złotowłosy i czarnooki, bez zbroi, tylko w białym mundurze, haftowanym w 
wymyślne desenie. Wymienili się ceremonialnymi ukłonami i marszałek zaprosił 
gościa, by usiadł. 

- Jestem Joel ap-Rian, namiestnik dowódcy armii - przedstawił się Sid. - 
Przyszedłem, by porozmawiać o pana planach na jutro. 

- Moich planach? Mam tylko jeden - wygrać tę wojnę. Możecie zaproponować 
inny? 

- Zamierzam zaproponować jedyny możliwy plan. Nie dopuścimy do eskalacji 
wojny. Mam upoważnienie do przekazania wam, że każdy rozlew krwi może 
doprowadzić do okropnych następstw. Ta wojna została zaplanowana wcześniej 
przez moce, których nawet nie jesteście w stanie wyobrazić. Mimo woli staliście się 
narzędziem w rękach absolutnego Zła, marszałku. My, mamy w tym rozeznanie i 
dlatego nie możemy dopuścić do bitwy. 

- Co nazywacie Złem? 
- Pozwólcie marszałku zadać pytanie. Co się wydarzyło w Giespieropolisie 

mniej więcej osiemnaście dni temu? 
- Dokładnie nie wiem, ale mówiono mi, że północni czarownicy napuścili na 

miasto jakieś diabelstwo. Zginęło bardzo wielu ludzi. Właśnie z tego powodu 
imperator wypowiedział góralom Chenszy wojnę. 
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- Imperator – to tylko żałosne narzędzie w rękach nieżywej, która rwie się do 
wypełnienia proroctwa Księgi Wiecznej Nocy. Wasz imperator i cała stolica Łaedy 
znajduje się we władzy Chałan-mornachów, wampirów, posiadających niesłychaną 
potęgę. Jakiś nieszczęśnik, w imię własnych ambicji, uwolnił z pustki ich królową i 
teraz, nam wszystkim, grozi wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli jutro odbędzie się 
bitwa, królowa Chałan-mornachów otrzyma potrzebną jej Moc i otworzy Wrota 
Milczenia. Proroctwa się spełnią. Nie wolno do tego dopuścić, bo i was, i nas, czeka 
zagłada. Proszę wydać rozkaz, by wojsko się wycofało. 

- Nie mogę - pokręcił głową marszałek. - Moi ludzie przyjmą to jak zdradę. 
- Proszę zrozumieć, imperator Szendregon już nie kieruje krajem. Dochowując 

mu wierności i wykonując jego rozkazy, stawiacie pod znakiem zapytania istnienie 
naszego świata. 

- Składałem przysięgę, mestjer ap-Rian. Nie mogę jej złamać. 
- Widzieliście smoka. I co pan na to? 
- Jestem pod wrażeniem. Skąd on się wziął? 
- To ostatni dar Skrołlingów dla naszego świata. Order Zwitka już nie istnieje. 

Wszyscy Skrołlingowie nie żyją. Ale są wybrani, spadkobiercy Skrołlingów, którzy są 
gotowi wam pomóc. Rozmawiał pan z nimi? 

- Rozmawiałem z wojownikiem o imieniu Chejdin i z dziewczyną, która podaje 
się za siostrzenicę Jałmara. Dlaczego mam im wierzyć? 

- Wojownik Chejdin, to wojownik-smok. Jest spadkobiercą Skrołlingów w prostej 
linii i ma miecz Ro-Ruedę. Dokonał niesamowitych rzeczy, by przywrócić smoka do 
naszego świata. Jeśli chodzi o dziewczynę, to jest ona rzeczywiście dziewiątym 
imperatorem dziewiątej dynastii, o której mówią przepowiednie Wejgara. Jej pisane 
jest przejęcie tronu. 

- Czy mogę wam wierzyć? 
- Sidowie nie kłamią - twarz Joela ap-Riana pomroczniała. 
- Mój rozum odmawia mi wiary w to wszystko. Powinienem porozmawiać ze 

swoimi dowódcami. 
- Jeśli pan chce, mogę powtórzyć im wszystko to, co przed chwilą 

powiedziałem. 
- Dziwne nastały czasy - powiedział marszałek, po chwili milczenia. - Sidowie, 

którzy zawsze nienawidziły ludzi, teraz próbują powstrzymać wojnę między nimi. 
- Nie ma pan racji, marszałku. Sidowie nie zawsze byli waszymi wrogami. To wy 

uczyniliście nas takimi. 
- Dobrze, postaram się przekonać swoich dowódców. Ale jest jeszcze jedna 

trudność. Jeden z moich wojowników rzucił Wołachom wyzwanie. Mogę dać swojej 
armii rozkaz wycofania się, ale nie mogę zabronić rycerzowi wyzwania wroga na 
pojedynek. Tu działa prawo honoru. 

- Ten pojedynek powinien się odbyć - powiedział Sid. - Wojownik o imieniu Horst 
nie pochodzi z tego świata. Królowa Chałan-mornachów sprowadziła go tu spoza 
kręgu, z innego świata, żeby tu zabijał. Nikt z nas nie może mu się przeciwstawiać. 
Jest obdarzony szczególną Mocą. 

- Wobec tego, jaki jest sens pojedynku? Przecież von Grippen i tak zwycięży, 
czy może się mylę? 

- Wśród wybranych, też jest wojownik spoza kręgu. To on będzie walczyć z 
Horstem. 

- Na moc Jedynego! Słuchając tego, cieszę się, że jestem tylko prostym 
żołnierzem, któremu obca jest magia i proroctwa! Dotarło do mnie wreszcie, co się 
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dzieje mestjerze ap-Rian. Dzisiaj jeszcze zbiorę radę i spróbuję wyłożyć swoim 
dowódcom to, co usłyszałem. 

- Nie miałem wątpliwości, że się zrozumiemy. 
- W każdym bądź razie, jestem wdzięczny, że moje argumenty nie trafiły w 

próżnię. 
- A ja, że los ludzi nie jest wam obojętny - di Merat wyciągnął rękę do 

złotowłosego Sida. – Być może, dzisiaj położymy kres odwiecznej wrogości. 
- Być może - zagadkowo odpowiedział ap-Rian i mocno uścisnął rękę 

marszałka. – Życzę panu prawdziwej mądrości, marszałku di Merat. 
Po odejściu Sida, marszałek długo siedział zamyślony. Wszystko, co powiedział 

mu posłaniec Tełosa, było o tyle dziwne i fantastyczne, że innym razem nie 
uwierzyłby ani jedynemu słowu Sida. Ale, czyż dzisiaj, na własne oczy nie widział 
smoka? Dzieje się coś naprawdę wielkiego, decydującego o losach świata. I jemu, 
staremu wojakowi, przypadł honor uczestniczenia w tym wszystkim. Tylko dlaczego 
na serce położył się nieznośny ciężar – teraz, on powinien zadecydować nie tylko o 
swoim losie, ale i o przyszłości całego kraju. 

- Mestjerze marszałku! 
Di Merat podniósł głowę. Przy wejściu do namiotu stał oficer Lei. 
- Mestjerze marszałku, przybył posłaniec Wołachów. Rozkażecie go wpuścić? 
- Niech wejdzie. 
Di Merata nie zdziwiło, że do negocjacji z nim przybył sam Bornach Biełotur. 

Kiedyś już się spotykali. Wówczas Fers di Merat był młodym oficerem, a Bornach 
dowodził oddziałem wołachskich najemników. Od tego czasu Bornach mocno się 
postarzał. Z dawnego osiłka i zawadiaki nic nie pozostało. Stał przed nim siwy, 
przygarbiony latami człowiek. 

- Tak przypuszczałem, że zechcesz ze mną spotkać się osobiście - powiedział 
marszałek. - Nie widzieliśmy się tyle lat. Przykre, że teraz spotykamy się jako 
wrogowie. 

- A ja żałuję czegoś innego. Wcześniej, walczyłeś tylko z tymi, którzy noszą 
broń. Teraz, twoi wojownicy zabijają kobiety i dzieci, palą wioski. Stałeś się kimś 
innym, Fersie. 

- To wszystko dzieje się z rozkazu imperatora. Ja nie mam z tym nic wspólnego. 
- Chciałbym ci wierzyć - Bornach ciężko usiadł na taborecie. - Ty, 

prawdopodobnie myślisz, że przyszedłem prosić o pokój. Mylisz się. Mam do ciebie 
nietypową prośbę. 

- Mów, słucham. 
- Wiem, że widziałeś smoka. Wszyscy go widzieliśmy. Ale smok nie jest sam. 

Jest z nim kobieta, której on się podporządkowuje. Sidowie powiedzieli mi, że ona 
jest tu. 

- Rzeczywiście, jest. Czego chcesz? 
- Ona powinna pojechać ze mną. 
- Ona nie podlega moim rozkazom. Rozmawiaj z nią sam. 
- Dobrze - Bornach wstał. - I jeszcze jedno chcę ci powiedzieć, Fersie. Jeśli 

jednak zdecydujesz się na bitwę, pamiętaj - będziemy walczyć do końca. Aj-Rach 
stanie się dla ciebie krwawą rzeźnią. Zgubisz wielu wojowników. 

- Wy też umrzecie. 
- Umrzemy, ale na ojczystej ziemi. 
- Jeden z moich wojowników zaproponował wam pojedynek - przypomniał 

marszałek. – Pomyślcie, proszę, kogo jutro wystawicie. 
- Pomyślimy. Żegnaj! 
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- Kobieta, która jest ci potrzebna, znajduje się niedaleko. Oficer, z którym 
przyszedłeś, zaprowadzi cię do niej. Tylko proszę cię, obchodź się z nią delikatnie. 
Nie obrażaj jej. 

- Myślisz, że Wołachowie są dzikusami? - Bornach uśmiechnął się. - Szanujemy 
kobiety. Zwłaszcza te, którym służą smoki. 

 
Początkowo, było wrażenie zupełnej ciemności. Mrok i pustka, i nic więcej. A 

potem, zjawił się ból. Okrutny, rozrywający pierś. I jeszcze gwiazdy, z początku 
mętne, rozmyte, podobne do gasnących iskier. Jakiś cień zachwiał się przed oczyma 
i dał słyszeć się głos. Kobiecy. 

- To on? 
- Tak. Nazywa się Uer. Mówił, że obowiązkowo musi spotkać się z władczynią 

smoka. 
- Biedactwo! Umiera? 
- Rana jest śmiertelna. To cud, że zdołał przeżyć z bełtem w płucu prawie dobę. 

Jeszcze trochę i życie go opuści. 
Di Maron zajęczał. Bardzo chciał powiedzieć człowiekowi, który wypowiedział te 

okrutne, beznadziejne słowa, że to nieprawda, że on nie umrze, ponieważ nie chce 
umierać. Rana zagoi się i on znowu będzie młody, silny i zdrowy, i znów będzie pisać 
wiersze śliczniutkim dziewczynom w Giespieropolisie, żeby zobaczyć ich uśmiechy. 
To nieprawda, że zostało mu niewiele życia. Nieprawda… 

- Uerze! - głos przybliżył się, ktoś dotknął ręki. Dziwne, że jeszcze czuje 
dotknięcie. - Uerze, słyszysz mnie? 

Di Maron z wysiłkiem podniósł powieki. Zobaczył twarz w świetle pochodni. 
Młodą i piękną. Prawdopodobnie, to poseł Jedynego przyszedł po niego. Śmiertelna 
kobieta nie może być tak wspaniała… 

- Uerze, jestem Rumenika. Szukałeś mnie? 
- Kobieta… ze smokiem - poeta zakrztusił się od okrutnego bólu w przebitej 

piersi. - Nieśmiertelny… Chałan-mornach… prosił… imię… 
- Jakie imię? 
- Imię… Aranii… powtórzyć trzy razy… skierować czarną… duszę… z 

powrotem. 
- Jakie imię? Komu powtórzyć? 
- Imię… Aranii… trzykrotnie powtórzyć - di Maron zadrżał. 
- On umiera - powiedział głos z silnym wołachijskim akcentem. 
- Zamknij się, nie kracz! - odpowiedziała kobieta. - Uerze, miły, pamiętasz to 

imię? 
- Pamiętam… imię… Ferran powiedział… mnie znajdą… wyjawić imię… 

Aranii… 
- Mów, słucham. 
- Nie tak… nachyl się… nikt… nie powinien… słyszeć… 
Rumenika nachyliła się. Wargi di Marona poruszyły się, potem zaczął się dusić. 

A potem, usłyszała imię. Powiedziane takim twardym głosem, że aż drgnęła. Jakby 
umierający włożył w to słowo całe życie, jakie mu jeszcze pozostało. 

- Zrozumiałam - szepnęła poecie. - Zrozumiałam i zapamiętam, dziękuję. 
- Wypowiedzieć… jej… jej imię… uratować… 
Di Maron zamilkł. Jego wzrok nagle zyskał niespodziewaną ostrość i 

pochylająca się nad nim kobieta wydała się jeszcze piękniejsza, niż początkowo. 
Jakie oczy - pomyślał i spróbował się uśmiechnąć. Szkoda, że nie będzie już mógł 
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stworzyć o niej ani jednego wiersza! Jaka szkoda, że tej twarzy, tych oczu nie 
zobaczył wcześniej! 

- Kiedy i… czekać… i wierzyć przestałem… spotkałem tę… której szukałem - 
wyszeptał. - Nas… wreszcie… to… życie… życie złączyło.  

- O czym on mówi? - zapytał Ratisław, który stał obok. 
- O niczym - dziewczyna otarła łzy. - Recytuje wiersze. 
Di Maron zamilkł, chwyciły go dreszcze. Oczy zasnuła mgła, ale potem, nagle 

zapaliło się jaskrawe światło, wypełniające sobą cały wszechświat. Zobaczył nad 
sobą Raskę, całą w bieli. 

- Nastała godzina twojej sławy, Uerze - powiedziała Raska. – Wypełniłeś swoje 
przeznaczenie. Teraz, czeka cię Wieczność. 

Uer di Maron chciał odpowiedzieć, ale obok Raski ukazała się inna postać. 
Natychmiast minęły ból i duszność, i wielkie szczęście weszło do serca poety. Poznał 
swoją zmarłą matkę, tak samo młodą i wspaniałą, jak wtedy, gdy miał raptem sześć 
lat. 

- Przyszłam, synku - powiedziała. - Chodź ze mną! Pokażę ci takie piękno, 
jakiego jeszcze nie widziałeś. 

- Idę… - wypuścił powietrze di Maron i poleciał do światła. 
Rumenika odwróciła się - łzy ściskały krtań. Wołach, towarzyszący im, narzucił 

na twarz zmarłego brzeg kołdry, potem odwrócił się do Rumeniki. 
- Już ciemno, pani - powiedział. - Erł Burtach kazał zaprowadzić cię tam, gdzie 

będziesz mogła odpocząć. I twój przyjaciel też. 
- Co on ci powiedział? - szeptem zapytał Ratisław, kiedy szli za Wołachem. 
- Imię. Żeńskie imię. I wydaje mi się, że wiem do kogo ono należy. 
 
Ratisław zasnął szybko – była to zasługa dnia spędzonego w siodle. Jednakże, 

spał zupełnie krótko. Ktoś potrząsnął go za ramię i młodzieniec konwulsyjnie otworzył 
oczy. Nad nim stała Rumenika. 

- Chodź ze mną - powiedziała. 
- Z tobą? A konie? 
- Nigdzie się nie podzieją. 
Ratisław zabrał ze siana swój miecz i płaszcz, poszedł za dziewczyną. 

Podwórze twierdzy było puste, tylko na ścianach paliły się pochodnie i przechadzali 
się wartownicy. Pokój, który przydzielił Rumenice na nocleg erł Bornach, znajdował 
się na parterze jednej z wież. Rumenika odchyliła rogożę, która zastępowała drzwi, 
weszła, i ciężko usiadła na tapczanie, pokrytym zwierzęcymi skórami. 

- Jutro bitwa - powiedziała. - Nie chciałam ci mówić, ale jestem ci to winna. 
Słyszałam, jak Chejdin rozmawiał ze Świtkiem. 

- No i co? 
- Mówili o tobie. Świtek powiedział, że będziesz musiał walczyć. 
- Ale nowina, przecież wiem że będę walczyć. Jestem wojownikiem. 
- Nie zrozumiałeś. Oni mają wojownika, który przyszedł z twojego świata. 

Będziesz walczyć z nim. Chejdin chciał sam zmierzyć się z nim, ale Świtek 
powiedział, że to jest niemożliwe. To twój przeciwnik. 

- Jeśli tak, będę z nim walczyć. Po to noszę miecz. 
- Boję się o ciebie, Ratisławie – wstała i podeszła do młodzieńca, wzięła go za 

rękę. - Gdyby ode mnie zależało, nie puściłabym ciebie. 
- No co ty! – zmieszał się i spuścił wzrok. - Przecież to nie takie straszne. Bóg 

zawsze daje zwycięstwo prawemu. A ja nie czuję się łajdakiem. Więc czego się 
niepokoisz? 
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- Naprawdę nie wiesz czemu? 
Ratisław popatrzył w jej oczy i serce drgnęło. Kiedyś marzył, by zobaczyć to 

światło w oczach Lipki. 
- Kiedyś już straciłam człowieka, którego kochałam - powiedziała. - Drugiej 

straty nie przeżyję. 
- Ja przecież… nie powinienem… nie wolno mi! 
- Wiem, o czym myślisz, Ratisławie. Już dawno udało się mi się odgadnąć twoje 

myśli o mnie. Myślisz: jestem tylko prostym chłopem, a ona księżną, 
spadkobierczynią tronu. Tylko, że ja nie zawsze byłam księżną. Wychowałam się w 
biedzie: różnie ze mną było. Nie raz musiałam jeść resztki i żebrać. Kiedy moja 
przybrana matka miała pijacki ciąg, głodowałam. Dobrzy ludzie karmili. Wiele 
przeszłam, nawet przez to, o czym nie chcę nawet wspominać, bo jest mi wstyd. 
Byłam nałożnicą imperatora. Uwierz mi, że teraz też drżę z niepewności, czy mnie 
zechcesz taką, jaka jestem. 

- Rumeniko, ja sam o tym myślałem, tylko powiedzieć nie mogłem… Tylko 
Chejdinowi mówiłem. 

- Wiem. Widziałam twoje oczy i mogłam z nich wyczytać wszystko. A teraz, 
wiem także, co jest w twoim sercu. Kiedyś powiedziałam, że jesteś mi bardzo drogi. 
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, na ile drogi. A teraz wiem. I dlatego nie mogę milczeć 
dalej. Jutro będzie walka, ale przed nią, mamy z tobą całą noc. To będzie nasza noc. 
Twoja i moja. Bo innej, może już nie być. 

Przytuliła się do piersi Ratisława, a młodzieniec gładził jej włosy, całował wargi, 
szyję. Potem, pociągnęła go na swoje łoże. Z sercem gotowym wyskoczyć z piersi, 
próbował rozsznurować jej kurtkę, ale palce odmawiały posłuszeństwa, zapierało 
dech i on znowu szukał jej warg, zlewał się z nią w pocałunku, żeby zdecydowanie 
nie osłabło. Pomogła mu rozplątać sznury, ściągnęła kurtkę, potem koszulę. Dotknął 
palcami jej piersi, poczuł, jak jej ręce pieszczą jego ciało pod koszulą. 

- Wspaniały mój, jedyny mój - szeptała. - Proszę, nie przestawaj! Nie bój się 
niczego! 

- Jesteś taka piękna! Aż oczy bolą! 
- Mimo to, patrz. Ciesz się, że to piękno należy do ciebie. Naciesz się nim. 
Ciało przebiegały dreszcze, twarz jego płonęła. Z trudem oswobodził się z 

odzieży, położył się obok dziewczyny, zamykając ją w swoich objęciach. Jedna z 
lamp zamigotała i zgasła, jakby skrywając wstydliwość kochanków. 

- Nie bój się niczego! - szeptała. – Nie przestawaj! Wszystko będzie dobrze! 
Kocham cię. Podoba mi się, wszystko co robisz… 

- Ja… ja nie umiem. 
-I nie musisz niczego umieć, najdroższy! Rób, jak tylko potrafisz. I jak tego 

chcesz, oto tak … Aaaaach! 
Ich ciała złączyły się. Przycisnęła go do siebie, objęła nogami, jakby się bała, że 

przestraszy się tego, co się dzieje i zatrzyma się, nie pozwalając doznać tego 
szczęścia, którego tak oczekiwała. A potem, niespodziewanie dla siebie poczuła, że 
lada moment osiągnie szczyt i zaczęła jęczeć. Takie coś nie przytrafiło jej się od 
czasu, kiedy była z Nellenem… Nowa fala zalała ją i poczuła, że Ratisław także 
wszedł na wyżyny. 

- Kocham cię! - wyszeptał. - Kocham! 
- Mów jeszcze… 
Długo leżeli w objęciach, a potem zbliżyli się znów i Ratisław szeptał jej coś w 

szczęśliwym majaczeniu, póki nie przekonała go, że powinien się przespać. Do świtu 
zostało bardzo mało czasu. 
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- Jedyny, pomóż mi! - szeptała, zwracając się do płomienia lampy. - Nie pozwól, 
bym straciła tego, który żyje w moim sercu! Nie pozbawiaj mnie szczęścia. Nie 
zabieraj Ratisława… 

Ognik lampy drżał i mrugał do niej, rozpływał się w tęczowe pierścienie i 
wypuszczał długie promienie. Ocierała łzy i powtarzała swoją modlitwę. Powtarzała, 
póki oliwa nie wypaliła się i lampa nie zgasła. 

 
Rozdział dziesiąty 
 
„Czy powinieneś wiedzieć, co było przed tobą i co będzie po tobie? Po prostu zaufaj 

swojemu mieczowi i walcz. Bądź odważny, a jutro, dzięki tobie, uratują się narody”. 

Jonan-bard, „Złota Księga Wojny” 
 
 
Horst von Grippen przygotowywał się do pojedynku. Kiedy zaczęło świtać, 

wykąpał się, a potem długo się modlił, wykorzystując zamiast krzyża, swój miecz. O 
wschodzie słońca zawołał swoich giermków i zaczął zakładać zbroję. Najpierw, 
włożył czystą lnianą koszulę i spodnie, na nie - przeszywanicę, a na głowę czapkę z 
nausznikami. Potem, przyszła kolej na spodnie z wyprawionej skóry i długą do kolan 
kolczugę z kapturem. Na kolczugę, przy pomocy giermków włożył stalową kirasę, 
pokrytą błękitną emalią i złotym ornamentem, napleczniki, płytkowy kołnierz. Pełnych 
ponoży nie zakładał, by nie krępować ruchów, ograniczył się ponożami osłaniającymi 
łydki. Na zbroję, krzyżowiec narzucił białą pelerynę z czarnym liwońskim krzyżem na 
prawym ramieniu i gryfonem - herbem domu von Grippen - na lewym. Przeszedł się 
po namiocie, sprawdzając, czy nie luzuje się pancerz przy chodzeniu, czy nie 
ogranicza ruchów i stwierdził, że wszystko w porządku. Jeszcze raz kazał giermkowi 
sprawdzić wszystkie pasy i zawiązki pancerza. Zawiesił na biodrach pas z 
przywieszoną do niego trójkątną mizerykordią. Miecza, hełmu i niedużej trójkątnej 
tarczy z krzyżem i gryfonem chwilowo nie brał, by nie męczyć się niepotrzebnym 
ciężarem. Od tego jest giermek, by ciągać wszystko to za panem do odpowiedniego 
momentu. 

Przy wejściu do namiotu już czekali na niego Fers di Merat i inni dowódcy. 
Liwończyk i łaedańscy oficerowie wymienili się ceremonialnymi ukłonami. 

- Jestem gotowy, bracia - powiedział von Grippen. - Mam nadzieję, że mój 
przeciwnik już czeka na mnie. 

- Wołachowie wychodzą z twierdzy - oznajmił Egger di Skar. – Sidowie przez 
całą noc nie opuścili równiny. Ich arbiter już jest. 

- Dobrze. Niech przygotują miejsce pojedynku. 
- Już zatroszczyli się o to. Będzie mestjer walczyć pieszo czy na koniu? 
- Pieszo. Nie chcę, by mój Fojerblic przypadkowo ucierpiał przy starciu. 
- Wydaje mi się, że jesteś pewny swego zwycięstwa, mestjer von Grippen - 

zauważył di Merat. 
- Wszystko w ręku Boga, marszałku. Modliłem się i prosiłem Pana o dar 

zwycięstwa. Ale jeśli nie jest mi ono pisane, z radością umrę w taki wspaniały dzień - 
z rozkoszą wciągnął świeże poranne powietrze. - Spójrzcie, jak dziś słonecznie! 

- Cudowny dzień dla pojedynku - zgodził się Goram di Lis. 
- Proszę życzyć mi zwycięstwa, bracia, na chwałę Boga i imperatora! 
- Pragniemy tego z całego serca - powiedział di Merat, ale jego twarz zdradzała, 

że myśli starego marszałka krążą gdzie indziej. 
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Ze wzniesienia, na którym stał namiot von Grippena, dobrze widoczny był Aj-
Rach i tam też zaczęła się krzątanina. Brama twierdzy otworzyła się i Wołachowie 
zaczęli wychodzić na równinę. Na czele kolumny jechał sam erł Bornach w kurtce z 
białego baranka, z toporem w ręku. 

- Czyżby sam zamierzał się pojedynkować? - mruknął di Merat. - To byłby 
obłęd. 

- Mestjerze marszałku! 
Marszałek i jego oficerowie odwrócili się. Na pagórek wspiął się wojownik w 

czarnej kolczudze i z willecheńskim mieczem przy pasie. Obok niego dreptał grubas 
w okularach i idiotycznym żółtym swetrze. 

- Mestjerze Chejdin - przywitał Ortlandczyka marszałek. - Przyszliście popatrzeć 
na walkę? 

- Nie, wyzwać na pojedynek - odpowiedział przybyły i przeniósł spojrzenie na 
von Grippena. - Twoje wyzwanie zostało przyjęte, mestjerze. Pojedynek odbędzie się 
z użyciem takiej broni, jaką wybierzesz. 

- Czyżby nie Wołach ma walczyć ze mną? - z dostrzegalnym zdziwieniem w 
głosie zapytał Liwończyk. 

- Nie, nie Wołach. Z tobą będzie się pojedynkować mój przyjaciel Ratisław. 
- Kto! - wykrzyknął krzyżowiec. - Nie przesłyszałem się? Wojownik o 

słowiańskim imieniu? 
- Nie inaczej, przysięgam na Oarta. Ratisław pochodzi z ziemi nowogrodzkiej. 
- Zaprawdę, wielki jest Bóg w swojej potędze i niezbadane są Jego drogi! - 

Liwończyk wzniósł ręce do nieba. – Znaleźć się w czarodziejskim kraju i spotkać się 
w pojedynku ze schizmatykiem-rusiczem! Będzie o czym opowiedzieć braciom po 
powrocie do Rygi. 

- Na twoim miejscu rycerzu, nie byłbym taki pewny łatwego zwycięstwa - 
odpowiedział Chejdin, któremu nie spodobała się pycha von Grippena. 

- Mój zakon dawno już próbuje pozbawić rosyjskiego smoka zębów. Ten naród 
jest wytrwały, mocny i żywotny, ale zawsze pokonywaliśmy ich w walce. Jednakże, 
zaskoczyłeś mnie, wojowniku. Spotkać rusicza tu, w Askałunie - niesamowite! 
Przysięgam na świętego Jerzego, to niebywałe! 

- Rozumiem, że wyzwanie zostało przyjęte? - spokojnie zapytał Chejdin. 
- Oczywiście - odpowiedział Liwończyk i szyderczo się skrzywił. - Idź i powiedz 

temu rusiczowi, że będę z nim walczyć pieszo i na miecze. 
- Przekażę. Żegnaj! 
- I jeszcze mu powiedz, że w swoich wyprawach zniszczyłem tylu rosyjskich 

schizmatyków, że jego krewnym nie wystarczy palców u rąk i nóg, by wszystkich 
zliczyć! - krzyknął krzyżowiec. - Niech postara się o duchową opiekę przed 
pojedynkiem! 

- Powiem na pewno - z lodowatą uprzejmością odpowiedział Chejdin. 
- Mestjerze Chejdin, coś tu nie tak - szepnął Franszen Rekla, kiedy wracali do 

swego namiotu. - Uchwyciłem magiczną emanację tego wojownika. Jego aura jest 
bardzo silna, ale zupełnie różna od otoczenia. On nie jest taki, jak my. 

- Masz rację, Franszenie. On przyszedł spoza kręgu. Dlatego, tylko Ratisław 
może z nim walczyć. Innych przeciwników, zabije bez wysiłku. 

- A Ratisława? 
- Mam nadzieję, że nie… Coś jeszcze? 
- Nad imperialnym wojownikiem unosi się czarny wieniec. 
- Co to znaczy? 
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- Aureola ciemnej Mocy. On ma przy sobie jakiś potężny talizman, nasycony 
energią Ciemnego Świata. 

- Przyjemna wiadomość! I co możemy zrobić w takim wypadku? 
- Trzeba prosić Świtka, by dał Moc Ratisławowi. Smok może to zrobić. 
- Dobrze, wrócimy i porozmawiamy. 
Przeszli między wojskowymi namiotami i wkrótce znaleźli się przy jurcie. 

Rumenika karmiła Gabara chlebem z dłoni. Chejdin zauważył, że oczy dziewczyny 
są czerwone i zapłakane. 

- Jak on się czuje? - zapytał Ortlandczyk. 
- Modli się - Łaedanka odwróciła się i zaszlochała. 
Ratisław był sam w jurcie. Klęczał; wargi jego poruszały się, oczy były 

zamknięte. Młodzieniec już ubrał się w kolczugę i willecheński szyszak, kupiony w 
Fenngarze, tylko miecz chwilowo leżał na wojłoku przy nogach młodzieńca. Chejdin 
podszedł i położył rękę na ramieniu rusicza. Ratisław drgnął, podniósł głowę. 

- Powiedziałeś? - zapytał. 
- Powiedziałem. Biały wojownik będzie z tobą walczyć. 
- To i dobrze. Jak myślisz, wuju Chejdinie, pokonam go? 
- Na pewno. Na tym pyszałku nawieszano tyle żelaza, że będzie grzechotać 

przy chodzeniu, jak wóz, załadowany miedzianymi garnkami. W taki upał, szybko się 
zapoci w swojej zbroi. Najważniejsze, kontroluj oddech, cały czas unikaj i nie 
pozwalaj, by gniew tobą zawładnął. On wybrał walkę na miecze, a to znaczy, że nie 
liczy na siłę, ale na zręczność. Znuż go dobrze, a potem opróżnij mu mózgownicę. 

- Wuju Chejdinie… 
- Poczekaj, jeszcze nie wszystko powiedziałem. Nie próbuj cały czas odbijać 

uderzenia tarczą. Lepiej unikaj jego wypadów. Podstawisz tarczę pod silne uderzenie 
- ryzykujesz złamaniem ręki. Dlatego, odbijaj nią wyłącznie kłujące wypady i tylko w 
skrajnych przypadkach - sieczne uderzenia. 

- Wuju Chejdinie! 
- Bądź bardzo uważny, nie zagapiaj się. I jaki ja tobie, do wordłanów, wuj? Po 

prostu Chejdin, zrozumiałeś? 
- Zrozumiałem. Chcę ci powiedzieć o Rumenice. 
- Co powiedzieć? Czy coś nie tak? 
- Ona i ja… jednym słowem, my dzisiejszej nocy… 
- A o tym, to ty teraz nie myśl, zaklinam cię na wszystkich bogów! Nie myśl o 

nikim i o niczym. Nawet o Rumenice, nawet o swojej miłości. Pozwolisz, by strach 
opanował duszę – koniec z tobą. Zapomnij o wszystkim. Teraz, nie masz ani 
przeszłości, ani przyszłości. Jest tylko walka, w której trzeba zwyciężyć. 

- Dobrze, Chejdinie. Zrozumiałem wszystko, jak świętą modlitwę. 
 
Do miejsca pojedynku wojownicy przybyli wierzchem. Ratisławowi towarzyszyli 

Rumenika, Lipka i Chejdin, von Grippenowi dwaj łatnicy; jeden niósł jego broń, drugi 
trzymał sztandar z liwońskim krzyżem. Dla sędziów postawiono daszek, a pod nim - 
ławy. Erł Bornach, marszałek di Merat, dowódcy łaedańskiego wojska i naczelnicy 
armii Sidów zajęli swoje miejsca, siadając obok siebie, jak starzy, dobrzy przyjaciele. 
Tu, posadzili także Franszena Reklę; włączenie go w skład trybunału zaproponowali 
Sidowie, którzy uważali obecność wilkana w wysokim jury, bardziej niż potrzebną. 
Uczony mistrz był nieprawdopodobnie dumny z tego i promieniał ze szczęścia. Tylko 
jeden z wybranych sędziów postanowił obserwować pojedynek z innego miejsca. 
Przywrócony do tego świata smok, Gaeren, Światło Zorzy, ułożył się na pagórku z 
tyłu bojowych szyków Wołachów, jakby opiekując się ich małą armią. Tysiące oczu 
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nieprzerwanie patrzyły na smoka ze zdumieniem - bardzo trudno było przyzwyczaić 
się do myśli, że po pięciuset latach, Stróż Mocy wrócił i teraz robi to, co powinni były 
zawsze robić smoki, pomaga odbudować równowagę i sprawiedliwość. Sama 
obecność smoka czyniła pojedynek niezwykle znaczącym. I wielu widzom wydawało 
się, że oto wrócili do tych legendarnych czasów, kiedy wielcy bohaterowie decydowali 
o losach całych imperiów i sami bogowie sprzyjali im i kierowali ich ręką. 

Świtek tymczasem martwił się, że nie mógł pomóc Ratisławowi. Wzdychał, 
wypuszczając kłęby gorącego dymu. Obserwując, jak Ratisław w towarzystwie 
swoich sekundantów jedzie na miejsce pojedynku, zaciekle skrobał pazurami 
kamień, na którym siedział i składał sobie przysięgę policzyć z wiedźmą, która 
obdzieliła przeciwnika Ratisława karolitowym pierścieniem. 

Wojownicy zsiedli z koni i ruszyli sobie naprzeciw. Joel ap-Rian, wybrany na 
marszałka pojedynku, podszedł do nich. 

- To uczciwy pojedynek - powiedział Sid. - Znacie reguły. Wam wolno bronić 
swojego życia bronią, którą wybrano. Wolno wam decydować o losie pokonanego 
przeciwnika: proszę tylko - bądźcie miłosierni. Nie zmieniliście swojej decyzji 
odnośnie pojedynku? 

- Nie - powiedział Liwończyk. 
- Nie - echem odezwał się Ratisław. 
- Poległy będzie pochowany z honorami - powiedział Joel ap-Rian. – Racje 

strony, w imieniu której walczy zwycięzca, zostaną uznane i Trybunał dopilnuje, by 
wszystkie warunki zostały wykonywane. Jesteście gotowi? 

- Jestem gotowy - powiedział Ratisław. 
- Żółtodziób! - uśmiechnął się krzyżowiec. Giermek podał mu hełm. Von 

Grippen zaciągnął pasy hełmu, potem wziął od giermka tarczę i miecz. - Ich werde 
Dich, Hundchen, toten! 

Ratisław przemilczał zniewagę. Zobaczył coś, co obudziło w nim przesądny 
strach. Na hełmie rycerza pysznił się dziwny pióropusz – jasnowłosy warkocz, 
oprawiony w fantazyjny złoty pierścień. Gdzie i kiedy mógł widzieć coś podobnego? 
Poczuł się, jakby oblano go lodowatą wodą. Lipka coś mówiła o wojowniku z 
warkoczem na hełmie. Spełniła się przepowiednia! Poczuł zdradziecką słabość w 
nogach, obejrzał się i napotkał zachęcające spojrzenie Chejdina, potem zobaczył 
Rumenikę. Dziewczyna była blada, ale w jej oczach odbijały się światło i nadzieja. 
Już kiedyś przeżyła podobną sytuację, kiedy Akun w Torżku bronił jej i siebie, 
wyzywając na pojedynek. Ale Akun był doświadczonym wojownikiem, Skrołlingiem. A 
Ratisław… To przecież jeszcze chłopak, silny, odważny - i taki nieskończenie drogi! I 
choć jej serce z trwogi rwało się na kawałeczki, uśmiechnęła się. Szepnęła: „Kocham 
cię!” Pocałowała swoje palce i skierowała je w jego stronę. I Ratisław oprzytomniał - 
już nie czuł się samotny. 

„Będę walczyć dla niej - pomyślał. - Życie oddam, ale ukatrupię rycerza!” 
Lipka też zobaczyła jasnowłosy warkocz na hełmie rycerza i zadrżała tak, że 

obejmujący ją Chejdin poczuł ten dreszcz. 
- Co z tobą, ukochana? - zapytał. 
- To nic, mój sokole. To z obawy o Ratisława… 
- Proszę zaczynać! – wydał komendę ap-Rian. 
- Gott mit uns!- wrzasnął von Grippen. 
Wbrew oczekiwaniom tych, którzy obserwowali pojedynek, wrogowie w 

pierwszej sekundzie nie rzucili się na siebie. Von Grippen, leniwie pomachiwać 
mieczem, ruszył po kręgu, wybierając najdogodniejszą pozycję. Doświadczeni 



201 
 

wojownicy zrozumieli manewr Liwończyka, i docenili go - rycerz wybrał taką pozycję, 
żeby słońce świeciło mu w plecy, a w oczy Ratisławowi. 

Zgrzytnęła stal. Spokojnie, jak w szermierczej sali, von Grippen zadał uderzenie 
w środek tarczy rusicza. Ratisław cofnął się. 

- Nie zapomnij o mieczu, szczylu - uśmiechnął się Niemiec. 
Ratisław, pamiętając rady Chejdina, nie zamierzał przypuszczać atak. Czekał 

cierpliwie, kiedy biały wojownik pójdzie do przodu. I to zdarzyło się bardzo szybko: 
Von Grippen z nieprawdopodobną żwawością rzucił się do przodu. Miecze spotkały 
się, zgrzytnęli; von Grippen spróbował zaatakować z innej pozycji, ale Ratisław 
odparł ten atak i uszedł spod uderzenia ze zręcznością, która zdziwiła Niemca. 
Młodzieńcowi wydało się, że von Grippen otworzył się, zbyt mocno odprowadziwszy 
w bok rękę z tarczą i natychmiast spróbował nanieść tnące uderzenie po korpusie 
przeciwnika. Jednakże, ten był w pogotowiu; uderzenie napotkało tarczę i Ratisław 
sam z trudem uniknął kolejnego wypadu, wycelowanego w twarz. Przeciwnicy znowu 
zaczęli zataczać krąg, wybierając wygodny moment do ataku. Niczym złowieszcza 
przepowiednia, na niebie pojawiło się wielkie stado wron - ptaki kręciły się nad 
pojedynkującymi się, jakby powtarzały ich ruchy. 

Von Grippen zdecydował się i zaatakował. Spróbował oszukać Ratisława 
fałszywym zamachem, a potem zadał cios, który często pokazywał swoim braciom w 
Rydze - sieczne uderzenie z piruetu, kierowane w gardło. Jednakże Ratisław 
odparował to uderzenie i, chociaż się cofnął, ale ustał na nogach. Von Grippen 
spróbował zbić go z nóg, pchnąwszy tarczą, ale i ten atak nie udał się - Ratisław po 
prostu, najzwyczajniej uchylił się. 

Horst von Grippen przeszedł dobrą, wojskową szkołę. I w Niemczech, i w 
Liwonii uczyli go wielcy znawcy walki wręcz. I mimo to, że von Grippen był młody - to 
zdążył już powojować i zdobył sławę wytrawnego wojownika na rycerskich turniejach. 
Teraz, to całe wojskowe doświadczenie krzyżowca mówiło mu: Za wcześnie 
zlekceważył swojego przeciwnika. W rosyjskim wojowniku wyczuwa się 
niezrozumiały dla von Grippena dar. Jego nauczyciele w Rydze określali to darem 
wojownika. Są tacy, naznaczeni przez Boga ludzie, którzy znakomicie opanowują 
rzemiosło. Od innych wymaga ono długich lat nauki i wojennych prób. Obserwował 
swojego przeciwnika i dziwił się. Dotychczas, wszyscy ci poganie, z którymi musiał 
walczyć, trzymali miecz jak pałkę i walczyli nim, jak pałką. A ten, rosyjski wojownik, 
obchodzi się z mieczem tak, jakby przeszedł dobrą szkołę fechtunku. Zwrócił też 
uwagę na samą klingę - miecz rusicza był nie gorszy od jego własnego. To wszystko 
były drobiazgi, na które innym razem nie zwróciłby nawet uwagi, ale teraz, kiedy jego 
ataki nie przynosiły sukcesu, krzyżowiec nagle poczuł niewyraźny niepokój. Chciał 
szybko skończyć ze swoim przeciwnikiem. 

Rzucił się na Ratisława z głośnym krzykiem, zaczął rąbać mieczem, nanosząc 
uderzenia z różnych stron. W pewnym momencie, obserwującym pojedynek wydało 
się nawet, że przeciwnicy zderzyli się ze sobą. Potem, obaj cofnęli się, ciężko 
dysząc. Brzeg tarczy Ratisława był odrąbany. Von Grippen miał natomiast rozerwany 
pas prawego naplecznika i w śnieżnobiałym kaftanie ziała ogromna dziura, 
wydrążona czubkiem miecza rusicza. 

Ratisław poczuł ból w lewej ręce. Popatrzył na swoje ramię; spod kolczugi 
sączyła się krew. Chejdin miał rację; tarcza nie zawsze może dać pewną ochronę. 

Cisza trwała raptem parę sekund. Von Grippen znowu poszedł do przodu. 
Uderzenia jego miecza sypały się jak grad, ale Ratisław odbił je. Wszystkie, oprócz 
jednego. Ostatniego, naniesionego z góry i z prawej strony. Młodzieńcowi wydało się, 
że zdzielono go młotem po głowie. Światło przygasło, ziemia zakręciła się przed 
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oczyma. Ale Ratisław ustał i, zasłoniwszy się tarczą, szybko się wycofał do granicy 
kręgu. 

- No, co ty? - z drwiną powiedział Liwończyk. – Idź do przodu! 
Ratisław potrząsnął głową. W oczach rozpogodziło się, kontuzja od uderzenia 

minęła. Trzeba atakować, pomyślał. Nie może pozwolić, by biały wojownik obchodził 
się z nim, jak z dzieckiem. 

Rzucił się do przodu z szybkością, która zaskoczyła przeciwnika. Krzyżowiec 
przeoczył uderzenie w ramię, który ostatecznie zerwało naplecznik, potem ledwie 
zdążył odbić wypad, wycelowany w głowę. Zdenerwowany spróbował chytrym 
uderzeniem wybić Ratisławowi miecz, ale bezskutecznie. W następnej sekundzie 
potężne uderzenie spadło na tarczę von Grippena. Upadł na kolano, uderzył od 
spodu, pod tarczę. Ratisław szybko się cofnął, kręcąc mieczem młynka. 

Trzeba szybko skończyć z chłopakiem, pomyślał Liwończyk. Pojedynek się 
przedłuża. Sił ma jeszcze dużo i jak na razie, nie otrzymał żadnej poważnej rany, a 
do tego, wydaje się, poczyna sobie coraz pewniej i śmielej. Robi się niebezpiecznie. 

Zaatakował uderzeniem od góry. Ratisław zamknął się mieczem, ale krzyżowiec 
natychmiast zastosował swój ulubiony manewr - uderzył młodzieńca w pierś 
krawędzią tarczy. Ratisław upadł. Nad areną zabrzmiał głośny krzyk. Von Grippen 
ciął mieczem, próbując dosięgnąć padającego przeciwnika, ale ten przetoczył się tuż 
pod nogi krzyżowca i uderzył go rękojeścią miecza pod kolano. Liwończyk zawył z 
bólu i upadł. Przez chwilę wrogowie taksowali się nienawistnym wzrokiem, potem 
Ratisław szybko zerwał się na nogi i ruszył do przodu. Skierował uderzenie poniżej 
osłony gardła, rozpruwając kolczugę. Żelazne pierścienie posypały się na trawę. Von 
Grippen uderzył na oślep, po skosie, celując w nogi. Ratisław odskoczył. Liwończyk 
wstał; dusił się z wściekłości i rozczarowania. Poprawiwszy zjeżdżający na kirasę 
naplecznik, von Grippen ruszył do przodu. Jego miecz opisywał dookoła Ratisława 
lśniące kręgi. Potem rozległ się głośny trzask i triumfujący okrzyk Liwończyka. Tarcza 
Ratisława pękła. 

- Zdechnij, schizmatyku! - ryknął von Grippen i ruszył na młodzieńca. 
Ratisław chwycił miecz obu rękami, odbił kilka uderzeń, sam spróbował 

atakować, ale klinga ugodziła w kirasę i tylko ścięła z niej lazurową emalię. Cofając 
się po tym ataku, Ratisław na chwilę zwolnił i otrzymał jeszcze jedną ranę, tym razem 
w lewe biodro, trochę poniżej kolczugi. Von Grippen znowu poszedł do przodu i, 
oszukawszy młodzieńca fałszywym zamachem, uderzył go rękojeścią miecza, 
celując w twarz. Tym razem chybił, uderzenie nie trafiło w twarz, a w lewe ramię, ale 
rozległ się chrzęst i Ratisław poczuł straszliwy ból. Zabrakło mu tchu, nogi zadrżały. A 
krzyżowiec znowu poszedł do przodu i ostrze jego miecza śmignęło w górę, by zwalić 
się na głowę młodzieńca i rozciąć hełm. 

Głowa. Hełm. Warkocz na hełmie. Warkocz… 
Miecze spotkały się ze zgrzytem. Ratisław odbił uderzenie, przysiadł, unikając 

siecznego uderzenia w szyję. Niemiec odskoczył, odprowadzając rękę z mieczem do 
zamachu. I Ratisław uderzył z rozmachu, obiema rękoma. Brzęknęło rozcięte żelazo i 
von Grippen ledwie utrzymał się na nogach. Pióropusz z włosów Ainy ap-Annon 
upadł w trawę koło nóg Ratisława. Drugie uderzenie, przyjęte przez Niemca na 
tarczę, zmusiło go do upadku na kolana. Trzecie uderzenie trafiło w okolicę szyi; 
miecz Ratisława rozciął, niczym kawałek kartonu, lewy naplecznik, kolczugę, 
kamizelę i ramię. Liwończyk krzyknął przeciągle i strasznie. Ratisław wyrwał miecz i, 
wzniósłszy nad głową, opuścił klingę na krzyżowca, tym razem rozrąbawszy wroga 
od szyi do środka piersi. 
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- Erbarme Mich Jesus!- jeszcze zdążył wychrypieć Horst von Grippen. Strumień 
krwi chlusnął z rozciętych arterii do góry, opryskując Ratisława. Liwończyk jeszcze 
przez chwilę zachowywał równowagę, potem wydał bulgoczący dźwięk i runął twarzą 
w trawę. Ratisław, także bez sił, upadł obok zabitego. Mdliło go, wszystko płynęło 
przed oczyma, a nogi sparaliżował skurcz. Ale, do niego już biegli ci, którzy podczas 
pojedynku modlili się za niego. Pierwsza podbiegła Rumenika, upadła obok na 
kolana, przycisnęła jego głowę do piersi. 

- Żyjesz! - wykrzykiwała, zalewając się łzami. - Dzięki Jedynemu, żyjesz! 
- Zuch, chłopak - jakby we śnie usłyszał głos Chejdina. - O tym pojedynku 

jeszcze będą śpiewać bardowie. 
- Zwyciężyłeś – rozległ się inny głos, z dziwnym akcentem. Był to Joel ap-Rian. 

– Teraz, zwycięska strona może ogłosić swoje warunki. 
Er Bornach już zamierzał wstać ze swojego miejsca, żeby zażądać od 

marszałka di Merata wyprowadzenia wojsk z kraju Wołachów, ale wyprzedziła go 
Rumenika. Zostawiwszy Ratisława, zerwała się na nogi z dziwnym grymasem na 
twarzy, wytarła łzy i zakrzyczała tak głośno i przenikliwie, że wszystkie spojrzenia 
zwróciły się na nią. 

- Słuchajcie mnie, wszyscy! - Będę mówić, bo mam takie prawo!. Jeśli ktoś 
uważa, że jest zbyt ważny, by słuchać jakiejś tam dziewczyny, niech najpierw 
posłucha, co powie mu smok! Dan, powiedz im, kim jestem! 

- Spadkobierczynią tronu Łaedy, córką księżnej Berengarii, siostry imperatora 
Jałmara, dziewiątym imperatorem dziewiątej dynastii, moją panią, władczynią i 
ukochaną siostrą - przegrzmiał smok i, klaskając skrzydłami, przybliżył się do 
Rumeniki i Chejdina. 

- Wszyscy słyszeli? - Rumenika obrzuciła spojrzeniem szeregi wojowników. – W 
tym wszystkim, nie chodzi nawet o to, że mam niepodważalne prawo do tronu. Nie 
mówię teraz do was jako władczyni, a nawet jako kobieta, której ufa smok. Mówię do 
was jako kobieta, która minutę temu omal nie straciła swojego ukochanego. Mówię w 
imieniu wszystkich kobiet, które mogą z powodu tej bezsensownej, nikomu 
niepotrzebnej wojny stracić was - swoich mężów, braci i synów. I mówię wam - bitwy 
nie będzie! Zabraniam! Imperialna armia wraca do domu! Dotarło to do was, czy nie? 

Odpowiedziało jej milczenie. Słychać było tylko krakanie wron, krążących nadal 
nad głowami i łkanie wiatru. Z sześciu tysięcy mężczyzn, którzy zebrali się na 
równinie nieopodal Aj-Rachu, nikt nie wydał żadnego dźwięku. Milczenie trwało 
długo. A potem, ze swego miejsca podniósł się marszałek di Merat. 

- Chwała cesarzowej! - wyrecytował i uderzył się ręką w pierś. 
- Chwała cesarzowej! - powtórzył Egger di Skar, dowódca Czarnej Brygady. 
- Chwała cesarzowej! - jednogłośnie powiedzieli Elgar di Uard i dowódca 

ciężkiej kawalerii Jorun di Brin-Chór. 
- Chwała cesarzowej! - przeleciało nad imperialnym wojskiem. - Chwała! 
- To zdrada! - wrzasnął Rif di Darn. - Prawowitym imperatorem jest Szendregon! 

Wszyscy straciliście rozum. Ta kobieta jest uzurpatorką. 
- Chwała cesarzowej! - krzyknął dowódca roszyrskich kuszników Goram di Lis. 
- Szaleńcy! – nie dawał za wygraną di Darn. - Czeka was szubienica. Moje 

Czerwone Płaszcze nie podporządkują się tej łazędze 
- Wobec tego, proszę zabrać ich stąd, mestjer di Darn - powiedział marszałek. - 

I to szybko. Opowiecie imperatorowi, jak zginął jego przedstawiciel. 
- On doniesie na nas - powiedział Goram di Lis, odprowadzając wzrokiem 

dowódcę Czerwonych Płaszczy. - Imperator ukaże naszych krewnych. 
- Nie zdąży - powiedział di Merat. - Natychmiast ruszamy na Giespieropolis. 
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Z lodowców góry Dziesięciu Dziewic wiał świeży wiatr, rozwiewając bandery 

klanów nad wieżami Aj-Rachu. Erł Bornach stał na murach i patrzył na równinę, z 
której odchodziły imperialne wojska. Wcześniej, pole planowanej bitwy opuścili 
Sidowie - zniknęli równie nagle i niewytłumaczalnie, jak i przyszli, po prostu roztopili 
się w cieniach pod koronami drzew. 

Do starego erła podszedł Roslin, grzecznie chrząknął. 
- Oto spełniło się proroctwo wiedźm - powiedział Bornach, nie odwracając się. – 

Teraz, mogę umrzeć spokojnie. 
- Trzeba cieszyć się zwycięstwem, a nie myśleć o śmierci - sprzeciwił się 

Roslin. 
- Jesteś młody, mój przyjacielu. A ja, przeżyłem dzisiaj najszczęśliwszy dzień w 

moim życiu. Nadszedł najlepszy moment, by odejść z honorem. Jestem spokojny i 
dumny. Nigdy jeszcze nasz naród nie odniósł większego zwycięstwa. 

- To twoja zasługa, erlu. 
- Nie - stary wódz pokręcił głową. - To zwycięstwo nie jest naszą zasługą. Ale 

nie żałuję, że miecze naszych wojowników zostały w pochwach. Mimo to, ta bitwa 
była najlepsza z tych, jakie zobaczyłem. Tak walczyli bohaterowie starożytności. I 
dzisiaj, my z tobą, Roslinie, staliśmy się częścią legendy. 

- Legendy o bitwie pod murami Aj-Rachu? 
- Nie, legendy o smoku. 
Roslin nie wiedział, co powiedzieć. Stał obok starego erla i czekał, co Bornach 

jeszcze mu powie. A staruszek milczał. Patrzył, jak nad równiną, która oczyściła się 
od wrogich wojsk, płyną białe obłoki. I słuchał wiatru, który nadlatywał z góry 
Dziesięciu Dziewic - miejsca, skąd dusze poległych w walce bohaterów odchodzą do 
niebiańskich pałaców Jedynego. Wiatr, z którym do uszu Bornacha dolatywały słowa 
aprobaty i wdzięczności, wypowiadane przez tych, którzy już przestąpili próg 
Wieczności i teraz, razem z żywymi, cieszyli się z tego, że naród Wołachów nie 
zaginie. Głosy pięciu poległych synów Bornacha też wplatały się w ten chór. I stary 
erł słysząc je, uśmiechał się i kołysał głową. 

 
- Nieeeeeeee! 
Najpierw, przed oczami była krwawa ciemność. A potem, wyraźnie zobaczyła 

rozpostarte na trawie ciało Horsta, straszną, krwawiącą ranę na jego piersi - 
usłyszała jego ostatni krzyk. Ból nie do opisania rozerwał jej serce, jakby klinga 
mordercy Horsta wpiła się w jej serce. I Aina ap-Annon znów krzyknęła. 

Duchowy wzrok pozwolił jej zobaczyć cały pojedynek. Była pewna zwycięstwa 
Horsta. Ale coś poszło nie tak. Dlaczego? Przecież w tym świecie, skąd przyszedł do 
niej Horst, on zabił tego chłopaka… 

Już nie otworzy pozostałych wrót - krwawa ofiara nie została złożona, bitwa nie 
odbyła się. Nie uwolni Zammeka, nie urzeczywistni swojego marzenia. Zamiar, który 
pielęgnowała setki lat, runął. Ale, to wszystko nie ma teraz żadnego znaczenia, 
ponieważ Horst opuścił ją. Jej wojownik, jej rycerz, ten, który tak szczerze i gorąco ją 
kochał, nigdy już się nie uśmiechnie, nie pocałuje, nie zamknie jej w swoich 
ramionach. 

Kiedyś, Aina marzyła o ludzkim ciele. Zamknięcie w pustce było torturą gorszą, 
niż piekielne męki. Ale teraz, Czarna Księżna Wirchejny zrozumiała, że za prawo 
bycia człowiekiem, a nie bezcielesnym cieniem, trzeba rozliczać się cierpieniem. 
Otrzymując ciało, mogła rozkoszować się miłością, jakiej dotychczas nie zaznała. 
Teraz, kiedy odebrano jej szczęście, pojawił się bezgraniczny ból i przerażenie. 
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Nawet nie podejrzewała, że od kiedy zyskała ciało tej kobiety, Horst tak wiele będzie 
dla niej znaczyć. Teraz, została sama. Nawet posiadając ciało, znów stała się 
cieniem. 

- Horście! - zaszlochała. - Mój Horście! 
Marmurowe posągi i uzbrojeni jeźdźcy z gobelinów patrzyły na nią obojętnymi, 

martwymi oczyma, a ona wciąż leżała bez ruchu, rozciągnięta na mozaikowej 
posadzce. Gdzieś, w Czerwonym Pałacu, jej poddani urządzali krwawą orgię, nawet 
nie podejrzewając, jak ich władczyni przyjęła odejście śmiertelnego człowieka. 
Wszyscy, którzy zostali przy Ainie ap-Annon, to tylko zwróceni przez nią. Szczęśliwi, 
nawet nie podejrzewają, że teraz oni także są skazani na zagładę! 

Podniosła głowę i rozejrzała się. W pałacu było ciemno, tylko przelewał się 
ognikami świec masywny, pozłacany żyrandol w centrum pokoju. Ale nawet to mętne 
światło raziło oczy królowej Chałan-mornachów. Czyżby się znów przekształcała w 
zjawę i Moc ją opuściła? A może to tylko słabość śmiertelnego ciała i ona jest jeszcze 
na tyle potężna, by zemścić się na zabójcach Horsta von Grippena? 

Jest niezwyciężona. Nie można jej zabić. Kiedyś ją zdradzono, oszukano, 
zamknięto w pustce, ale teraz nie ma już magów zdolnych powtórzyć tamte gierki. 
Skrołlingowie są już historią. Poza tym, ma karolit di Kriffa, więc smok także jej nie 
zagraża. Jej wrogowie przeklną dzień, w którym przeszli krąg, żeby wdać się z nią w 
bitwę. Zemści się na nich wszystkich. A w pierwszej kolejności, na tej suce Wirii, 
ponieważ ona, właśnie ona, jest winna śmierci Horsta. Słabość, rozpacz - szybko 
miną. Znów zostanie Dziewicą z Otchłani, Przerażeniem Północy. I jeśli nie zyska 
Mocy w miłości, to uczyni źródłem Mocy swoją nienawiść, której pokłady ma wielkie. I 
kto wie, być może, ona jeszcze wypełni proroctwa Księgi Wiecznej Nocy. 

Trzeba pokonać słabość. Opanować się. Zemścić. 
Horst był godny jej miłości. I tego, żeby za niego się mścić. Najważniejsza bitwa 

jeszcze przed nami. Ona zniszczy wszystkich, którzy pozbawili ją szczęścia, jak 
zniszczyła tych, którzy kiedyś pastwili się nad nią i przywiązaną do drzewa zostawili 
na śmierć. Giespieropolis jeszcze zadrży z prawdziwego przerażenia. I całe imperium 
zatrzęsie się. Tylko… 

Tylko jej rycerza nikt już nie zwróci. 
Rozpacz, lodowata jak objęcia pustki, wtoczyła się z nową siłą, chwyciła za 

gardło. Wpiła się palcami we włosy i wydała rozdzierający serce krzyk. 
 
-HOOOOORST! MÓJ HORST… 
Krzyk rozległ się po całym Czerwonym Pałacu i zmusił Szendregona do ukrycia 

się. Całą noc i cały ranek przesiedział za ekranem wielkiego kominka, drżąc przy 
najmniejszym dźwięku. Słyszał śmiech Chałan-mornachów i słyszał kłapanie ich 
zębów. A teraz, jeszcze ten mrożący krew krzyk. Nie wolno tak krzyczeć. Serce 
słuchającego może nie wytrzymać tego przeraźliwego dźwięku. Szendregon wiedział, 
że to krzyczy przeklęta dusza. Jęczy pod brzemieniem swoich czynów. A on jest 
czysty. Na nim nie ma krwi. Nie należy do świata przeklętych. Tylko nie może tu 
zostać, trzeba uciekać. Te ściany mają oczy i uszy, i one go widzą i słyszą. Oni 
wypiją z niego krew, wyssą życie. I wtedy Łaeda zostanie bez swojego imperatora. 
Nie wolno dłużej tu pozostawać… 

Ośmielił się wyjrzeć zza ekranu. Sypialnia była pusta. Skradając się, podbiegł 
do drzwi, prowadzących do pokoju dla nałożnic. Tu też było pusto. Oburzyło to 
imperatora. Dlaczego nie ma ochrony? Jeszcze dzisiaj naczelnik straży pałacowej 
straci swoje stanowisko. Opuścić imperatora, żywego boga bez ochrony w takiej 
sytuacji - niesłychane? I za takie… 
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- HOOORST! 
Przeklęta dusza znowu krzyczy głosem Tassi. Czyżby w jego złotowłosą boginię 

też wstąpił zły duch? Szkoda Tassi. Ona zawsze była taka czuła dla niego. Jeśli ona 
też została opętana, trzeba będzie ją też ukarać śmiercią. Nie wolno, by była przy 
nim. To może mu zaszkodzić… 

Obejrzał się. Z luster patrzył na niego jakiś człowiek. Wpatrzył się w odbicie. 
Nie, to nie on! On jest żywym bogiem, władcą Łaedy, a z lustra patrzy na niego jakiś 
szaleniec, chociaż trochę podobny do niego. Nieuczesany, z pociągłą, wykrzywioną 
twarzą, z rozszerzonymi oczyma, w ubraniu pokrytym jakimiś plamami. Jest podobny 
do imperatora, ale to nie imperator. To mrok, napuszczony przez przeklętych. 

W szaleństwie, zaczął tłuc lustra. Odłamki, niczym grad sypały się na posadzkę 
wysłaną dywanami, ale to wcale nie zaspokajało wściekłości imperatora. Mrok 
powinien zniknąć. On nie chce widzieć tego odbicia. On jest wspaniały. On jest boski. 
A ta twarz w lustrach jest złą bezmyślną karykaturą, rodem z nocnych koszmarów. 
Wypędzić go! Wypędzić… 

Rozbił ostatnie lustro. Nareszcie, teraz znów może żyć spokojnie. Nie można 
pozwolić, by obok niego była taka paskudna kopia. On wie, że jego piękno jest 
doskonałe. Tak mówiła mu niania. Opowiadała mu bajkę o tym, jak bogowie tworzyli 
ludzi. Większość, wyciosali siekierą, bez żadnych pomysłów, i ci stali się zwykłymi 
ludźmi, nie pięknymi, ale i nie brzydkimi. Innych zaś, strugali dokładnie nożami i 
scyzorykami i uzyskali niewiele lepszych od pozostałych, może trochę milszych i 
ładniejszych. I tylko potem, oceniając to, co im wyszło, zechcieli bogowie stworzyć 
doskonałego człowieka - i stworzyli go ze światła gwiazd, chyżości jelenia, blasku 
zorzy, lotu motyla i zapachu kwiatów. Tak pojawili się ci, których piękno wywołuje 
zachwyt, nawet bogów. 

„I ja też zostałem stworzony ze światła gwiazd, chyżości jelenia, blasku zorzy, 
lotu motyla i zapachu kwiatów?” - zapytał nianię. 

„Oczywiście, synku” 
„A moja mama?” 
Niania milczała, spuściła oczy, w których były łzy. A mały książę Szendregon 

myślał, że ona płacze dlatego, że sama nieładna, gruba i ruda. A mama - była piękna. 
Wtedy nie wiedział, co się z nią stało. A wszystkiemu być winny ten przeklęty lekarz, 
który powiedział jego matce, że jej syn będzie bezpłodny. I matka nie wytrzymała, 
wypiła truciznę. Teraz, szczyciłaby się nim, przecież miał tyle kobiet i jest taki 
wspaniały, że każdy, gdy spojrzy, pała do niego namiętną miłością. A do tego, potrafi 
jeszcze zwracać życie. Czego jeszcze potrzeba, by mama mogła się nim szczycić? 

- HOOOOORST! O, MÓJ HORST! 
Nawet tu nie ma spokoju od tego obrzydliwego krzyku. Trzeba pójść i 

powiedzieć, by uciszyli tę obłąkaną dziewuchę. Otworzył drzwi wiodące na korytarz i 
drobnymi kroczkami ruszył wzdłuż amfilady pokoi. Minął pięć i zatrzymał się przy 
szóstym. Zadrżał. 

Na podłodze, pośrodku pokoju leżał zakrwawiony trup kobiety w porwanej 
odzieży. Rozpoznał Dżellę di Darion-Skar, swoją byłą faworytkę. A nad trupem, 
siedzieli Chałan-mornachowie - mężczyzna i kobieta. Kiedy dostrzegli Szendregona, 
ich oczy zapłonęły czerwonawym blaskiem. Kobieta-wampir uśmiechnęła się do 
imperatora, pokazując w uśmiechu zakrwawione kły, a mężczyzna zasyczał, jakby 
pojawienie się Szendregona zupełnie go nie cieszyło. Imperator cofnął się, czując 
wyraźny zapach, bijący od nich - zapach zgnilizny. Chałan-mornachowie jeszcze 
przez chwilę obserwowali go, potem kobieta przywarła do szyi trupa i rozległ się 
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dźwięk, przypominający wysysanie pomarańczy. Szendregon odwrócił się i rzucił się 
do ucieczki. 

Oprzytomniał dopiero w zimowym ogrodzie. Było cicho. Nie dochodziły tu żadne 
odgłosy. Roześmiał się. Wreszcie uwolnił się od tych wyrzutków. Potem, natknął się 
na nieboszczyka. Strażnik leżał na klombie, a jego nogi, w podkutych butach, 
sterczały z różanych krzewów. Przyjrzał się bliżej i się wzdrygnął; z głowy strażnika 
została krwawa papka. Ożywić go raczej nie wolno, chociaż nie zawadziłoby 
spróbować. Jest zbyt wielki, by ożywiać jakiegoś żołnierza, ma inne Przeznaczenie; 
powinien oszukać Chałan-mornachów, od których, nie wiadomo dlaczego, pałac aż 
się roi. 

Głos w głowie Szendregona podpowiedział, co trzeba robić. Zasmucony, 
pokręcił głową: takie proste, a jemu to nie przyszło do głowy? Dobrze, że ma takiego 
doradcę. 

- Dziękuję, Dżelu - powiedział, zwracając się do marmurowego posągu obok 
klombu. - Właśnie tak zrobimy. Te potwory nie otrzymają ani kropli naszej boskiej 
krwi. Dałeś nam wspaniałą radę. Cenimy twoje oddanie i nagrodzimy. 

Przy strażniku nie było miecza, ale przy pasie nieboszczyka wisiał szeroki i 
ostry sztylet. Szendregon wyciągnął go z pochwy, zawinął w połę swojej mantyi i 
skradając się, dotarł do łazienki. Zamknął za sobą drzwi, przysunął do nich ciężkie 
łoże do masażu, a potem, ciesząc się z tego, że przechytrzył zalewające pałac 
diabelstwo, sztyletem strażnika otworzył sobie żyły. 

 
- Przysięgam na srebrną kulę, że poczułem to! Kiedy ściąłem warkocz z hełmu 

białego rycerza, sercem wyczułem, że czarny wieniec został zniszczony! Trzeba było 
tylko zadać ostatni cios. 

- Już to mówiłeś - zauważył Chejdin, pociągając z flaszki i przenosząc 
spojrzenie na dogasające węgle ogniska. 

- Czyżby? - Franszen Rekla poprawił okulary. 
- Z dwadzieścia razy - uściślił Świtek. 
- No, ale o tym warto mówić i przypominać bez przerwy! Jedyne, co mnie dziwi, 

to w jaki sposób Ratisław, że tak powiem, wyczuł, że trzeba ściąć ten pióropusz? Nie 
rozumiem. 

- Ech, przyjacielu, ty zbyt późno przystałeś do naszej kompanii – odpowiedział 
Świtek. – Gdybyś znał nas wcześniej, widziałbyś nie tylko to. Ja na przykład, bez 
niczyjej pomocy spopieliłem całe wojsko. 

- Rozmawiałem z marszałkiem – wtrącił się Chejdin. - Jutro dotrzemy do 
Giespieropolisu. Nie wydaje mi się, by tam na nas czekali z otwartymi ramionami. 

- Jestem pewny zwycięstwa - powiedział Świtek. - Teraz, kiedy Rumenika zna 
imię… 

- Rumenika powinna je wypowiedzieć patrząc Ainie w twarz – ostudził go 
Chejdin. – Dlatego, trzeba przedostać się do Czerwonego Pałacu. Nie unikniemy 
walki. 

- Ależ problem! – zaśmiał się smok. - Przypomnij sobie Kordelis, tatku. Tam, to 
było ciężko. 

- Tak myślisz? - Chejdin pokiwał głową i łyknął jeszcze bimbru z flaszki. - 
Czarna zasłona nad Giespieropolisem nie zniknęła. Wydaje mi się, że będziemy mieć 
do czynienia z prawdziwym Złem. A ponadto, w wolnej chwili obejrzałem ten karolit, 
który zdjęliśmy z palca zabitego rycerza. Są na nim ślady cięcia. Ktoś rozpiłować 
kryształ i zrobił z niego dwa pierścienie. A być może i więcej. 

- Naprawdę? - Świtek błysnął oczyma. - To już nieciekawa wiadomość. 
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- Jedno tylko dobre; ten karolit pozwoli Ratisławowi wrócić do domu. 
- Jeśli zechce - powiedział Świtek. 
- Co masz na myśli? 
- Ratisława i Rumenikę. Ona go nie odstępuje na krok. Tak się nim opiekuje, 

jakby był cały poraniony. A na prawdę, to tylko jakiś głupie zwichnięcie! 
- To miłość - powiedział zamyślony mistrz Rekla. - Patrzę na panią Rumeniku i 

wspominam dziewczynę, którą zostawiłem w Teitumie! Jaka ona była wspaniała! 
Mestjerze Chejdin, a może też pozwoli mi pan łyczek? 

Chejdin bez słowa podał wilkanowi butelkę. Potem, wszyscy trzej długo milczeli 
i patrzyli w ogień. 

- Idę do jurty - powiedział Chejdin, wstał, poprawił pas z mieczem. – Zatrzymaj 
flaszkę, Franszenie. 

Przy łóżku Ratisława zobaczył Lipkę. W mętnym świetle kaganka, jej twarz 
wydała się Chejdinowi blada i zmizerowana. Rumenika spała. Cicho podszedł do 
Lipki, usiadł obok i objął. 

- Ona zupełnie zwariowała - szepnęła Lipka. - Musiałam ją namawiać, by 
chociaż trochę się przespała. Zobaczysz, mówię jej, sama się rozchorujesz. 

- Moja ty mądralo! A Ratisław? 
- Gorączka chyba spadła i nieźle pojadł, z apetytem. Skarżył się tylko, że ramię 

boli, więc dałam mu wywar, żeby ból złagodzić – spojrzała na Ortlandczyka.. - 
Siwuchą od ciebie pachnie. Piłeś? 

- Trochę. Dusza szuka właściwego miejsca. Ciągle myślę o Rumenice. 
- Coś podobnego? Myślałam, że twoje myśli krążą koło mnie? 
- Wybacz, najdroższa. To są innego rodzaju myśli. Wiesz, że w tej wojnie, którą 

prowadzimy, każdy z nas już wypełnił swoje zadanie. Ty i twoja matka uratowałyście 
Świtka, wychowałyście go. Ja, pomogłem przywrócić go do tego świata. Ratisław 
zabił białego wojownika i powstrzymał rzeź. Teraz, kolej na Rumenikę. I właśnie ją, 
czeka najtrudniejsze. To właśnie mnie niepokoi. 

- Myślisz, że zawiedzie? 
- Nie wiem. To, co ją czeka, trudniejsze od każdego pojedynku. A ona, jest tylko 

młodą i delikatną kobietą. 
- Myślisz, że my, kobiety, to słabeuszki? - przytuliła się policzkiem do piersi 

Chejdina. – Nie masz racji, mój sokole. Jesteśmy silne. Często silniejsze od 
niejednego chłopa. W nas żyje szczególna moc, dana od Boga. Co baba wytrzyma, 
tego nie każdy chłop zniesie. Uwierz mi, poradzi sobie. Zmęczyła się trochę i nic 
więcej. 

- Chciałbym tak myśleć. Przysięgam na przędzę Atty, też powinnaś odpocząć. 
Masz kręgi pod oczyma. A z rana, przecież ciebie znowu mdliło. 

- To nie ze zmęczenia - uśmiechnęła się chytrze. - Myślałam nie mówić ci jakiś 
czas, ale widać, będę musiała. To… 

Resztę frazy powiedziała Chejdinowi szeptem, na ucho i policzki jej zapłonęły. 
Ortlandczykowi pociemniało w oczach. 

- To… prawda? - tylko tyle mógł wykrztusić. 
- Jak przed świętym obrazem. Będziesz ojcem córeczki. Minęły już dwa 

miesiące, od kiedy jestem brzemienna. 
- I milczałaś? - opuścił się przed nią na kolana. – Moja ty kochana, jedyna! 

Słońce ty moje! Ty… nic… 
- Nie mogłam. Przecież sama nie wiedziałam. Ale w tym czarodziejskim lesie, 

mateczka wszystko mi zdradziła. Powiedziała, że będziemy mieli córkę. Cieszysz 
się? 
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- Czy się cieszę? Jestem szczęśliwy! - w oczach Ortlandczyka błyszczały łzy. - 
Przecież ja już nie miałem nadziei, że kiedykolwiek zobaczę własne dziecko! Lipka, 
moja kochana Lipka! Teraz rozumiesz, ile dla mnie znaczy to, co mówisz? 

- Rozumiem. I jestem tak szczęśliwa, że dusza we mnie śpiewa. Obejmij mnie 
mocniej. Niech Pan Bóg też się ucieszy, że mamy jedno ciało i jedną duszę. 

- Teraz mogę umrzeć spokojnie. 
- Wypluj te słowa! Nie mów tak. Właśnie teraz musisz żyć. Ze mną i z naszą 

córeczką. Pamiętasz o domu z czerwonym dachem, gdzie ma być dużo dzieci i gdzie 
jest staw z rybkami? Wkrótce go zobaczymy. Wojna się skończy, a my zostaniemy. 

- Bogowie, skąd w tobie tyle mądrości i taki spokój? Kiedy mówisz, to jakbyś 
zapalała światło w moim sercu! 

- Jestem kobietą - powiedziała Lipka i uśmiechnęła się, ukrywając zmęczenie. - 
I kocham cię. Czyżbyś o tym nie wiedział? 

 
Stali przed bramą Giespieropolisu. 
Ogromna, wysoka na trzydzieści stóp, niezniszczalna, ozdobiona kamiennymi 

posągami imperatorów Łaedy z czasów Chejlera Bogobojnego i okuta stalowymi 
liśćmi. Była otwarta, ale nie było przy niej straży. Na murach i wieżach też było 
pusto.. Najpotężniejszych murów w całym imperium nikt nie chronił, nawet ognie na 
szczytach wież nie paliły się. Ogromne miasto wyglądało na wymarłe. Tego milczenia 
i bezludzia nikt nie mógł wyjaśnić. Przybysze odnosili nieprzyjemne, przygnębiające 
wrażenie trwogi i oczekiwania na niebezpieczeństwo. 

Marszałek di Merat odjechał od swojej świty i skierował konia do Rumeniki. 
- Czy wasza mość jest pewna, że powinna tam jechać? - zapytał. 
- Jak najbardziej, marszałku. 
- Radziłbym waszej mości wziąć ze sobą przynajmniej kilku kawalerzystów. 

Niewiadomo, co nas czeka w mieście. 
- Proszę się nie martwić. Mój smok wart jest całej armii. 
- Innych rozkazów nie będzie? 
- Jeśli pan chce, marszałku, to możecie podążać za nami. Chejdinie! 
- Rumenika? - ocknął się Ortlandczyk. 
- Pojedziesz ze mną. 
- Oczywiście. 
Obejrzała się. Ratisław stał między wojownikami i patrzył na nią, jakby czekał, 

aż ona go zawoła. Ale tylko uśmiechnęła się do niego. Przeniosła spojrzenie na 
szybującego w niebie Świtka. Natychmiast odczuła ulgę i przestała się martwić, 
zarówno o siebie, jak i Ratisława. 

- Jedziemy! - Skomenderowała i uderzyła Gabara piętami. 
Chejdin jechał z jej prawe strony - milczący i skupiony. Minęli kamienny most i 

wjechali do bramy. Okrył ich półmrok i chłód. Tuż za nią zaczynała się, zazwyczaj 
bardzo ożywiona, ulica Procesji, wiodąca wprost do Czerwonego Pałacu. Tym razem 
była pusta, chociaż do zachodu słońca było jeszcze daleko. Nad czerwonymi 
dachami domów wznosiły się białe wieże pałacu - dwa olbrzymy, iskrzące się w 
słońcu pozłacanymi kopułami. Ulica biegła w górę i była wyludniona. Nawet okiennice 
domów, które fasadami wychodziły na ulicę, były zamknięte. Tylko kilkakrotnie przed 
jeźdźcami przemknęły chude bezpańskie psy i z trwożnym szczekaniem pośpiesznie 
chowały się w ciemnych zaułkach. Rumenice zdawało się, że zza okiennic obserwują 
ich przestraszone i ciekawskie oczy, jednakże nikt nie śpieszył się, by wyjrzeć przez 
okno, zagadnąć do nich i wyjaśnić, co się dzieje. Dopiero przy wjeździe na Duży 



210 
 

Rynek, zobaczyli pierwszego na swej drodze człowieka - brudnego, rozczochranego, 
ubranego w łachmany, z kłaczkowatą brodą i z szalonymi oczyma. 

- Dokąd jedziecie, ludzie? - zaskrzypiał. – Kim jesteście? 
- Jedziemy do imperatora - Chejdin rzucił ubogiemu monetę. - Co tu się dzieje? 
- Nie wiecie? Imperator umarł. I jego miasto umarło. Wszyscy są martwi. 
- Co ty pleciesz? 
- Proszę, wyjeżdżajcie stąd, jeśli wam życie miłe. Jedyny opuścił Giespieropolis. 

Teraz, jest to królestwo śmierci. 
- Ale ty przecież jesteś żywy? 
- Ja! - ubogi zaśmiał się. - Ja nikomu nie jestem potrzebny. Nawet Chałan-

mornachom nie potrzebne moje życie. Oni są tu wszędzie. Wkrótce będą rządzić tym 
miastem. 

- To Chałan-mornachowie zmusili wszystkich do ukrycia się? 
- Nie widzieliście tego, co tu się działo w ostatnich dniach, a ja widziałem. Nie 

dopuść Jedyny, bym jeszcze kiedykolwiek miał zobaczyć coś podobnego! Tylko, że 
Jedyny mnie nie słyszy. Najwyższe moce zostawiły to miasto, które jest przeklęte! Ci 
dranie pojawiali się na ulicach i zabijali wszystkich, kogo mogli dogonić. Jedyny 
ukarał imperatora za to świętokradztwo. Nikt nie ma prawa ożywiać zmarłych, tylko 
Jedyny! 

- Co się stało z imperatorem? 
- Przecież mówiłem, że jest martwy. Głupi ludzie, zabieracie nogi za pas z tego 

miasta, póki nie nastąpił zmierzch! 
Rumenika spięła konia i pojechała dalej. Chejdin jechał za nią, czując na sobie 

spojrzenie rozmówcy. Jechali przez plac targowy, koło pustych kramów i hal 
targowych. Rumenika pamiętała to miejsce, jako zupełnie inne - hałaśliwe i 
zatłoczone ludźmi. Teraz, było tu tak cicho, że każdy dźwięk odbijał się echem od 
ścian w domów. Kiedy wjechali na środek placu, przyłączył się do nich Świtek. 

- Pójdę przodem - zaproponował. - Pojedziecie za mną. Jeśli pałac będzie miał 
straż, zajmę się nią. 

- Tylko proszę cię, nie podpalaj domów - poprosiła Rumenika. - W nich są 
ludzie. 

- Ludzie? Rzeczywiście, ludzie! 
Świtek wydał okrzyk, kiedy zobaczył, że w jednym z domów otworzyło się okno. 

Na sekundę w nim mignęła zdumiona kobieca twarz, a potem okiennica znów się 
zatrzasnęła. Jednakże, natychmiast otworzyło się okno w sąsiednim domu, po chwili 
w kolejnym i w wielu innych. Po kilku minutach, na placu pojawili się pierwsi ludzie - 
wychodzili z domów jak zaczarowani, nie mogąc oderwać zdumionych spojrzeń od 
smoka. 

- Smok! - krzyknął ktoś. - Prawdziwy smok! 
- Jedyny, skąd on tu się wziął? 
- Patrzcie, on jest żywy! 
- Oczywiście, że żywy! - ryknął Świtek. - E, ale tu dużo ludzi! 
Plac rzeczywiście zapełnił się ludźmi, którzy obstąpili Rumenikę, Chejdina i 

Świtka żywym kołem. Wielu z tych ludzi wyglądało dziwnie; niektórzy mężczyźni byli 
w skórzanej albo żelaznej zbroi, w hełmach i z bronią w ręku, a kobiety i dzieci były 
obwieszone talizmanami i naszyjnikami z pęczków dzikiego bzu, jemioły i ostrolistu - 
ziół odpędzających diabelstwo. Ktoś płakał, ktoś śmiał się, ktoś wyciągał do Świtka 
ręce. Dorośli brali na ręce dzieci, by te mogły zobaczyć istotę z legend i bajek, 
cudownie ożywioną i zwiedzającą ich miasto. I oczy ludzi, jeszcze przed chwilą 
zgaszone strachem i rozpaczą, nagle zaświeciły się nadzieją i radością. 
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- Przejście! - zadźwięczał Świtek. - Proszę zrobić przejście! 
- Smok! Patrzcie, smok! - wykrzykiwano w tłumie i setki okrzyków zlały się w 

szmer, podobny do szumu morza. 
Ruszyli dalej ulicą Procesji do imperatorskiego pałacu, a za nimi, jak żywy tren, 

szły setki ludzi, których pojawienie się smoka uwolniło od przerażenia, władającego 
nimi przez ostatnie dni. Świtek był zadowolony, jego szmaragdowe oczy błyskały 
różnokolorowymi iskrami i cały czas spoglądał to na Rumenikę, to na Chejdina – czy 
widzą, jak wita go naród? Ale Rumenika była pochłonięta swoimi myślami, a Chejdina 
bardziej niepokoiło to - jak nie stratować jakiegokolwiek z licznych gapiów, którzy, co i 
rusz, wyskakiwali z tłumu, by zbliżyć się do Świtka na tyle, na ile pozwolą warunki. A 
potem, usłyszał okrzyki, które świadczyły o tym, że na jeźdźców towarzyszących 
smokowi, w końcu także zwrócono uwagę; 

- Skrołlingowie! Ludzie, Skrołlingowie wrócili! Wojownicy Zwitka wrócili! 
- Skrołlingowie tu są! 
- Wydaje się, że wreszcie nas zauważono - uśmiechnął się Chejdin. - Teraz 

posypią się na nas kwiaty. 
- Albo strzały - odpowiedziała Rumenika. – Przed nami Czerwony Pałac. 
Przejechali jeszcze kilka kwartałów. Świtek nadal z powagą kroczył naprzód, 

złożywszy skrzydła i dumnie podnosząc głowę. Nie zauważyli niczego podejrzanego 
na swej drodze. Chejdin przypuszczał, że podejścia do pałacu mogą strzec 
Czerwone Płaszcze, ale tymczasem nie zobaczyli ani jednego gwardzisty. Straży 
miejskiej na ulicach też nie było widać. Prawdopodobnie, przyczyną była śmierć 
Szendregona, o której zakomunikował im ubogi. 

- Ciekawe, co się z nim stało? - zapytał Chejdin, zwracając się nie tyle do 
towarzyszy, co do samego siebie. Rumenika usłyszała jego słowa. 

- Zapieprzył się na śmierć! - oświadczyła i w oczach jej zapaliła się nienawiść. - 
Niech Chałan-mornachowie urządzają po nim wypominki! 

- Jesteś okrutna - zauważył Chejdin. 
- Tylko sprawiedliwa. Uważaj na drogę! 
Za kolejnym zakrętem ukazał się koniec ulicy, wychodzącej na plac przed 

Czerwonym Pałacem. Ogromne wieże, iskrzące się w słońcu białym oblicowaniem, z 
bliska sprawiały wrażenie cyklopowych. Jadąc dalej, minęli mały park. Rumenika 
poczuła bolesny skurcz serca - listowie drzew wyglądało na zwiędłe, a na trawie 
leżało mnóstwo martwych ptaków. Pierwszy na plac przed pałacem wyszedł Świtek i 
zatrzymał się, oczekując na swoich przyjaciół. Czerwoną Wieżę odgradzał od placu 
kordon imperatorskich gwardzistów. Za nimi stali oribańscy najemnicy. Pojawienie się 
smoka nie przestraszyło ich, bardziej, zdziwiło. Niektórzy z tych wojowników, pod 
wodzą Rifa di Darna byli pod murami  Aj-Rachu i już widzieli Świtka, ale nawet teraz 
nie kryli zdumienia. Natomiast na twarzach pozostałych można było wyczytać 
wszystkie uczucia, jakie wywoływał u nich Stróż Mocy. 

Rumenika skierowała konia wprost na kordon. Naczelnik ochrony wystąpił do 
przodu i podniósł rękę. 

- W zamku żałoba, pani - oznajmił. - Nikomu nie zezwala się na wejście przed 
upływem przypisanych trzydziestu dni żałoby. 

- Żałoba z powodu śmierci imperatora? - zapytała. - I któż ją po nim nosi, 
Chałan-mornachowie? Jestem nowym władcą Łaedy. Przyjechałam objąć swój tron. 
Mam czekać, aż królowa Chałan-mornachów raczy mnie przyjąć? 

- Nie wiem, o czym mówisz, pani - odpowiedział oficer. – Jestem żołnierzem. 
Otrzymałem rozkaz, żeby nikogo nie wpuszczać do pałacu i wykonuję go. 
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- Dobrze - Rumenika uderzyła szpicrutą Gabara tak, że ogier zapląsał pod nią. 
– Wobec tego, przekaż Tassi, że chcę z nią rozmawiać. Tu. Na placu. 

- To mogę zrobić - zgodził się oficer i natychmiast wysłał jednego z żołnierzy do 
zamku. 

- Dlaczego byśmy nie mieli porozrzucać tych elegantów, jak kręgle? - zapytał 
smok. – Czemu się z nimi cackasz? 

- Ci wojownicy wykonują rozkaz. Nie wiedzą, kto nimi dowodzi. 
- Zgadzam się z Rumeniką - podtrzymał dziewczynę Chejdin. – Uzbrójmy się w 

cierpliwość i poczekajmy trochę. Jestem pewien, że wyjdzie do nas. 
- Boję się, Chejdinie - szepnęła Rumenika Ortlandczykowi. - Co mam robić? 
- Rób wszystko tak, jak żeśmy się umówili. 
- Jeśli ja… jeśli ze mną cokolwiek się zdarzy, zatroszcz się o Ratisława, 

dobrze? 
- Przestań gadać głupstwa. Jestem z tobą. I Świtek też. Jego magia nas 

ochroni. Poczekajmy na odpowiedź. 
Stali pod murami Czerwonego Pałacu, a plac dookoła nich stopniowo wypełniał 

się narodem. Ale, kiedy wewnątrz zamku niespodziewanie zaczęto bić w bębny, 
ludzie nagle zaczęli go opuszczać. Coś ich wystraszyło i Chejdin domyślił się co. 
Rumenika też to zrozumiała. Twarz jej zbladła, oczy płonęły. Nawet smok wzburzył 
się, ponieważ zaczął wypuszczać z nozdrzy niebieskawy dymek. 

- Idzie - powiedział nagle. - Wyczuwam ją. 
- Wyczuwasz? 
- Tak, ma karolit. 
- Niech to szlag! - mruknęła Rumenika. - Znowu nie będzie z ciebie żadnego 

pożytku! 
- To nie moja wina - szepnął smok. - Przecież wiesz, że jestem bezsilny, gdy... 
- Już jest! - wtrącił Chejdin. 
Biała postać ukazała się na szczycie wieży i tłum na dole cofnął się. Rumenika 

też poczuła strach. Kobieta, która patrzyła na nią z górnego tarasu wieży, miała 
oblicze Tassi, ale nią nie była. W momencie, kiedy ich spojrzenia spotkały się, córka 
Joła di Kriffa znów doznała tego uciskającego, niewytłumaczalnego strachu, który 
zawładnął nią tego dnia, kiedy uciekała z Giespieropolisu. Wtedy, w lustrze zobaczyła 
oblicze Przerażenia. Dzisiaj, lustra nie było, ale na nią, oczyma Tassi znowu patrzyła 
Otchłań. Nawet smok zawarczał i walnął ogonem. 

- Wirija! - głos Tassi dźwięczał melodyjnie i przymilnie, ale z jakiegoś powodu 
powodował dreszcze. - Sama przyszłaś. Dziękuję. Zaoszczędziłaś mój czas. Dawno 
chciałam widzieć się i porozmawiać z tobą. 

- Tassi! Czy to ty teraz jesteś królową? 
- Nie, moja droga. Królową jesteś ty! 
- Nie rozumiem. 
- Tak niewygodnie rozmawiać - Aina ap-Annon nie śpiesząc zeszła z wieży na 

plac, przeszła między gwardzistami i stanęła samotnie między kordonem i Rumeniką. 
- Swojego miłego szczeniaczka możesz zabrać, nie boję się go. Skrołling też nie jest 
nam do niczego potrzebny. 

- Nic z tego, Aino. Pozostaną. Są moją świtą. 
- Jednak znasz moje prawdziwe imię! Jak miło z twojej strony. Ale nie powiem, 

że jest to dla mnie zaskoczeniem. Może to nawet lepiej. No, jeśli t chcesz, to niech 
twoje domowe zwierzęta pozostaną przy tobie - w charakterze dekoracji. Wiesz, kim 
jestem i wiesz, czego chcę. Porozmawiajmy teraz o tobie. 

- Nie ma o czym mówić! Przyszłam… 
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- Zabić mnie? - Aina westchnęła żałośnie. – Nie chciałabym ciebie martwić, ale 
to jest niemożliwe. Nawet twój smok nie może mnie zabić. A ty, tym bardziej. 

- Znam twoje prawdziwe imię. 
- Nazywam się Aina ap-Annon, Dziewica z Otchłani. 
- Nie. Masz jeszcze jedno imię. Dane ci przez ojca i matkę. 
- A czy ja miałem rodziców? Nie pamiętam. No cóż, wymień moje imię! Czekam. 
Rumenika otworzyła usta, ale nagle zająknęła się. Coś nieprawdopodobnie 

zimnego, ciężkiego i jakby żywego, poruszyło się w jej wnętrzu. Zabrakło tchu i krtań 
oniemiała. Jakby gruba, pokryta śluzem żmija wpełzła w jej w usta i zaczęła powoli i 
nieubłaganie przemieszczać się po przełyku, napełniając żołądek goryczą i ciężarem, 
rozdzierając wnętrzności. Był to najgorszy koszmar. Ogarnęła ją śmiertelna słabość, 
która zamieniła ciało w kawałek ołowiu. Zachwiała się, wczepiła w cugle, by nie 
upaść z siodła. Usłyszała głos Tassi: 

- Czujesz, co się z tobą dzieje? Tak Chałan-mornachowie pozbawiają życie. Ale 
nie zabiję cię. Chcę tylko, byś została moją sojuszniczką. Tak, nie dziw się. Już ci 
powiedziałam, że jesteś królową. Mnie to urządza. Poproś mnie, bym ci służyła. 
Zawrzemy umowę. Dam ci wszystko, co zechcesz. I niczego nie poproszę w zamian. 

- Masz na imię… 
- Na próżno się upierasz. Proponuję ci przyjaźń. Aina ap-Annon proponuje ci, 

śmiertelnej kobiecie, swoje usługi i swoją protekcję. Zyskasz taką potęgę, o której 
nawet nie marzyłaś. Nie upieraj się, Wirijo. Nie zmuszaj mnie do sprawiania ci bólu. 

- Masz na imię… 
- Nigdy nie będziesz mogła wypowiedzieć mojego imienia. A wiesz dlaczego? 

Jesteś córką Joła di Kriffa. Wielkiego wojownika i wspaniałego mężczyzny. Możesz 
szczycić się swoim ojcem. Był najodważniejszym z moich wrogów. I dobrze mi się 
przysłużył. Pamiętasz mojego Legata, który zabił starego Skrołlinga Akuna? To był 
twój ojciec. Jakże ty, córka wielkiego di Kriffa, możesz zabić mnie, jeśli na moim 
palcu jest karolitowy pierścień twojego ojca! Mało, bardzo mało twoi nierozgarnięci 
przyjaciele opowiedzieli ci o właściwościach skamieniałej krwi smoka - Aina zrobiła 
krok w kierunku Rumeniki, która już zaczęła się dusić. - Widzisz, niczego nie 
przegapiłam, suko! 

- Mylisz się, Aina - spokojnie powiedział Chejdin. - Albo nie, nie Aina! 
RIWGAJN! 

Nieludzki krzyk rozerwał ciszę nad placem, zmuszając nawet tych, którzy 
jeszcze śmieli pozostać na nim, do panicznej ucieczki. Aina zwróciła się przeciwko 
Chejdinowi. Jej oczy płonęły, złote loki na głowie ruszały się, niczym węże. 

- Ty nie możesz! - zasyczała. - Żałosny psie! Tylko dziewiąty imperator, 
dziewiątej dynastii, może wypowiedzieć moje imię! Zdechniesz psie! 

- Ja jestem dziewiątym imperatorem - odpowiedział Chejdin. - Dwie godziny 
temu, Rumenika przekazała mi tron Łaedy. 

- To… prawda! – wreszcie wypuściła powietrze Rumenika. 
- Odejdź do otchłani! - krzyknął Chejdin i, patrząc prosto w rozżarzone piekielną 

złością źrenice Ainy, wyrecytował: - RIWGAJN! RIWGAJN! RIWGAJN! 
 
- Riwgajn! 
Głos był czuły i do bólu znajomy. Otworzyła oczy. Nad nią rozpościerało się 

nieprawdopodobnie czyste i błękitne niebo. Pachniało jaśminem i jeszcze czymś 
lekkim i przyjemnym. Podniosła głowę i rozejrzała się. Padł na nią cień. 

- Kirnan?! 
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Usiadł obok na trawie, wziął jej rękę i pocałował. Od dnia ich ostatniego 
spotkania wcale się nie zmienił. Wciąż te same jasnowłose loki, przebijający się nad 
górną wargą wąsik, oczy, tak samo czyste i jasne, jak niebo nad nimi - i pełne 
miłości. 

- Kirnanie, co się dzieje? - usiadła, poprawiła odzież, pytająco popatrzyła na 
młodzieńca. - Niczego nie rozumiem? Jak tu trafiłam? 

- To długa opowieść - objął jej talię. - Bogowie, jak ja się cieszę, że ciebie widzę! 
Tak długo czekałem na tę chwilę. 

- Kirnanie! - wciąż jeszcze nie mogła wyjść ze zdumienia. - Przecież to… 
- Nasze miejsce. Patrz, tam wodospad, który nazywaliśmy Gderaczem. A tam, 

za tymi drzewami - polana, na której pierwszy raz pocałowaliśmy się. 
- Ale wyjaśnij mi, jak znaleźliśmy się tu? 
- A nie wiesz? To taki czarodziejski fokus. Ludzie wcześniej czy później wracają 

tam, gdzie byli szczęśliwi. 
- Jakie to dziwne! Wydaje mi się, że byłam w zupełnie innym miejscu. Czyżbym 

zasnęła? 
- Tak, najdroższa! Spałaś, długo. 
- Dlaczego mnie nie obudziłeś? 
- Nie mogłem. Ale byłem całym czas obok ciebie. 
- Uf! - potrząsnęła gęstą grzywą kasztanowych włosów, owiewając młodzieńca 

upojnym zapachem letnich traw. - Nieznośny chłopaku! Przyglądałeś się, jak śpię? 
- Niezupełnie. Kiedy usnęłaś, spacerowałem, myślałem o przyszłości. O naszej 

przyszłości. 
- Śniło mi się coś bardzo paskudnego - powiedziała zamyślone. - Niby nasz 

dom w Wal-Fotennie spalili, a mojego ojca zabili. Nade mną strasznie się pastwili i 
przywiązali do tej starej lipy, przy drodze, bym umarła . Zawsze mówiłeś, że ona ma 
gałęzie, jak palce staruchy – pamiętasz?. I umarłam, z bólu i rozpaczy. A potem, 
stałam się wampirem. I mnie przeklęto. Wyobraź sobie, zamknęli mnie w jakimś 
strasznym, mrocznym miejscu, gdzie krzyczałam z bólu. A potem mnie, zdaje się 
uwolniono i zaczęłam na wszystkich się mścić. I wiesz, co było najzabawniejsze? 
Miałam jasne włosy. Zupełnie takie, jak ty. 

- Kocham ciebie, Riwgajn - powiedział Kirnan, patrząc w jej oczy. - I będę cię 
kochać zawsze. Nawet, kiedy twoje włosy posiwieją. A sen… Zapomnij o nim. To był 
tylko sen. Nawet nie warto o nim wspominać. 

- Tak bardzo mnie kochasz? – spytała zalotnie. 
- Bez pamięci - oczy młodzieńca pociemniały, odbiła się w nich namiętność. - Ty 

moja ciemna, pachnąca różo, moja leśna łanio, moja Riwgajn! Czyż można ciebie nie 
kochać? Wszystkie moje myśli zawsze były związane z tobą. 

- Mówisz tak, jakbyśmy się nie widzieli całą wieczność. 
- Wieczność? Nie, najdroższa. Po prostu, wydawało mi się, że śpisz zbyt długo. 
- Pocałuj mnie, Kirnanie. 
Leżeli w trawie i Riwgajn wydało się, że nigdy jeszcze nie była taka szczęśliwa. 

Nad głową, po niebie płynęły miękkie, białe obłoki i porywy letniego wiatru pieściły 
rozpalone twarze zakochanych. 

- To nigdy się nie skończy, Kirnanie? Prawda, że nigdy? 
- Nigdy. Obiecuję ci. 
- Kocham cię, najdroższy. 
- Wiem. 
- Chodźmy - pomógł jej wstać, wziął za rękę. – Czekają na nas. Twoi i moi 

rodzice zamierzają nas dzisiaj pobłogosławić. 
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- Moi rodzice? Kirnanie, nie żartuj tak. Przecież wiesz, że mojej mamy dawno 
nie ma. 

- Tobie naprawdę przyśnił się zły sen, kochana! - zaśmiał się. - Trzeba cię 
leczyć. Pozwól, pocałuję ciebie. Może, po tym wreszcie zapomnisz o swoim 
koszmarze. 

- Dziwne - Riwgajn rozejrzała się jeszcze raz i spojrzała w oczy młodzieńca. - 
Mam w głowie jakiś mętlik. Sen mi się wydawał jawą, a jawa teraz wygląda mi na 
wspaniały sen. Jestem tak szczęśliwa, kochany! I nie powiedziałam ci jeszcze 
jednego - we śnie, przywidziało mi się, że utraciłam ciebie. 

- Mój głuptasku! Jakbym mógł ciebie zostawić? Przecież tak długo ciebie 
szukałem - znów ją objął i pocałował. - Szukałem ciebie tysiąc lat i znalazłem. 
Jesteśmy razem. Teraz już na zawsze. 

 
- I tak to wszystko wyglądało, przyjacielu - opowiadał Świtek oszołomionemu 

Franszenowi Rekli – Przyznaję, że ja, nie znający strachu, byłem porządnie 
przestraszony. Bardzo przeżywałem z powodu Rumeniki. Ona miała taką twarz – że 
ho-ho! Białą, jak śnieg. Ale nie musiałem się mieszać. Tata sam poradził. 

- I Aina ap-Annon jest martwa? 
- Koniec z nią. Jej ciało upadło na jezdnię, a potem zaczęło się tak szybko 

rozkładać, że nie do wiary. Parę minut i z dziewczyny zostały same kostki. Wiesz, nie 
wiem dlaczego, ale zrobiło mi się bardzo smutno. Miała naprawdę piękne ciało. Jak z 
obrazka. 

- Też jestł czego żałować! Cieszyć się trzeba, że z Ainy już nie ma. 
- Szkoda, że nie widziałeś, jaką była ślicznotką, Franszenie. My, smoki, mamy 

szczególną słabość do kobiecego piękna. Zwłaszcza, wobec blondynek. Pamiętam, 
kiedy byłem jeszcze mały, ojciec opowiadał mi i bratu Ichounowi o naszym przodku 
Egranawajnie, który był wspaniałym smokiem! Mówią, że tak uwielbiał ludzkie 
samiczki, że zgromadził w swojej jaskini aż sześćdziesiąt siedem dziewczyn i 
wszystkie były blondynkami, jedna ładniejsza od drugiej. Wielkookie, piersiaste, z 
długimi warkoczami i nie mniej długimi nóżkami. A potem, kiedy jakiś przyjezdny 
rycerz przypadkowo znalazł się na jego posiadłości i spróbował uwolnić dziewczyny, 
ani jedna z nich nie zgodziła się rozstać się z Egranawajnem! Czymś je do siebie 
przywiązał - Świtek westchnął i wypuścił kłąb dymu. – Żeby to wiedzieć, czym. 

- No, przecież to proste. Na pewno był dla nich czuły i uprzejmy. Kobiety to 
bardzo cenią. 

- Zgoda, ale to wszystko drobiazgi. Zapomniałem powiedzieć ci najważniejsze. 
Ta Aina miała na palcu karolit. To jest prawdziwy skarb. I wyczułem, że ten karolit jest 
żywy. Rozumiesz, o czym mówię? 

- Niezupełnie. 
- Coś podobnego, a chwalisz się, że jesteś dyplomowanym magiem! Trzeba 

mieć wyobraźnię. A co, jeśli w tym karolicie jest ukryta dusza samicy smoka? I jestem 
prawie pewny, że tak jest. Przecież to jedyna nadzieja dla mnie, Franszenie. Uwierz, 
że bardzo bym nie chciał zostać rzeczywiście ostatnim smokiem. 

- Przysięgam na srebrną kulę! To, o czym mówisz, jest wspaniałe! 
- O tym, że mogę stać się ostatnim? 
- Wcale nie. Możemy, że tak powiem, przetestować mojego SKOMPa. On 

bezbłędnie pokaże, co kryje kryształ. Tylko się zgódź, a natychmiast przeprowadzę 
eksperyment. 

- Przyjacielu, to naprawdę dobra myśl! - smok rozpromienił się. - Natychmiast 
udam się do Chejdina i odbiorę kamień. On i tak ma jeszcze jeden. 
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- Myślę, że zdołamy obudzić ukrytego w krysztale smoka albo smoczycę - z 
ważną miną oświadczył Franszen Rekla. - Gdybyś czytałeś „Magnum Opus” 
wspaniałego Solaniusa di Murrana, wiedziałbyś, że przebudzenie smoka to nie taka 
znowu trudna magiczna operacja. Trzeba tylko dokładnie wykonać pewne bardzo 
delikatne czynności procesu. Ale tu, nie popełnimy błędu. W bibliotece zamku For 
mam książkę di Murrana i będziemy mogli, że tak powiem, spożytkować wszystkie 
spisane tam zalecenia. Jak ci się to podoba? 

- Świetna idea - zaakceptował Świtek. - Po prostu świetna. Natychmiast 
przystąpimy do realizacji. Nasza tu obecność, już nie jest nieodzowna. Przyjaciele i 
bez nas zrobią wszystko, jak należy. A my z tobą… - i zakończenie frazy Świtek 
szepnął wilkanowi na ucho. 

- Myślę sobie, że jednak wypadało by się z nimi pożegnać - zauważył mistrz 
Rekla. 

- Byłoby wspaniale, gdyby ona miała złocistą łuskę i błękitne oczy - nagle 
rozmarzył się Świtek. - Bywają przecież z miedzianoczerwoną łuską i zielonymi 
oczyma. A takie, słyszałem, mają nieznośny charakter… Co mówisz? 

- Pomyślałem, że z czystej uprzejmości nie wadziłoby, że tak powiem, 
pożegnać się z naszymi przyjaciółmi… 

- Myślę, że to nie jest konieczne. Jeszcze tu wrócimy. Zabieraj lepiej swego 
SKOMPa i czekaj na mnie przy bramie. Tylko zabiorę Chejdinowi karolit i migiem 
wracam. Mam nadzieję, że mój tatuś nie zdążył, po dobroci swego serca, podarować 
komuś pierścień Ainy… 

 
Pierwsze, co zobaczyła, to sufit i okopcone drewniane belki, ułożone na krzyż. 

Potem, jakiś cichy głos powiedział z ulgą: 
- Chwała Oartowi, ocknęła się! 
- Dzięki Bogu! - powiedział inny głos. – Rumenika, najdroższa! 
- Ratisław? – przeniosła spojrzenie, by zobaczyć młodzieńca - i zobaczyła 

Chejdina. Ortlandczyk uśmiechał się do niej. 
- Tu jestem, moja kochana - Ratisław podszedł bliżej do łoża i wziął dziewczynę 

za rękę. Jego dotknięcie było takie przyjemne, takie czułe, że dziewczynie zechciało 
się płakać ze szczęścia. Spróbowała się podnieść, ale słabość nie pozwoliła. W 
głowie się zakręciło, twarze Ratisława i Chejdina rozpłynęły się przed oczyma. 

- Co za gówno! - wyrwało się jej. 
- Awanturujesz się, a to znaczy, że żyjesz - zaśmiał się Chejdin. – Ale, trzeba 

będzie jeszcze trochę poleżeć. 
- To ty, Chejdinie? Gdzie ona jest? 
- Aina? Już po wszystkim. Kochana, twój plan zadziałał. Zapędziliśmy tego 

potwora z powrotem do otchłani. 
- Mam ciężką głowę - poskarżyła się. Spojrzenie jej zatrzymało się na 

Ratisławie, ociepliło się i zwilgotniało. - Dobrze, że jesteś tu. Kocham cię. 
- I ja cię kocham, moje słoneczko - nachylił się i pocałował dziewczynę w usta. 
- Popełniliśmy wielki błąd, bo zbyt blisko podeszliśmy do Ainy - powiedział 

Chejdin. - Chwała Oartowi, że miałaś na palcu karolitowy pierścień von Grippena. 
Nawet przez głowę mi nie przeszło, że Aina posiadała taką straszliwą Moc. Ale teraz, 
już po wszystkim. Przeszliśmy naszą drogę do końca. 

- Co to za dom? 
- Hotel. Czerwony Pałac nie nadaje się do zamieszkania. Potrzeba kilku dni, by 

oczyścić go z trupów. Zagłada Ainy zniszczyła także pozostałych Chałan-mornachów, 
od których roiło się w pałacu. Byłem tam - w komnatach nie ma czym oddychać. 
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Rozkładające się trupy wszędzie. Przysięgam na święty gaj Tarnana, widowisko nie 
najciekawsze. Nawet mój żołądek wywinęło na lewą stronę. Będziesz mogła wrócić 
do pałacu za parę dni. 

- Ratisławie, proszę cię, zostaw nas z Chejdinem na osobności - nagle 
poprosiła Rumenika. 

Młodzieniec spojrzał na Ortlandczyka zdziwionym wzrokiem, jednak o nic nie 
pytał i wyszedł z pokoju. Potem, Rumenika poprosiła o wodę. 

- Chejdinie, przypomniałam sobie, że Aina mówiła coś o moim ojcu - zaczęła. – 
Mówiła, że niby to mój ojciec był tym potworem, z którym walczyłeś razem z Akunem, 
wtedy, we wsi Lipki. A może się przesłyszałam? 

- Przesłyszała się - twardo powiedział Chejdin. 
- Niech będą dzięki Jedynemu! - dziewczyna zamknęła oczy i odetchnęła z 

ulgą. - Prawdopodobnie, ta gadzina chciała sprawić mi jak największy ból. Ale nie 
uwierzyłam jej, Chejdinie. 

- Nie znałem twojego ojca, ale myślę, że był prawdziwym wojownikiem. Uwierz 
mojej intuicji. Tak musiało być. 

- Oczywiście - popatrzyła z wdzięcznością na Ortlandczyka. - Wiem, że on był 
podobny do ciebie. Świtek nazywa cię ojcem, a przecież on jest moim bratem. A to 
znaczy, że jesteś moim ojcem. 

- Nie, najdroższa. Twoim ojcem jest Joł di Kriff. Szczyć się tym i pamiętaj o nim. 
Zasłużył na to. 

 
Wielka Rada łaedańskich wyższych sfer zebrała się w wielkiej sali tronowej 

Czerwonego Pałacu, w dniu wspominkowym imperatora Chejlera Bogobojnego. 
Chejdin przyszedł w towarzystwie szóstki heroldów, ubranych w biało-złote 

uniformy - barwy imperatorskiego domu Łoerika. Heroldowie przyszli do jego sypialni, 
z zaproszeniem na radę, kiedy tylko promień słońca minął połowę drogi do 
oznacznika południowego. Przynieśli wspaniałą odzież, którą zaproszony powinien 
włożyć. Chejdin pozwolił cyrulikowi ogolić się i naperfumować, i bez zbytnich ceregieli 
oblec się w strój, który, jak mu się zdawało, czynił go podobnym do papugi. 
Przeklinając pod nosem pałacowe zwyczaje, przeszedł z heroldami do sali, gdzie 
zgodnie z etykietą, musiał oczekiwać na wezwanie do sali posiedzeń rady. Prawie 
równocześnie z nim, w towarzystwie sześciu wytwornych dam, przyszła także Lipka. 
Kiedy zobaczył swoją ukochaną, w zachwycie klęknął przed nią na kolana – 
urzekająco piękna była jego ukochana, obleczona w błękitny jedwab i śnieżnobiałe 
koronki, ozdobiona klejnotami z giełamskich brylantów i zielonkawego kamienia 
smoków - nefrytu. 

- Ani w niebie, ani na ziemi, nie widziałem nikogo równie pięknego, moja 
ukochana! – szepnął jej. – Moje serce mało nie wyskoczy ze szczęścia! 

Rzucili się sobie w objęcia, złączyli się w pocałunku. Heroldzi zaczerwienili się, 
a damy, chichocząc i szepcząc coś, odwróciły się, w głębi duszy zazdroszcząc tej 
parze szczęścia. 

- Twoje serce musi bić dla naszej miłości i naszej córki! - szepnęła Lipka 
Chejdinowi na ucho. 

Wzywający ryk trąb przypomniał zakochanym, że rada już się zaczęła i 
prawdopodobnie, już ich oczekują. Chejdin wziął dziewczynę pod rękę i ruszyli do 
sali tronowej, otoczeni przez heroldów i damy. Chejdinowi wydało się, że śni, 
ponieważ o takim obrocie sprawy nawet nie marzył. Trzy miesiące temu był 
samotnym, starzejącym się, ubogim wojownikiem, przygarniętym przez możnego 
lorda. Miał rację nieżyjący Miedż Madżari – wówczas, on po prostu nie znał swojej 
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przyszłości. Wiedziała o niej tylko stara Nułła. Przecież mówiła mu, a on się kiedyś z 
niej śmiał… 

- O czym myślisz, kochany? - zapytała Lipka. 
- Staram się uwierzyć w to, co widzę. 
Służący otworzyli przed nimi ogromne drzwi i donośny głos wyczytał ich imiona. 

Członkowie rady podnieśli się z miejsc, witając ich. Wstali potomkowie 
najznakomitszych rodów Łaedy, których herby ozdabiały ściany w tronowej sali. 
Wstali odziani w śnieżnobiałe szaty kapłani Jedynego. Wstali sławni dowódcy. 
Podnieśli się ze swoich miejsc siwowłosi Stróże Prawa w czarnych szatach. Zdjęli 
swoje kołpaki i czapki, i pochylili się jak jeden mąż, przedstawiciele cechów i 
wspólnot, kupieckich gildii i miejskich magistratów, obserwujący przebieg rady z 
górnych balkonów sali. Zrobiło się cicho - tak cicho, że Chejdin i Lipka mogli słyszeć 
bicie własnych serc. 

- Proszę podejść bliżej! 
Był to głos Rumeniki, która siedziała na tronie imperatorów Łaedy. Po jej 

prawicy stał nowy kanclerz imperium Fers di Merat, po lewicy - dowódca Czarnej 
Brygady Egger di Skar, mianowany na imperialnego marszałka. Rumenika 
uśmiechała się, ale oczy, niewiadomo dlaczego, miała smutne. 

Chejdin i Lipka stanęli na środku sali. Zagrały fanfary i mistrz ceremonii, stojąc 
na podwyższenie przy tronie, obwieścił: 

- Niech Wysoka Rada wysłucha naszej decyzji! My, prawna spadkobierczyni 
tronu Łaedy, Roszyru, Gormiany i Rutaniki, Dwudzieste Dziewiąte wcielenie Światła, 
władczyni Zachodu i Wschodu, królowa Rumenika, dzisiaj, 24 dnia, ósmego 
miesiąca, roku 1333 od Wcielenia Światła, zachowując i szanując prawa i tradycje, 
zapisane nam przez sławnych przodków naszych i zgodnie z przyjętymi regułami, 
daną nam władzą nakazujemy - ty, rycerz Chejdin di Wars le-Monkrajt, potomek 
Bargreta Barsa, jednego z tungów Ortlandu, przyjmujesz z naszych rąk i według 
naszej dobrej woli imperatorski tytuł, jako dziewiąty imperator, dziedziczący tron z 
woli potomnych Łoerika Wielkiego i jako założyciel dziewiątej dynastii, wraz z 
małżonką swoją przedłużysz jej trwanie, w osobie szlachetnej dziewicy Anny. 
Przekazujemy ci nasze brzemię będąc w pełnym przekonaniu, że wywyższysz sławę 
i potęgę imperium i posłużysz wiarą i prawdą naszemu narodowi, jak służyłeś nam w 
naszych tułaczkach. Nie widzimy innego męża oprócz ciebie, Chejdinie di Wars le-
Monkrajt, godnego zająć nasz tron. Naszą ręką przykładamy pieczęć do owego 
edyktu i prosimy Wysoką Radę przyjąć i podtrzymać naszą wolę w imię Jedynego i 
dla dobra Imperium! 

Przytłumione westchnienie przetoczyło się nad salą. W historii Łaedy były 
przypadki dobrowolnego przekazania tronu, ale żeby Ortlandczykowi i w dodatku 
poganinowi… Jednak Rumenika nie dała zgromadzeniu oprzytomnieć. Wbrew 
etykiecie, nagle wstała ze swego miejsca 

- To był edykt! - krzyknęła. - A teraz ja powiem. Każdy z was na pewno zadaje 
sobie pytanie - a za jakież to zasługi, ten człowiek zostaje imperatorem? Co on 
takiego zrobił? Czym zasłużył na taki zaszczyt? Pewnie nie jest utytułowany i w 
kieszeni figa z makiem. On sam nic wam nie powie. To nie tego typu człowiek. 
Dlatego, za niego, ja wszystko wyjaśnię. Kiedy dla naszego kraju nie było już żadnej 
nadziei, on udał się do innego świata, by odnaleźć tam mojego brata, księcia Dana. 
Odnalazł go i chronił jak mógł. Bronił także mnie, kiedy obrzydliwy potwór, urządzając 
w tym pałacu legowisko, wysłał mordercę, by pozbawić życia mnie i Dana. Stał się 
moim patronem i moją tarczą, nie zadając żadnych pytań. Zwrócił nam Stróża Mocy, 
smoka. Pogodził nas z Sidami i położył kres wrogości, która trwała setki lat. 
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Rozprawił się ze Złem, które pożerało Łaedę. A teraz zastanówcie się, odrzucając 
pychę, zawiść i przesądy - kto z siedzących tutaj ma większe zasługi wobec 
imperatora? Czyż on nie jest bardziej godzien tytułu niż każdy z was? Czyż nie 
bardziej on godzien tytułu niż ja, której cała zasługa, to przynależność do domu 
Łoerika? Ten człowiek, jest mi najdroższy. To wzór rycerza i wiernego sługi. A co do 
jego pochodzenia, to wywodzi się ono od królów Ortlandu. Usłyszeliście moje słowa 
przeznaczone dla was. Nie zmienię swojej decyzji. Jeśli odmówicie mi, nie 
przyjmiecie tego imperatora, którego wybrałam, to możecie wymienić swojego 
pretendenta - zostawię ten tron każdemu człowiekowi, wybranemu przez radę. A 
teraz, proszę decydujcie i pamiętacie, że wasz wybór zaważy na losie tego imperium! 
Nie mam nic więcej do powiedzenia. 

- Ale dlaczego monarchini zrzekła się tronu? - dał się słyszeć czyjś głos z 
miejsc, zajętych przez wyższe sfery. 

- Ponieważ, już kiedyś trafiłam do tego pałacu - odpowiedziała Rumenika. - 
Ręczę, że są tu ci, którzy spotykali mnie w salach Czerwonego Pałacu. Ale przyszedł 
dzień i dobry człowiek pokazał mi drogę do Światła. Wyprowadził mnie stąd i tym 
uratował moją duszę. Inny dobry człowiek pomógł mi znaleźć mojego kuzyna Dana. 
Ten pałac wywołuje okropne wspomnienia. Ale to tylko część prawdy. Najważniejszy 
powód to, że jestem złączona więzami małżeńskimi z człowiekiem z narodu. Niech w 
związku z tym wypowiedzą się Stróże Prawa: Czy mogę być prawną władczynią tego 
kraju? 

- Według istniejącego prawa - nie - powiedział po krótkiej naradzie starszy ze 
Stróżów. - Ale należy pamiętać, że prawo zawsze można… 

- Zmienić? - Rumenika pokręciła głową. - Nie należy. Tradycja powinna być 
niezmienna. Jak moja miłość i szczęście. Proszę, zadecydujcie mądrze. I 
pamiętajcie, co wam powiedziałam! 

Nad zebranymi zawisło milczenie. Chejdin ściskał gorącą rękę Lipcy w swojej 
dłoni i próbował znaleźć wśród obecnych Ratisława, ale nie mógł. Młodzieńca nigdzie 
nie było widać. Był on tu, wśród otaczających go ludzi, czy też wolał nie przychodzić? 
O tym wie tylko Rumenika. Ale, jak ją zapytać? Dzieli ich teraz około dwóch 
dziesiątek kroków i nie czas teraz na zadawanie pytań. 

Rumenika jakby odczytała jego myśli. Ku niezadowoleniu dworzan, opuściła 
tron, podeszła do Chejdina i objęła go, potem objęła i ucałowała Lipkę. 

- Jesteście moją rodziną - szepnęła. - Rodziną Wirii z Zarzecznej dzielnicy. 
Kocham was! 

- Gdzie Ratisław? - szeptem spytał Chejdin. 
- Nie dałam rady namówić go do przyjścia. Cały czas powtarzał, że to nie 

miejsce dla niego. 
- Jeszcze nie zapóźni, by się rozmyślić. 
- Za późno - popatrzyła w oczy Ortlandczyka i głośno dodała: - Czekamy na 

decyzję Wysokiej Rady! 
 
Wysoka Rada podjęła decyzję po obradach trwających trzy i pół godziny. 

Chejdin di Wars le-Monkrajt został ogłoszony nowym imperatorem Łaedy. 
 
Nad równiną, dziesięć lig na północ od Fonkary, dawnej rezydencji Skrołlingów, 

wojowników Zwitka, wiał silny wiatr, targał chorągiewkami na kopiach gwardzistów, 
klaskał białozłotym brytem imperatorskiego sztandaru. Grupa dworzan, okutana w 
futra, cierpliwie czekała, aż imperator Łaedy i jego małżonka pożegnają się z 
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przyjaciółmi. Spojrzenia świty były skierowane na czterech jeźdźców, którzy od 
godziny stali w oddali - i nie mogli się rozstać. 

Rumenika wielokrotnie układała w myślach słowa pożegnania, jednakże, nawet 
nie podejrzewała, że tak ciężko będzie jej się rozstać z Chejdinem i Lipką. Tylko 
obecność Ratisława dodawała jej sił i otuchą napełniała serce. Próbowała żartować, 
śmiać się i nawet przeklinać, ale głos jej drżał i łzy cisnęły się do oczu. A Ratisław, był 
jak zawsze, poważny. Chejdin nagle dostrzegł, że ten chłopiec bardzo wydoroślał. 
Prawdziwy mężczyzna i wojownik, pełen wewnętrznej mocy i zalet. Cieszył się z 
tego, bo ze spokojem serca mógł powierzyć rusiczowi Rumenikę. 

- Wiecie, co mi się teraz przypomniało? - powiedziała Rumenika. - Gdy 
płakałam, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Świtka. Był taki mały i bezradny, tak się 
chciało go objąć, pieścić i chronić! A teraz, chcę objąć i pieścić was, moi najdrożsi. 
Kocham was i będzie mi bardzo was brakować. 

- Być może, nie rozstajemy się na zawsze - pocieszył Chejdin, doskonale 
wiedząc, że okłamuje dziewczynę. - Świtek na pewno znajdzie sposób, by urządzić 
nam spotkanie i dlatego nie trzeba płakać. Będziecie szczęśliwi. I my z Lipką 
będziemy szczęśliwi. A światy - one wcześniej czy później schodzą się, przysięgam 
na młot i kowadło Małgara! 

- Będziemy szczęśliwi - powiedział milczący dotychczas Ratisław. - I będziemy 
o was pamiętać. Chejdinie - Ratisław nagle zsiadł z konia i w pas pokłonił się 
Ortlandczykowi – pamiętam wszystko, co mi mówiłeś, wszystkie najważniejsze 
zasady. 

- Pamiętasz? No, to powtórz! 
Są cztery. Po pierwsze, nigdy nie obracać broni przeciwko kobietom i dzieciom. 

Po drugie, nie ma niczego ważniejszego od honoru. Po trzecie, wiernie służ temu, 
komu składałeś przysięgę, nawet jeśli twój pan nie ceni twojej służby. I po czwarte, 
zawsze bądź po stronie tego, kto walczy o swoją wolność. 

- Dokładnie - Chejdin też zsiadł z konia i mocno objął młodzieńca. - Okazałeś 
się dobrym uczniem. Uratowałeś mi życie. Nigdy cię nie zapomnę Ratisławie, 
wojowniku spoza kręgu. 

- I ja będę o tobie pamiętać, Chejdinie. Ratisław odwrócił się do Lipki - i ciebie 
będę pamiętać, moja łaskawa. 

- Przestańcie, by was licho, bo rozmawiacie jakbyście zamierzali umierać! - 
krzyknęła Rumenika; nie potrafiła bez ściśniętego serca patrzeć na Lipkę, która 
zupełnie załamała się i oklapła. – Przecież Chejdin powiedział, że Świtek urządzi 
nam spotkanie… Ahaa, o wilku mowa! 

Wszyscy czterej podnieśli oczy do nieba. Wysoko, na granicy obłoków, krążył 
smok. Nastał moment rozstania. 

- Tylko proszę, nie próbujcie sami przechodzić za krąg - uprzedził Chejdin. - 
Jeden karolit nie pomoże wam. Sami was znajdziemy. 

- Będziemy czekać - powiedziała Rumenika i wskoczyła na siodło. Najpierw 
wymieniła się pożegnalnym pocałunkiem z Lipką, potem podjechała do Chejdina i, 
całując go szepnęła: - Chciałam, byś był moim mężem, potem ojcem. Żegnaj, mój 
ideale mężczyzny, najlepszy z rycerzy! 

- Żegnaj, księżno, godna swego ojca! - szepnął Chejdin. 
- Heja! - Rumenika uderzyła Gabara piętami i, wysławszy na pożegnanie 

jeszcze jeden powietrzny pocałunek, pomknęła na południe, do drogi wiodącej do 
Fonkaru. Ratisław pomknął za nią, a Chejdin i Lipka odprowadzali ich wzrokiem. 
Widzieli, jak ci jeszcze raz się odwrócili, by spotkać się spojrzeniami z przyjaciółmi, a 
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potem, już nie odwracając się, wyjechali na drogę i zniknęli za drzewami. Lipka się 
rozpłakała. Chejdin objął ją i czule głaskał jej włosy. 

- Więcej ich nie zobaczymy - szlochała. 
- Nie wiem. Być może, pewnego dnia zdarzy się cud i znów się spotkamy. 

Sama mi kiedyś mówiłaś, że Bóg nikogo nie rozłącza. 
- Bóg? - wytarła łzy i uśmiechnęła się. - Nie bogowie? I to powiedziałeś ty, 

poganin? 
- Bóg - powtórzył Chejdin i pocałował żonę, a potem dodał: - I moi bogowie. 
 
Epilog 
 
Jezioro Czudskie, 5 kwietnia 1242 roku. 
 
Najpierw był dźwięk - czysty, chłodny, melodyjny, podobny do dzwonienia 

szronu w mroźnym powietrzu. Ratisław nie domyślał się, co to za sygnał. Pozostali 
wojownicy, pskowskiego pospolitego ruszenia, którzy siedzieli przy ogniskach, 
otrząsnęli się i popatrzyli na wschód, w stronę ciemnego lasu, czerniejącego daleko 
od brzegu. I wszystkim, bez zbędnych słów stało się jasne, co to takiego. 

- Nie zamarzłeś, chłopcze? - setnik Prokop wynurzył się zza wojowników, którzy 
zgromadzili się na brzegu, spoglądając na Ratisława. – Długo oczekiwani goście idą, 
powiadamiają o swoim przybyciu – coś w rodzaju, proszę przygotowywać miecze i 
włócznie, by powitać nas jak należy. 

- Liwończycy? 
- Tak. Nie boisz się? 
- A czego mam się bać? - Ratisław poprawił żelazny szyszak, zsuwający się na 

oczy. - Rohatynę mam, nadzieję na nią liwońskiego zwierza. 
- Widzę, że jesteś bardzo bojowy - burknął Prokop, ale w jego oczach błysnęły  

ciepłe iskierki. - No to dawaj, ustawiaj się w szeregu. Może dopisze ci dzisiaj 
szczęście. 

- Ja… pamiętasz, co mi obiecałeś, wujku Prokopie – odezwał się Ratisław i 
mimo woli złapał starego wojownika za rękaw. – Powiesz mojej Rumenice, co i jak, 
jeśli mnie… no, wiesz, o czym myślę. 

- Powiem - obiecał Prokop poważnie i uroczyście. - I świecę za twoją duszę 
zapalę, jeśli… A no, chłopy, stawajcie! Czas brać w ręce rohatyny! 

Ratisław zamarł na kilka chwil w dziwnym odrętwieniu. Coś bardzo zimnego, 
niczym dotknięcie węża, prześliznęło po plecach pod koszulą, bechterem i 
kożuszkiem - i to nie był poranny mróz. Niczego podobnego, nigdy wcześniej nie 
doświadczył. Może, to był strach. Spotkanie z Liwończykami przerażało wszystkich - 
przecież, jak mawiali ludzie obyci, już potykający się z nimi, niemieccy rycerze 
niepokonani – bo jak dotrzeć do ich ciała, jeśli pancerz ze stali, a pod nim jeszcze 
kolczuga do kolan … 

- Hej, prawosławni, czemu straciliście humor? - krzyknął jakiś gawędziarz od 
sojuszników. – Zmarzliście chyba! Przydałoby się teraz po pół wiadra miodku na 
brata, prawda? 

- Masz rację! - ożywili się chłopi. Część z nich już ustawiła się w szyku, 
uformowanym zewnętrzną stroną półksiężyca do przeciwległego brzegu, ale 
większość wojowników jeszcze tłoczyła się przy brzegu, na samej granicy ziemi i 
lodu. 

Ratisław odszukał wzrokiem pskowski sztandar - czarny bryt z Bogurodzicą 
wznosił się nad głowami całkiem blisko, około czterdzieści sążni od niego. W tym 
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momencie, wiatr z jeziora znów przyniósł dźwięk rogu. Tym razem, jego głos 
podchwyciły dziesiątki innych rogów i bojowych trąb i chwilę po tym, nad jeziorem 
zawisła niezwykła cisza, napięta i groźna. 

- Teraz ruszą! - krzyknął ktoś. 
Ratisław przecisnął się między ustawiającymi się w szeregi ludźmi, bliżej do 

chorągwi. Tu, wśród swoich, poczuł się wreszcie bezpieczniej. Dreszcze już tak go 
nie męczyły i nawet wstrętna suchość w ustach gdzieś zniknęła. Jakie by zło nie 
przyszło z tamtej strony jeziora, nie będzie przed nim zupełnie bezbronny. Obok 
wojownicy, którzy go obronią. Rzucał krótkie spojrzenia na boki, próbując odczytać z 
twarzy współtowarzyszy trwogę, strach albo niepewność. Pskowianie byli spokojni i 
jeśli nawet ktoś odczuwał strach, to nie okazywał go – zachowywali się tak, jakby 
Prokop zwołał ich na wyrąb lasu albo polowanie, a nie do przyjęcia na włócznie 
Liwończyków, zakutych w żelazo. 

Dowódca już siedział wierzchem na rosłym, rudym koniu pociągowym z długą 
grzywą i w tatarskiej uprzęży. Ratisław, stojąc w ósmym szeregu obok pskowskiej 
chorągwi, dobrze widział wojewodę, który objeżdżał szyki, nie okazując przy tym 
wyraźnych emocji. 

- Szybciej chłopi, szybciej! - pokrzykiwał, wsparłszy się ręką o bok i 
wyprostowawszy się w siodle. - Bo goście niedługo przyjdą, a gospodarze jeszcze 
nie są przygotowani na ich przyjęcie. Goście, choć nieproszeni, ale trzeba przyjąć ich 
tak, jak nakazuje prawosławny obyczaj. Przecież, jeśli źle powitasz gościa, on się 
obrazi, i źle będzie mówić o tobie każdemu napotkanemu, czyli trzeba zgotować takie 
przyjęcie, żeby żaden nie odszedł i nie opowiadał potem o nas wierutnych kłamstw! 
Bijcie ich tak, chłopi, żeby nawet pod żelazną zbroją odczuli na skórze rosyjską rękę! 
Złością i niesprawiedliwością dyszy do nas rycerstwo liwońskie, chce nas uczynić 
swoimi sługami, nawrócić na swoją pogańską wiarę, rozgrabić nasze cerkwie, baby 
nasze poniżyć i poszydzić z naszego narodu! Bijcie więc ich, póki będzie w was żywy 
duch. A jeśli umrzecie, chwała wam, a u Boga - Królestwo Niebieskie. W imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego! 

- Amen! - wypuścili powietrze chłopi jednym głosem. I jakby w odpowiedzi na 
ten jedyny okrzyk, z tamtego brzegu znów zatrąbiły rogi. 

- Patrzcie tylko, oto oni! - krzyknął ktoś. - Idą, słowo honoru, idą! 
- Gdzie? - Ratisław poczuł, że w nogach znów pojawiła się wstrętna, 

zdradziecka słabość. - Gdzie? 
- Spójrz tam, chłopcze! - mocarny chłop, o płaskiej twarzy, chwycił Ratisława za 

rękę, kierując ją w stronę jeziora. - Oto oni, Liwończycy! 
Z początku nie zobaczył nic - przeszkadzała mroźna mgiełka nad jeziorem, 

zlewająca się z szarym, ciężkim niebem. A potem zobaczył dziwne, ruszające się 
lodowe bryły albo coś, co wydało mu się lodowymi bryłami w czarne pasy i plamy - to 
byli oni. Biała ściana zaczęła się przesuwać ze wschodniego brzegu i lód zadzwonił 
pod kopytami ciężkich, zakutych w pancerze koni. 

- O, Boże! - jęknęli woje za plecami Ratisława. - To nasza kostuszka! 
Chłop, stojący obok, przeklął pod wąsem, wyprostował się i wpił się 

paznokciami w drzewce swojej rohatyny. Sąsiad z prawej strony, chłopak, niewiele 
starszy od Ratisława, nagle zbladł tak, jakby wytoczono z niego krew; oczy mu się 
zaokrągliły, a usta szeroko otworzyły. Ktoś z tyłu osunął się na kolana, odmawiając 
modlitwę, ale większość otaczających go ludzi milczała i tylko obserwowała 
zbliżającą się konną lawinę. 

W tym momencie Ratisław przypomniał sobie o chuście. Kiedy żegnał się z 
Rumeniką, zawiesiła mu ją na szyi. Powiedziała, że jeśli będzie grozić wielkie 
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niebezpieczeństwo, ma trzymać rękę na niej i odmawiać zaklęcie, którego wyuczyła 
go  na pamięć. Nie śmiał odmówić, chociaż pewnego razu słyszał od ojca 
Warsonofija, że noszenie talizmanów - wielki grzech. Chustę wziął, a zaklęcie 
zapomniał jeszcze pierwszego dnia. Teraz, kiedy liwońska nawała ze szczękiem 
zbroi i wyciem rogów ruszyła na ochotników, nagle zrozumiał, że może go uratować 
tylko miłość Rumeniki. 

I jeszcze wspomniał Lipkę, wszystkich czudowoborzan, krewnych i nawet tych, 
którzy go nigdy nie lubili. Ale pierwsza myśl była o Lipce. Dziwne, przecież on 
Rumenikę kocha ponad życie, a o Lipce wszystko jedno nie zapomniał. Czy ludzie 
mają rację mówiąc, że pierwszej miłości nie zapomina się do grobowej deski? 
Straszny grzech - w takiej chwili  myśleć nie o swojej żonie, nie o dzieciach, a o 
dziewczynie, w której był kiedyś zakochany… 

Niemcy się zbliżali. Niewyraźne, lodowate zjawy przekształciły się w konie 
pokryte białymi czaprakami, w ciężko uzbrojonych jeźdźców w białych opończach, z 
różnokolorowymi znakami heraldycznymi na zbrojach, w niezwykłych hełmach-
garnkach i z czarnymi krzyżami na trójkątnych tarczach. Za kawalerią szły szeregi 
piechurów z długimi kopiami i wielkimi kwadratowymi tarczami, na flankach - 
pachołkowie i kusznicy. W ruchach nieprzyjaciela nie było ani krzątaniny, ani 
pośpiechu - tylko zimna pewność potęgi, i tego, że zwycięstwo od nich nie umknie. 
Gruby lód jeziora trzeszczał pod ciężarem armii i Ratisław nagle pomyślał - jeśli Bóg 
istnieje, to rozewrze pod Niemcami odmęt i utopi tę stalową lawinę w jeziorze. Nie 
powinni dotrzeć do rosyjskich szeregów! Nie powinni … 

- Mikołaju Błogosławiony, obrońco nasz, opiekunie przenajświętszy, uratuj i 
obroń nas! - chłop z lewej strony tak popatrzył na Ratisława, że młodzieńcowi ciarki 
przebiegły po skórze. - Nie oprzemy się, jak Bóg na niebie, nie damy rady! 

- Milcz! - usadzono go. - I bez tego jest przykro! 
- Naprzód! 
Róg zagrał sygnał do ataku. Uroczysty i powolny ruch Niemców ustał. 

Kawaleria z flanek zaczynała się przesuwać do centrum, tworząc klin z ostrzem, 
wycelowanym w rosyjskie szeregi. Niemcy przegrupowywali się kilka minut, 
Ratisławowi wydało się to całą wiecznością. A potem, klin ruszył naprzód, ale już nie 
stępa, a kłusem. Kawaleria rozpędzała się do uderzenia. 

- Trzymać szyki! - zakrzyczał Prokop, zrywając głos. – Jeśli się rozproszymy, 
polegniemy co do jednego … 

Serce młodzieńca zamarło. Na rozkaz wojewody, ochotnicy pochylili swoje 
rohatyny, hakownice, piki, berdysze, osadzone na sztorc kosy, kierując je w stronę 
zbliżającego się wroga. Atakująca kawaleria przeszła już z kłusa na galop, od którego 
zadrżała ziemia. 

- Trzymać szyki! Trzyma-a-a-a-ć! 
Potem był trzask, jakby w niebie zderzyły się dwie burzowe chmury. Ratisław 

patrzył i nie wierzył własnym oczom. Po obu jego stronach, biali jeźdźcy przebijali się 
przez pskowskie szeregi, rażąc każdego bronią i depcząc końmi. Włosy pod czapką 
na głowie  chłopca stanęły dęba od dźwięków, które rozlegały się ze wszystkich 
stron. W tych krzykach i jękach nie było niczego ludzkiego, tak, jakby dusze w piekle 
krzyczały z bólu i wielkiego cierpienia. 

Front został przełamany. Czarna chorągiew z Bogurodzicą leżała wśród 
porąbanych, krzyczących z bólu, spływających krwią ludzi. Rycerze rozdeptali 
szeregi Pskowian i wyszli na nowogrodzkie pospolite ruszenie, stojące w drugiej linii. 
Ostrze klina uderzyło w nowogrodzkie szeregi. Część Liwończyków nadal walczyła z 
wojownikami Prokopa. Ocalałe grupki Pskowian zawzięcie broniły się i chociaż ginęli 
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dziesiątkami od mieczy i toporów, ale nie zamierzali się cofać. Po obu stronach 
Ratisława, na spotkanie niemieckiego klina, wybiegały oddziały pospolitego ruszenia, 
stając na drodze białych wojowników. Szczęk zbroi był taki, jakby pracowały setki 
kuźni, żelazo uderzało o żelazo. W miejsce połamanych kopii, Pskowianie chwytali 
przesiąkające krwią końskie czapraki, próbując chociaż tak zatrzymać pęd białych 
jeźdźców. Mrożące krew w żyłach krzyki i chrypienie umierających, donosiły się ze 
wszystkich stron. Chłop z płaską twarzą nadal wzywał świętego Mikołaja, a jego 
spojrzenie graniczyło z obłędem. Po chwili upadł, z gardłem przeszytym bełtem 
wystrzelonym z kuszy i jego krew opryskała Ratisława. Młodzieniec cofnął się, 
potknął o czyjąś nogę i upadł twarzą w śnieg. Lodowate dotknięcie przywróciło mu 
świadomość. 

Spojrzał przed siebie i struchlał - na niego pędził jeździec ze wzniesionym 
długim lśniącym mieczem. Podchwycił swoją rohatynę, wparł w śnieg, docisnął nogą i 
pochylił się, prosząc wszystkich świętych, by pierwsze uderzenie Liwończyka nie 
okazało się dla niego śmiertelne. Wrogi wojownik zmiótł z drogi kilku ochotników, 
którzy próbowali go zatrzymać i wyszedł wprost na Ratisława. Młodzieniec zdążył 
zobaczyć swojego wroga, jego białą opończę, ozdobioną krzyżami i gryfonami, hełm 
z orlą łapą na wierzchołku i wydawało się, że dojrzał jego oczy ukryte za szczelinami 
przyłbicy. A potem, krzyżowiec był już obok. Jego koń nadział się piersią na rohatynę, 
przełamując ją niczym drzazgę. Zachrapał i poszedł na młodzieńca bokiem. Miecz 
rycerza błysnął w słońcu i rąbnął w tarczę Ratisława. Młodzieniec z trudem utrzymał 
się na nogach i wyszarpnął swój miecz z pochwy. Nie patrząc, pchnął ostrzem na 
chybił trafił, ale znowu trafił na coś twardego - może w siodło, a może w tarczę. 
Krzyżowiec coś krzyknął do niego, jakby zaszczekał; prawdopodobnie, szydził albo 
sypał przekleństwami. Ratisław, podniósłszy tarczę nad głową, cofnął się. Rycerz z 
niezrozumiałym uporem skierował konia wprost na niego i zamachnął się mieczem. 

Uderzenie, potem jeszcze jedno. Lewą rękę przeszył ból. Ratisław krzyknął z 
bólu i strachu. Pas tarczy pękł. Liwończyk, zawracając konia, przygotował się do 
kolejnego uderzenia  i Ratisław, widząc, że zaraz umrze, niespodziewanie dla siebie, 
sam ruszył na rycerza. Długim, zamaszystym cięciem sięgnął szyi konia, czując, jak 
klinga wpija się w końskie ciało. Ogier zarżał, poderwał się i kręcąc głową, próbował 
uderzyć Ratisława przednimi nogami. Ale Rusicz uskoczył, uniknął siecznego 
uderzenia w głowę i sam ciął z rozmachu, tym razem po nodze Liwończyka. Ranny 
koń runął w śnieg. Ratisław z krzykiem rzucił się na jeźdźca, zadając ciosy mieczem, 
próbował rozciąć zbroję. Niemiec coś krzyczał, potem zaczął rzęzić. Na białej 
opończy pokazała się krew i zaczęła nasączać śnieg dookoła wojownika. Ratisław, 
ciężko dysząc, uderzył jeszcze raz. Rycerz spróbował wstać, upadł na plecy, coś 
zajęczał i umarł. 

- Bijcie ich, chłopy! – docierało do uszu Ratisława. - Bijcie Liwończyków! Psom 
na pohybel! 

Ratisław ocknął się i rozejrzał. Pole bitwy zmieniło się nie do poznania. 
Piechota Liwończyków broniła się przed zagonem tatarskiej najemnej kawalerii 
wojewody Zbysława Jakunowicza, a nowogrodzianie już byli obok Ratisława. Ktoś 
klepnął go po ramieniu, potem z mgły wypłynęła znajoma twarz. 

- Żyjesz, młodzieńcze! - prawy policzek i broda Prokopa były pokryte krwawą 
skorupą, ale wojewoda uśmiechał się. - Zuch chłopak, nie da się ukryć! Nie stchórzył, 
i nie okrył się hańbą! 

- Zabiłem Niemca - wykrztusił Ratisław. 
- Dużo ich zabito. Nasze zwycięstwo, młodzieńcze! Książę Leksander 

Jarosławicz na nich runął! Uciekają! Ruszaj chłopcze za mną, gońmy ich! 
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Ratisław słuchał Prokopa, ale w sercu nie było nawet cienia radości. Może 
dlatego, że dookoła leżało mnóstwo zabitych Pskowian. Zanim ruszył za wojewodą, 
jeszcze raz przystanął przy trupie zabitego rycerza. Było w nim coś dziwnie 
znajomego. Gdzie i kiedy mógł go widzieć? Najprawdopodobniej, we śnie. A może 
ktoś mu opowiedział straszną historię o białym rycerzu z warkoczem na hełmie? 

Jeszcze raz spojrzał na zabitego, drgnął i przyjrzał się dokładniej. Złoty 
pierścień na hełmie, otaczający orlą łapę, naprawdę był bardzo podobny do 
owiniętego wianuszkiem dookoła głowy i przeplecionego złotą wstążką jasnowłosego 
dziewczęcego warkocza. 

Ale teraz, to nie miało już żadnego znaczenia. 
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