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Rozdział I: Bezsilni 

 

1. Przebudzenie 

  To nic w porównaniu 

  z myślą, że on powrócił 

   Firen, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Powoli odzyskiwał świadomość. Poczuł tępy ból w głowie jak po potężnym uderzeniu 

obuchem, zaś starte ręce zapiekły 

  Nie miał pewności, czy otworzył oczy: wskazywała na to fizyczna czynność, lecz 

wciąż otaczała go ciemność. Zdawało mu się, że usłyszał jęki... jęki znajomych osób, które 

mąciły ciche dźwięki kapiącej wody 

– Henry, czy to ty? – zapytał cicho, jednak echo zwielokrotniło jego głos 

– To ja – usłyszał odpowiedź z drugiego końca pomieszczenia 

– Ktoś tu jeszcze jest... kimkolwiek jesteś, daj znak! 

– To ja, John! - padła odpowiedź z innej strony. - Chyba jesteśmy tutaj tylko my trzej... 

– Ghh... eche... uch 

 Dawniej musiał walczyć z bratem przeciw korredom w całkowitych ciemnościach, bez 

choćby jednego promienia światła słońca czy księżyca. Musiał zdać się na swój rozum, 

pokonać przeciwnika przeczuciem, a porozumienie z sojusznikiem osiągał zasadniczo 

samoistnie – tego nie widział, nie słyszał. To po prostu czuł. 

 Ciemność i tutaj go ogarniała, rozumiał to podobieństwo. Co powinien zrobić? Nie 

potrafił powiedzieć, choć odpowiedź była oczywista... lecz coś powstrzymywało jego 

myślenie, stępiało umysł. Chyba jeszcze to ogłuszenie po uderzeniu... 

– Firen, zrób coś z tą ciemność... 

 Wyczuł w tym pewną złośliwość Johna. Dlaczego miał się zająć tym akurat on, a nie 

mag? Dlatego, że był jednym z Braci Żywiołów i jego umiejętności były zesłane, a nie 

wyuczone? 

 Z trudem wstał na równe nogi. Znajdował się chyba w górskiej jaskini, podłoże było 

twarde i nierówne. Powoli powracały jego siły i zmysły, lecz wciąż nie czuł się dobrze. Złożył 

ręce. Zbierał na nich moc, czuł ten delikatny odpływ krwi od mózgu. Po osiągnięciu pewnej 

granicy zebrana magia wybuchła. Wytworzony na dłoni ogień uniósł nad głowę, by mieć 

lepszy widok. 

 Ujrzał ogromną jaskinię o ścianach nieregularnej linii, jakby topornie wyciosanych, 

tworzących bezładnie ułożone korytarze. Gdzieniegdzie leniwie ściekająca ze stalaktytów 

woda doprowadziła do powstania niewielkich jeziorek, w pobliżu których bujnie wyrosły 

glony. 

 Ruszył na poszukiwanie swych przyjaciół nie spiesząc się, z niezrozumiałej przyczyny 

czuł się bezpiecznie. Ogień nad jego głową oświetlał drogę przed nim, zaś drugą ręką 

podpierał się, wciąż nie czując się najlepiej. W dodatku podłoże wyjątkowo nie sprzyjało 

spacerom... 

 Po krótkiej chwili odnalazł Henry'ego. Leżał w jednym z półkolistych korytarzy, który 

swym ułożeniem stwarzał wrażenie jednolitej ściany, dodatkowo utrudniając poszukiwania. 

Ujrzawszy Firena, łucznik uśmiechnął się 

– Światło w ciemności – wyszeptał 

 Po dokładniejszym przyjrzeniu się mu Władca Ognia skrzywił się na jego widok. Na 

ciele Henry'ego widniały dziesiątki zadrapań, a jego skórzany kaftan zdawał się nie trzymać 



się całości. 

– Nie wyglądasz najlepiej – stwierdził Firen 

– To samo mogę powiedzieć o tobie – Skrzywił się Henry – Co to za miejsce? 

– Ja tak samo... - westchnął ciężko Władca Ognia - kroi się coś dziwnego, grupowe 

zapomnienie nie zdarza się codziennie. Możesz wstać? 

– Nie za bardzo 

– To niedobrze... John! - zawołał Firen - Gdzie ty jesteś? 

– Tutaj! - usłyszał drżący głos z oddali 

– Żeś powiedział... rzuć jakieś zaklęcie, żebym mógł cię znaleźć! 

– Nie mogę! Jestem za słaby! Sam rzuć! 

– Ja już rzuciłem! 

– O jasna cholera... nic nie widzę... 

 Po tej krótkiej rozmowie w całej jaskini na powrót zapanowała cisza, przerywana 

cichymi oddechami i ohydnym rzężeniem. Firen nie był pewien, czy to na pewno człowiek 

wydawał takie dźwięki... 

– Henry, to mi się nie podoba – stwierdził Władca Ognia, podejrzliwie rozglądając się 

na boki. - Musisz wstać, nie chcę ciebie zgubić. 

– Słyszę jakieś jęki – powiedział John z oddali 

– Kieruj się w moją stronę, nie wiesz, co to może być 

 Słysząc odgłosy kroków wzmacniane przez echo, Firen i Henry nie mieli większych 

trudności z obraniem odpowiedniego kierunku. Ruszyli podłużnym korytarzem, a ogień na 

dłoni wyłaniał z otchłani kolejne części drogi. Gdy tylko szli dalej, ciemność ponownie 

zamykała się za nimi, chroniąc jaskinię przed ich wzrokiem. „To chyba nie jest zwykły mrok” 

pomyślał Henry. 

 Po dłuższym czasie ujrzał w czerni dwa odbłyski światła na poziomie głowy, wkrótce 

z mroków wyłoniła się cała postać Johna 

– No i doskonale – westchnął Firen 

 Jednakże magowi daleko było do doskonałości. Ubrany w szmaty, opierał się 

niepewnie o pobliską skałę. Twarz wyglądała jakby ktoś kilkakrotnie przeorał ją tępym 

nożem, skóra na całym ciele odbarwiła się w mniejszym lub większym stopniu. Zamknął z 

bólu oczy, łapiąc powietrze jak wyciągnięta z wody ryba. 

– Nie jest dobrze – rzekł czarodziej po dłuższym czasie. 

– Ktoś tu jeszcze jest... - stwierdził Firen. - Musimy go odnaleźć. 

– Nie przypomina to głosu ani Deepa, ani Alexandra, ani Freeze'ego – stwierdził Henry. 

- Póki co znaleźliśmy tutaj trzech Małych Wojowników, to i chyba ta ostatnia osoba 

jest jednym z nas. Co się tutaj dzieje? 

– Nie wiem – odparł John. - Zasnąłem w łóżku, a obudziłem się tutaj. Nie zwlekajmy z 

poszukiwaniami, być może ten ktoś jest już na wyczerpaniu swych sił... albo to coś... 

 Ruszyli przed siebie za światłem Firena. Zachowywali się najciszej jak mogli, by nie 

zgubić słabnącego oddechu. Ostatecznie Władca Ogna wyszedł jako pierwszy w 

skrzyżowanie korytarzy, rozglądając się na wszystkie strony 

 Niemalże wrzasnął z przerażenia na widok Alexandra. Podczas licznych walk widział 

wiele, lecz przyjaciel zmieniony w żywego trupa był czymś znacznie bardziej przerażającym 

niż to wszystko, co poznał do tej pory... Ujrzał otoczone czernią przekrwione oczy, twarz tak 

gęsto pociętą bliznami, że nieprzypominająca człowieka, a przykrywały go pozornie szaty 

rozdarte na pół. 

  Przywalony głazami, Alexander ledwo ruszał tułowiem, jak robak przyciśnięty nożem 

wznosił się i opadał. Firen cofnął się przed nim, nie poznając w nim człowieka. 

 

 



 

2. Wczoraj i dziś 
 

  To nie zdarzyło się pierwszy raz 

   John, „Genesis” 

 

– Pomóż... mi... – wyszeptał czarodziej 

 Wszyscy trzej natychmiast chwycili za głaz przygniatający Alexandra, użyli 

wszystkich swoich pozostałych przy nich sił. Niemalże bezskutecznie. 

– Ciężkie – jęknął Henry – jak ty to wytrzymałeś? 

– Nie mogę... – powiedział Alexander słabym głosem, w którym Mali Wojownicy 

słyszeli coś, co mroziło krew w żyłach 

 Ogromnym wysiłkiem Henry, Firen i John odrzucili głaz, po czym wyciągnęli 

Alexandra z masy mniejszych kamieni i oparli go o ścianę jaskini. Czarodziej, częściowo 

zmiażdżony, wyglądał jak martwy żebrak z wielkim skrzepem krwi na twarzy. Mimo to ani na 

chwilę nie wypuścił różdżki z ręki 

 John przeklął paskudnie, patrząc na dwie plamy krwi rosnące z każdą chwilą na ciele 

Alexandra. John zasłonił rękami dziury na ciele przyjaciela, by ulatujące z płuc powietrze nie 

utrudniało mu wypowiedzenia każdego słowa 

– Przebili ci płuca! 

– Oto stało się... – rzekł z trudem umierający czarodziej. 

– Co? - zapytał nerwowo Henry 

– Nie pamiętacie? 

– Nie. Kto ci to zrobił? - zapytał łucznik, nieomal wpadając w histerię 

– Julian... Julian powrócił... 

– Jak to? - zdziwił się Firen 

– Byliście... przy tym... 

– Nic nie pamiętamy! - zawołał John, rozpaczliwie próbując przypomnieć sobie jakiś 

czar. Niestety, nauka zaklęć leczniczych w Pierwszej Wieży nie zostawiła w jego 

głowie trwałego śladu 

– Wracaliśmy z karczmy... - Alexander zaczął opowieść, a każde słowo sprawiało mu 

ogromny trud. - Na drzewach... wróg... Uderzył nagle... Was obezwładnił... nieludzie, 

stwory o wiele potężniejsze... Mnie unieruchomili i kazali czekać... Przyszedł Julian. 

 Alexander opluł się krwią. To był jego ostatni ruch. 

 John zastygł w przerażeniu, w jego głowie bezładnie biegły myśli, próbujące pojąć to, 

co właśnie usłyszał. Wstrząs okazał się zbyt wielki, by Henry mógł się rozpłakać, Firen zaś 

usiadł oniemiały na ziemię. 

 Na chwilę odpłynęli we wspomnieniach. Twierdza Norfolk, było ich siedmiu: Firen, 

Freeze, John, Henry, Deep, Chris i Aleksander. Przez trzy tygodnie przygotowywali się do 

tego starcia, wymyślali różne strategie, a i tak walkę stoczyli w całkowitym nieładzie. Chris 

zapłacił za zwycięstwo życiem 

 Tylko po to, by Julian wrócił pokrótce powrócił? 

 - Wierzycie w to? - zapytał po dłuższym czasie mag. 

 - Chyba nie wykorzystałby ostatnich słów w swoim życiu na głupi dowcip – odparł 

nieco zdenerwowany Firen. - Musimy znaleźć stąd wyjście, pogrzebiemy go i wtedy 

zastanowimy się, co dalej 

 - Nie rozpaczaj tak po nim, już niepierwszy raz zetknąłeś się ze śmiercią. - rzekł 

czarodziej. - Nie byłbym taki pewien, że się tak szybko stąd wydostaniemy... ale 

wydostaniemy się. Henry, podaj mi swój flet. Firen, raczyłbyś zgaś światło. 

 Gdy Władca Ognia spełnił polecenie, wzrok Małych Wojowników zasłoniła czerń. 



Mag zaklął cicho. 

– Żadnej wskazówki – westchnął Firen. – Ciemność całkowita, nie do przebicia 

wzrokiem. 

 John zaczął mruczeć pod nosem formuły zaklęcia. Po krótkiej chwili z jego różdżki 

wydobyła się niewielka kula światła, która zawisła tuż nad jego głową, rzucając dość wątłe 

światło. 

– Musimy iść – stwierdził, ruszając jako pierwszy. - Wyjście samo się nie znajdzie 

– Coś mi tu śmierdzi – stwierdził Firen. - Julian nie umieściłby nas tu ot tak dla 

zabawy. Musiał mieć w tym jakiś głębszy cel... aż boję się pomyśleć, jaki... 

 - Niewątpliwie... 

 Słabo światło tylko na chwilę przenosiło drogę z ciemności do półcienia, zaraz jednak 

oddając ją z powrotem nieprzeniknionym mrokom. Z początku poruszali się powoli ze 

względu na liczne kamienie utrudniające chodzenie, szybko jednak nabrali wprawy. 

 Korytarze często krzyżowały się, rozgałęziały, przez co Mali Wojownicy zaczęli 

wkrótce błądzić, więc Henry zaczął oznaczać minięte miejsca krzyżykiem. Po takim 

usprawnieniu obeszli całą jaskinię w godzinę. 

 –  Miałeś rację, że tu jest coś nie tak – powiedział John, siadając na kamieniu. Ani na 

chwilę nie wypuścił z rąk fletu i różdżki 

 –  Ona nie ma wyjścia – stwierdził Firen, przygryzając wargi 

 –  Taak... to było oczywiste, że Julian nie zrobił tego przez przypadek. Macie jakiś 

pomysł jak się stąd wydostać, skoro zewsząd otacza nas granit? 

 –  Nie za bardzo – odrzekł Henry 

 - Ja mam, ale niestety dosyć ryzykowny – stwierdził mag, wstając. - Alexander 

najwyraźniej nie doczeka się godnego pogrzebu. Jak zapewne pamiętacie, ja zaczarowałem 

flet Henry'ego. Obecnie znajdujemy się w, jak zauważyliście, trudnym położeniu, więc 

możliwość korzystania ze skomplikowanych zaklęć bojowych okazuje się zbyteczna. Otóż 

wyciągnę całą moc, jaką włożyłem w zaczarowanie tego fletu i dzięki niej dokonam 

potężnego wybuchu. Osłonimy się tarczą przed spadającym gruzem, a tymczasem odsłoni się 

przed nami wyjście na powierzchnię. Teraz jednak oddajmy ostatni raz hołd naszemu 

przyjacielowi. 

 Szybko odnaleźli ciało Alexandra. Henry ułożył na nim dwie strzały w kształt krzyża, 

po czym pomodlił się krótko. Wszyscy trzej przez chwilę patrzyli na to zmasakrowane ciało, 

wspominając człowieka, którym niegdyś było. Następnie John zaprowadził Firena i 

Henry'ego w wybrane przez siebie miejsce... 

 

 

3. Flet Henry’ego 
 

  John był nieprzewidywalny. 

  To jedyne, co można uznać 

  u niego za zaletę 

   Firen, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Gdy Firen z Henrym stanęli obok niego, John w ciszy wyciągnął różdżkę przed siebie. 

Po chwili, gdy wypowiedział w myślach wszystkie potrzebne formuły, wyszedł z niej srebrny 

promień, delikatny jak nić pajęcza drgająca na wietrze. Wkrótce promień naprężył się, gdy z 

różdżki wydobyła się niewielka kula, zmierzająca powoli w stronę ściany. Gdy ta wchłonęła 

ją w całości jaskinia zadrżała w posadach. 

 Henry i Firen nie zdążyli nic powiedzieć, linie pęknięć natychmiastowo poprzecinały 

ściany jaskini, a zaraz spadły pierwsze kamienie. To była ostatnia chwila, kiedy mogli 



usłyszeć własne myśli, łomot następnych głazów pozbawił ich słuchu. Formułę zaklęcia, 

które rzucił John, mogli odczytać jedynie z ruchu jego ust – zdążył w ostatniej chwili. 

Utworzył nad nimi przezroczystą kopułę, po przejściu przez którą kamienie zamieniały się w 

nieszkodliwy piasek. Starali się nie patrzeć na wielkie głazy miażdżące ciało Aleksandra. 

 Henry z Firenem patrzyli oniemiali, bali się przerwania kopuły, chociaż wiedzieli, że 

John z pewnością ją utrzyma. Mag zmieniał się na ich oczach, jego twarz przypominająca 

jeszcze przed chwilą na wpół umarłego upiora odzyskała dawny blask, a oczy znów zalśniły 

dawną potęgą. Flet oślepiał swym blaskiem, z biegiem czasu zmniejszając swoją długą. John 

użył więcej energii na osłonę niż na samo uderzenie, ale to nie przeszkadzało Henry'emu i 

Firenowi – myśleli jedynie o przeżyciu, a wiedzieli, że skoro czarodziej coś wymyślił, to 

wszystko będzie dobrze. 

 Nie wiedzieli, kiedy kamienie przestały spadać, czas spędzony pod kopułą zdawał się 

ciągnąć w wieczność, a gdy zakończył się, jego wspomnienie zostało jakby jedną chwilą. 

Ostatnie głazy przyległy do kopuły niczym krople deszczu przyległe do poziomo położonej 

szyby. Potoczyły się nieszkodliwie dla Małych Wojowników, kiedy John zamaszystym 

ruchem ręki przerwał kopułę. 

 – Jaki był cel tego ruchu? – spytał Henry, przechodząc przez jeden z głazów. - Tak 

tylko rozwalić sobie cokolwiek, by poczuć się nieco lepiej? 

 – Ty nie wiesz czy tylko udajesz? – zapytał John, po czym machnął różdżką, 

przerzucając kamienie. - Firen, wytłumacz mu. 

 – Rzecz jest banalnie prosta – rzekł Władca Ognia. - Mieliśmy przed sobą litą ścianę, 

teraz mamy stertę gruzu. Wystarczy usunąć tę stertę gruzu sprzed naszych oczu, a wtedy 

będziemy mieli wyjście w stronę wolności. 

 Henry pokiwał głową i z ociąganiem przyłączył się do pracy. Nie było to zajęcie 

lekkie, lecz stawili mu czoła wiedząc, że nagroda będzie słodka. 

 Po krótkim czasie intensywnej pracy w świetle różdżki Johna ujrzeli niewielki otwór 

łączący ich z całą pozostałą jaskinią. Firen, nie chcąc dłużej czekać, ostatnie kamienie 

odrzucił uderzeniem ognistej kuli, po czym z dumą przeszedł przez utworzone przejście. 

Henry z Johnem ruszyli za nim, czujnie zerkając na żarzące się głazy. 

 Wielkie było ich zadowolenie, gdy zobaczyli, że na skutek zaklęcia jaskinia nie została 

zasypana, jedynie na wszystkim osiadła cienka warstwa kurzu i drobnych kamieni. Piekło 

rozegrało się tam, gdzie chcieli i z niewiadomych przyczyn nad nimi 

 – Nie wiem jak wy – Firen zaczął swoją moralizującą przemowę od splunięcia na 

ziemię – ale ja jestem tak zmęczony, że nie jestem w stanie przerzucić tego gruzu. Mam 

bardzo prosty pomysł, który zaoszczędzi nam dzisiaj dużo pracy: idziemy spać. 

 – Jeść – Henry przedstawił swój postulat – Bez jedzenia nie będę w stanie nawet 

zasnąć 

 – Eche – John kiwnął głową, gasząc światło na różdżce. W jaskini zapanowały 

egipskie ciemności – Wyobraźcie sobie, że w takich warunkach będziecie jutro pracować 

 – Jak to „będziecie”? – zdziwił się Henry – Dlaczego nie mówisz „będziemy”? 

 – Przejęzyczenie – westchnął John, po czym zaczął wypowiadać zaklęcia. Słysząc ten 

zniekształcony głos jego kompani chcieli parsknąć śmiechem, ale powstrzymali się, w 

dodatku zmęczenie bardzo dawało się im we znaki. Wkrótce poczuli zabójczy zapach palonej 

siarki, typowy dla magii twórczej. 

 – Już? – zapytał Henry, dusząc się 

 – Eche – Smród natychmiast ustąpił. Kiedy John wyczarował światło leżały przed nim 

trzy pieczone kurczaki. – Oto nasz posiłek 

 – Acha – Henry bez zastanowienia rzucił się do jedzenia. – Nie możemy zwlekać. Z 

każdą chwilą Julian rośnie w siłę, musimy powrócić jak najszybciej... 

 – Mój drogi – westchnął ciężko mag. - Gdybyśmy się postarali jeszcze dzisiaj 



wyszlibyśmy na wolność. 

 – Johnie – łucznik omal nie zakrztusił się, mówiąc i jedząc równocześnie. – Uznaję 

myślę słuszną kolejność priorytetów w życiu, mam względem siebie wysokie wymagania, ale 

tego nie zdołamy już dzisiaj wykonać. Prześpimy się jedną noc, po czym powrócimy w 

blasku chwały. 

 – Wiadomo co się stanie przez tę jedną noc? – spytał filozoficznie John 

 – Określę to jednym słowem – Firen przełknął kęs, po czym powiedział głośno i 

wyraźnie. - Gówno. 

 – Odcinam się od tej wypowiedzi – warknął John. – Kończcie szybciej, bo ja muszę 

się tym zająć. 

 Szybko ukończyli posiłek. John ustawił przed sobą wszystkie pozostałości i zaczął 

zakreślać nad nimi złożone znaki ręką, co sprawiało dziwne wrażenie jakby chciał, by resztki 

jedzenia powpadały w rękawy jego szaty. „Musiał też odnowić strój” pomyśleli Henry z 

Firenem, gdy kości znikły, jak w jednej chwili były, w drugiej nie pozostał po nich ślad 

 - Tak więc – westchnął John, prostym ruchem różdżką gasząc światło i kładąc się na 

kamieniu – życzę wam miłych snów. 

 

 

4. Mądrość Johna 
 

  Prawdziwy mrok można poznać 

  patrząc w głąb samego siebie. 

   John, „Genesis” 

 

 

 – Bo, widzicie panowie, prawdziwa wolność nie przychodzi sama, prawdziwa 

wolność rodzi się z krwi i potu 

 Henry z Firenem słyszeli zbyt wyraźnie te słowa maga, z którego twarzy ani na chwilę 

nie zszedł szyderczy uśmiech. 

 – Tylko praca może nam pomóc, jak zawsze zresztą – dodał jakby po chwili namysłu. 

 – To dąż do tej wolności, a nie gadasz, panie magiku – warknął Henry, przerzucając 

kolejny głaz 

 – Niestety – westchnął ciężko czarodziej – ale nie możnae pracować w ciemności, a 

tylko ja potrafię wyczarować światło. 

 – Ja ci nie zaprzeczę – Firen rzucił dwa kamienie za siebie, pół-przypadkiem trafiając 

maga, przez co światło na chwilę zamigotało – ale powoli denerwujesz porządnych ludzi. 

 – Uhm, acha – John pomasował swoje ramię. - Ja muszę mówić! Inaczej wszyscy trzej 

zwariowalibyśmy bardzo prędko. Skoro tak wam to przeszkadza to możemy porozmawiać o 

czymś innym. Hmm... Co stało się Deepowi i Freeze'owi? Nie wydaje się, by Julian nic z 

nimi nie zrobił... 

 – Głupie gadanie – stwierdził Henry. – Nic nie wiemy, więc nie ma co gdybać 

 – Czeka nas wolność, wolność, ale czemu nam do tej wolności tak spieszno? - zapytał 

John natchnionym głosem. - Znów nałożymy na siebie jarzmo pokonanie mroku, musimy 

zabić Juliana, ale tym razem tak, by nie powstał, a z każdą chwilą wzrasta on w potęgę! 

Spieszmy się! Spieszmy! 

 – Wiesz co, John? – Firen wyprostował się. – Ty lepiej bierz się do roboty, bo od tego 

gadania stan twojego umysłu pogarsza się w tempie przerażającym 

 – Ach? Ech! Och... - jęknął John. - Chwila... wpadłem na genialny pomysł. Henry, 

przerwij na chwilę swoją pracę 

 Gdy w jaskini zapadła ciemność, John zaczął grubym głosem powoli wypowiadać 



kolejne słowa zaklęcia, po czym przeszedł w szybkie piszczenie godne dziewczęcia. Firen z 

Henrym nie zaśmiali się, lecz czując odór siarki zrobili dwa ostrożne kroki do tyłu. 

 – No, John, zapal światło 

 Wydawało się dziwne, że czarodziej mówi sam do siebie, lecz gdy światło z różdżki 

przywróciło im wzrok, Firen i Henry zastygli w zdziwieniu. 

 Stała przed nimi dwójka Johnów. Byli identyczni. Gdzie jeden miał choćby 

najmniejsze zadrapanie, drugi cierpiał to samo. Identycznie zszyto ich fioletowe szaty, nawet 

w identyczny sposób stali - jeden z różdżką światła uniesioną do góry, drugi z szerokim 

uśmiechem zadowolonego szarlatana. 

 – Przedstawiam wam – rzekł ten uradowany – oto John-klon 

 – Acha. – Zdziwienie Henry'ego nie minęło – Ale po co nam on? 

 – Jak to po co?! – oburzył się klon. – Ktoś wam musi oświetlać pracę! 

 – Cholera. – westchnął John. – Zupełnie jakby wyrwał te słowa z moich myśli... Tak 

więc wracamy do pracy, teraz wszyscy trzej. 

 John, Henry i Firen podeszli do sterty kamieni, Władcy Ognia przypominającej śmieci 

wyrzucane przez okno pod ścianę. Razem chwytali za odłamki i rzucali na wszystkie strony, 

uważając jedynie na klona. 

 – Mnie chroni prawo – zaczął klon, a John miał nieprzyjemne uczucie, że ten głos 

wydobywa się z głębi jego myśli. – Mnie nie można uderzyć. Pracujcie, pracujcie, bo już 

niedaleko do wolności. Tak. Niechaj światło słońca oświetli wasze strapione dusze jak 

najprędzej, gdyż bez tego możecie ulec złu rutyny. Ciągle to samo, a owocu pracy nie widać 

 – Składam najszczersze wyrazy podziwu – Firen uśmiechnął się krzywo. - Jest 

bardziej podobny do ciebie niż ty sam. 

 – Ja naprawdę tak mówię? – zapytał czarodziej, starając się ukryć zdziwienie. 

 – Ty jesteś mną – rzucił od razu klon. – Myślimy identycznie, bo jesteśmy tym samym 

Johnem Gipange. Praca musi dawać owoce, bo po cóż istniałaby ta praca? Praca pozbawiona 

owocu pozbawiona jest sensu. 

 – Przestań się wymądrzać – powiedział John, rzucając kamienie mechanicznie, ważąc 

w myślach każde słowo klona. Tak, miał on niepodważalną rację. 

 – Co, ty niby mogłeś? – żachnął się klon. – jak ty, to i ja. Skoro nie chcesz rozważań 

filozoficznych to może pobawimy się w zagadki. Co to jest? Małe fioletowe i ciągle warczy? 

 – Bo zaraz skończysz swoje krótkie życie – warknął John. - Zagadki to nie najlepszy 

pomysł. Możemy porozważać coś z filozofii, ale nie z twojej, tylko chociażby z antycznej. 

 – Moja filozofia jest twoją – klon wzruszył ramionami. – Przykro mi, wiem tylko to, 

co ty, nic więcej. Może twoi koledzy zechcą zadać mi jakieś pytanie, na które znasz 

odpowiedź, ale której nie udzieliłeś. 

 – Hmm – zamyślił się Firen. - Zawsze zajmowały mnie sprawy związane ze 

zdarzeniami losowymi. Co mógłbyś powiedzieć w tej materii? 

 – Rzeczą najbardziej pewną śmierć, bo zawsze przyjdzie. Kiedyś. Jak to ktoś 

powiedział, szukajcie, a znajdziecie. Jeśli będziecie do czegoś usilnie dążyć, to na pewno 

wam się uda. Trzeba mieć cel, istnieje konieczność posiadania celu, bo gdy nie ma celu, 

człowiek zamienia się w zwierzę. Praca niedająca owoców musi być źle wykonywana, albo 

wykonujący ją nie mają odpowiedniej cierpliwości. No to takowej wam życzę, bo widzę litą 

ścianę przed wami 

 

  



5. Zatraceni 
 

  Nie mów! Ja nie chcę 

  ciebie słyszeć! 

   John, „Genesis”   

 

 Podeszli do tego niepowodzenia z rozbawieniem. Ot, magister John pomylił się, 

musieli tylko jeszcze trochę więcej pracować. Wsparli się zaklęciami, by rozbijać ścianę, po 

czym ręcznie odrzucali kamienie. Przecież wolność była tak blisko 

 John lękał się. Wiedział. 

 Henry z Firenem nie znali prawdy, pracowali więc zaciekle. Wierzyli, że zaraz ujrzą 

światło, co dawało im siłę do dalszej pracy. Kolejny Johna, niedługo wszystko będzie tak, jak 

być powinno. Klon co pewien czas opowiadał kawały, przez co wszyscy z uśmiechem na 

ustach przewracali kolejne kamienie. 

 Uśmiech Johna był sztuczny. 

 Był magiem, a osiem lat spędzonych w Wieżach napełniało go dumą, nie pozwalającą 

skubać skały paznokciami. Gdy co chwilę znów ukazywał się mu lity granit przykładał 

różdżkę do skały, wypowiadał zaklęcie, a po chwili linie pęknięć błyskawicznie rozchodziły 

się na całej ścianie, przypominając pioruny idąca od ziemi w stronę nieba. Odrzucaniem 

kamieni zajmowali się Henry i Firen, gdyż każde zaklęcie prawdziwie go męczyło. 

 Klon mówił. Mówił nieustannie o wszystkim, o czym chociaż w najmniejszym stopniu 

mógł mówić, dzięki czemu towarzysze Johna dość szybko dowiedzieli się, że mag w wieku 

lat piętnastu miał romans z Anną Roselie, a gwiazdozbiór Divra odkrył Artur Drewski. 

 Klon wiedział dużo. Nie mniej, nie więcej niż John. 

 Wiele dni, a właściwie okresów pomiędzy przebudzeniem a zaśnięciem, spędzili, 

traktując pracę jako rodzaj ćwiczeń siły zarówno mięśni, jak i woli. Załamanie przyszło po 

tygodniu, podczas rutynowego kruszenia skały. John jak zwykle uderzył jednym ze swoich 

zaklęć. Tym razem zdecydowanie za silnym. 

 Obawiali się, że znów zaznają piekła podobnego do tego, jakiego zaznali przy 

zniszczeniu fletu, na szczęście zagrożenie nie było tym razem tak miażdżące. Johnowi udało 

opanować się sytuację, choć omal odszedł od zmysłów, zużywając ostatnie pokłady swojej 

energii. Patrząc błędnie oczami, cichym głosem zachęcał do pracy, przypominając, że 

wolności zaznają już niedługo. Wtedy Firen zapytał. 

 - Za jak długie niedługo? 

 Wtedy dotarła do nich rzeczywistość z miażdżącą siłą. Praca skończyła być radosną 

walką o wolność Firen i Henry zaczęli stawiać pytania, zawsze te same. Za ile? Dlaczego? 

Czy wiedziałeś? Czy uda się? 

 John nie potrafił odpowiedzieć. Chociaż wiedział dużo. 

 Mimo to pracowali. Nieustannie uderzenie, odrzucenie. Wiedzieli, że muszą. Dla 

wolności. Dla światła. Dla życia. Uświadomili sobie jednak, że znów błądzą. Skała zawsze 

wyglądała tak samo, obojętna na ich przeżycia. Milczała. To doprowadzało Małych 

Wojowników do furii. Czy jest w tym jakiś cel, skoro cały ich wysiłek pada w bezdenną 

pustkę? 

 Nie minęły wiele czasu kiedy Henry'emu i Johnowi serca podskoczyły do gardeł. 

Firen wstał i obiecał, że jeśli tego dnia nie ujrzy światła dziennego, popełni samobójstwo. Był 

zdeterminowany. John wiedział, że Władca Ognia nie rzuca słów na wiatr. Henry również nie 

przeszedł obojętnie obok tych słów, obaj dawali z siebie więcej niż mogli. Klon wciąż mówił 

o potrzebie pracy dla wolności, choć już powoli wyczerpywał wszystko to, co mógł 

powiedzieć. Dodawał nieco otuchy. 

 John bał się. Nigdy nie przyznał się do tego, nie dał po sobie poznać, zachowywał się 



jak zawsze. Obawiał się, że nie zdążą wydostać się na powierzchnię, więc potajemnie rzucił 

na wszystkich zaklęcie uniemożliwiające sen. 

 Ulegał powoli hipnozie. Trzeszczy głaz o żwir, pada na stos. To samo zaklęcie. Od 

nowa. Byle zdążyć. Klon przestał gadać. Zginął z braku energii. Trzeszczenie i uderzenie. 

Szybciej. John czuł, że już blisko. Jeszcze tylko kilka razy. Trzeszczenie i uderzenie. Firen, 

nie rób tego. Nie warto. 

 Co warto? 

 Nagle Henry z nieludzkim rykiem zwalił się na ziemię. Po chwili Firen. Zanim John 

zrozumiał, w czym rzecz, również stracił przytomność. 

 Trzeszczenie i uderzenie. Nawet tutaj. Firen, nie rób tego. Oczy otwarte szeroko. 

Kamień, żwir. Ciało, krew. Na twojej twarzy. To tylko słowa. Nie musisz tego robić. Nie 

warto. 

 Nie potrafię. Wzywają mnie Chris i Aleksander 

 Krew. Krew pokrywa cały świat, płyną jej rzeki, morza, ludzkość tonie we krwi... 

 Zostań z nami! 

 Potrafisz. To wszystko jest twoim wymysłem. 

 John obudził się, przerażenie wyrwało go ze snu. To tylko sen. Świat, w którym myśl 

staje się ciałem. 

 Otworzył oczy. Ciemność, dopiero wtedy uświadomił sobie, że drży na całym ciele. 

Nie mógł przywołać światła. Nie chciał ryzykować. Przy nieodpowiednim ułożeniu palców 

straciłby je wszystkie. 

 - John? 

 - Henry? Jestem... czekaj... muszę coś zrobić. Zaraz, już za chwilę... 

 Powstrzymał drgawki siłą woli, później prostym zaklęciem. Po chwili wstał i oparł się 

o coś zbyt miękkiego jak na kamień. Przywołał na różdżce światło. 

 Henry już wtedy stał. Przez chwilę we dwóch patrzyli na ciało Firena, nieruchome, 

skamieniałe... Łucznik nie wytrzymał, objął przyjaciela jak ojciec syna. 

 - Nie żyje – stwierdził, płacząc. 

 John spojrzał mu prosto w oczy. Łucznik znał to spojrzenie, ale było w nim coś 

nietypowego... szczerze przeraził się. Mag schylił się i dotknął szyi Firena. 

 - Nie, kiepie – warknął. - Ma puls, żyje. Gdyby chciał, zabiłby się nawet we śnie 

 

 

6. Ostatnia nadzieja 
 

  Wyzwolić może cię tylko 

  ostatnia nadzieja. 

  Wyzwolić może cię tylko 

  śmierć. 

   Anonim, „Ostatnia pieśń”   

 

 John wiedział wiele, jednak tym razem przecenił umiejętności swojego towarzysza. 

Co więcej, kiedy Firen przebudził się, nie wykazywał chęci do popełnienia samobójstwa. 

 Nie chciał się przebudzić, nawet najgorszy koszmar był lepszy od tej bezowocnej 

pracy. Chciał się z tego wyzwolić, ale nie miał siły przyzwać śmierci... Wkrótce uznał swoje 

zachowanie za nieodpowiednie i w milczeniu podszedł do Henry'ego pracującego w skąpym 

świetle emitowanym przez różdżkę Johna. Łucznik przez dłuższą chwilę patrzył na niego 

głupimi oczami, po czym wrócił do pracy. 

– Powstrzymałeś się – westchnął łucznik 

– Tak... chociaż będę tego żałował... próbuję udawać silniejszego niż jestem... - 



odparł beznamiętnie Władca Ognia. - Magiku Wieży Piątej. Ty wiesz, czego my 

nie wiemy 

– To prawda – westchnął czarodziej, jakby patrząc w coś nieuchwytnego w oddali. - 

Sprawa przedstawia się banalnie prosto. 

– Banalnie prosto mówisz? - warknął Henry. 

– I właściwie sądzę, że sam sobie potrafisz odpowiedzieć – John wzruszył 

ramionami 

– Z tej jaskini nigdy się nie wydostaniemy – Władca Ognia zaprzestał pracy, patrząc 

wściekle na maga. 

– Co to to nie! - odparł czarodziej z pozoru spokojnie, lecz jego towarzysze mogli 

wyczuć nutkę poirytowania. - Teraz oskarżasz mnie o kłamstwo, a ja cię nigdy nie 

okłamałem. Skoro powiedziałem, że stąd wyjdziemy, to wyjdziemy. 

– Kłamiesz! - warknął Firen 

– JAK ŚMIESZ MNIE OSKARŻAĆ?! - ryknął wściekle mag 

 Przez chwilę obaj patrzyli na siebie, próbując zabić się wzrokiem. Henry przyglądał 

się temu z boku, wiedział, że nic sobie nie zrobią, ale wyglądali strasznie. Po dłuższej chwili 

napięcia Firen odwrócił się od czarodzieja. 

– Nie wydostaniemy się stąd. Nawet jeśli nie kłamiesz, to się nie wydostaniemy. Nie 

wydostaniemy się, a ty o tym nie kłamiesz, bo sam nie wiesz, że się nie 

wydostaniemy. Wierzysz, że się wydostaniemy i to pozwala tobie przekazywać tę 

wiarę nam. Jedyna nadzieja to taka, że Freeze i Deep dokończą dzieło za nas. 

 Władca Ognia ponownie spojrzał na czarodzieja. John stał skamieniały, po czym 

pokiwał głową. Nic nie powiedział. 

 Oddali się myśli ostatniej nadziei bez reszty, towarzyszyła im do końca. Mimo to, a 

może właśnie dlatego, uśmiechali się beznamiętnie, albowiem ktoś inny zrobi to, czego im nie 

było pisane zrobić. Te dni przypominały ostatni sen przed śmiercią, z pozoru jak każdy inny, 

lecz prowadził ich tylko ku końcowi. 

 Zachowali się nieracjonalnie. Wiedzieli, że czeka ich tylko śmierć, a nadal pracowali, 

nie rozumiejąc dlaczego. Może to był ostatni probierz ich siły woli? Znali przecież 

dostatecznie potężne czary, mogli natychmiast ukrócić swoją mękę... Kilka razy zdarzyło im 

się spędzić cały „dzień”, patrząc na siebie ślepo, lecz po następnym przebudzeniu znów 

wracali do pracy, odprawiając jakby magiczny taniec, mający przynieść im duszom lepszy byt 

w drugim świecie. 

 Jednakże ich wola załamywała się bardzo szybko, odczuwali, że jednak coś im ciąży, 

że jednak nie potrafią odejść z tego świata jak bohaterowie wielkich opowieści... jak 

Aleksander. Henry złożył obietnicę, że popełni samobójstwo, jeśli tego dnia nie zobaczy 

światła. John z Firenem tylko milczeli, nie mogli nic powiedzieć. Wątpili w prawdomówność 

towarzysza, nie wątpili w sens jego obietnicy. Mimo to poszedł razem z nimi spać. 

 Przypomniał sobie Leśniczówkę, miejsce, które uznał za swój dom, miejsce spędzonej 

w szczęśliwości młodości. Przypomniał sobie słowa Labana, który twierdził, że samobójstwo 

jest dla słabych. Twierdził dokładnie na odwrót, ale tak, miał rację, nie mógł się poddać. 

Zapłakał cicho. Mógł pocieszyć się jedynie myślą, iż po śmierci znów odwiedzi to miejsce. 

 Spadały to coraz nowsze obietnice, lecz nic one nie zmieniały, padały w próżnię. 

Pracowali wszyscy trzej w milczeniu, a John zastanawiał się, kiedy jego zaklęcia przekroczą 

granicę jego i jego przyjaciół wytrzymałości. 

 Dzień nie różnił się od poprzednich, wszyscy trzej pracowali jak pozbawione woli 

zwierzęta. Nagle stało się coś, co zakłóciło ich rytm. Światło zgasło – Firen i Henry 

stwierdzili, że John odszedł do świata umarłych, lecz zaraz znów ujrzeli swoje wyniszczone 

twarze. Spojrzeli zdziwieni na maga, wyglądającego jak makabryczna parodia samego siebie. 

Działo się coś dziwnego...  



– Czuję – powiedział powoli, jakby mówienie pozbawiało go całej siły – powietrze. 

Górskie. To nie złudzenie. Jesteśmy blisko. 

– Naprawdę? - Firen zaśmiał się kpiąco. - To samo mówiłeś miesiąc temu, ale jak 

widzimy, twoje przepowiednie się nie sprawdzają. Powiedz dokładnie: ile jeszcze 

czasu? 

– Trzy – odparł mag 

– Widziałeś go, Henry? - Rozbawiony Firen poklepał łucznika po plecach. - Czuje 

powietrze, chociaż jesteśmy trzy dni pracy od powierzchni. Jak możesz to czuć? 

– Magia – John uśmiechnął się lekko, trzymając głowę na splecionych dłoniach. 

Gdyby nie puste oczy patrzące w bezdenną otchłań wyglądałby przyjaźnie. - 

Magią czuję... a magią można poznać... więcej... 

 Ta myśl ożywiła ich serca. Zaczęli nawet rozmawiać, co i rusz nerwowo śmiać się, 

widząc bliski cel. Pocieszeni pracowali wytrwale przez dwa dni, lecz dnia trzeciego ich 

entuzjazm opadł. Zaczęli pracować jak zawsze, a Firen i Henry z wyrzutem spojrzeli na 

Johna. 

– Niestety, pomyliłem się – powiedział mag niepewnym głosem. - Wybaczcie mi. 

Niedługo wyjdziemy na powierzchnię, naprawdę, wystarczy jeszcze jeden dzień 

pracy i już zobaczymy zielone polany w słońcu. 

 Następnego dnia pracowali z największym poświęceniem. Z tym samym skutkiem. 

 Tuż przed snem Firen splunął na ziemię. 

– To gorsze jest niźli śmierć! Oszukujesz nas, magiku z Czwartej Wieży! 

 Wówczas John wziął potężny zamach ręką, w której trzymał różdżkę, jakby chciał 

powalić Władcę Ognia miażdżącym zaklęciem, lecz wyczarował kulę energii, która z 

donośnym hukiem uderzyła w ścianę. 

 Chociaż zawiesina pyłu i gruzu przysłaniała niemal wszystko, promienie światła 

słonecznego oślepiły ich. 

 Czym prędzej rzucili się do odrzucania kamieni. Jednak ta praca nie okazała się 

daremna, jednak ich ciała będą ocalone, nie tylko dusze. Chociaż ledwo stali na nogach żywo 

rzucali gruz, starając się czym prędzej przybliżyć do światła. 

 Niestety, wolność, która zamajaczyła im przed oczami, okazała się być dalej niż im się 

wydawało. Po kilku kolejnych zaklęciach John usiadł wycieńczony plecami do światła. 

 - Nie jest to takie proste... ta skała jeszcze swoją grubość ma. Radzę poczekać, aż 

słońce zajdzie, bo teraz nas oślepia. Odpocznijmy i wtedy odzyskamy wolność, o której 

zdążyliśmy już zapomnieć. 

– Nie chcę już czekać – rzekł Władca Ognia, patrząc w odległy otwór. - Mam 

pomysł. Wydostaniemy się już za chwilę. Będziesz musiał mi pomóc. Chcesz 

wiedzieć, co to za pomysł? 

– Tak – odparł John 

 W jego oczach nie było pustki 

 

 

7. Ocalenie 
 

  To nie był pomysł mojego rodzaju 

   John, „Genesis”   

 

 John w napięciu patrzył na Firena. 

– Mógłbym... wybuchnąć, to bez wątpienia przybliżyłoby nam wyjście... - mówił 

Włądca Ognia z namysłem. - Czuję, że jestem do tego zdolny! 

– Nie jesteś. - Oczy Johna błysnęły. Powiedział, chociaż sam pragnął czegoś innego. 



- Spójrz na siebie. Jesteśmy wszyscy za słabi. Nie dasz rady wybuchnąć jedynie 

siebie uszkodzić. 

 Rzeczywiście, ich widok nie napawał entuzjazmem. Na ciele każdego z nich widniały 

różnej wielkości siniaki i zadrapania, zazwyczaj przykryte bandażem z szat Johna. Mag 

twierdził, że na jego pelerynę, zużytą na środki medyczne jako pierwsza, bo bezużyteczna, 

przepłynęła moc czarodzieja, która wspomagała leczenie ran. 

 Firen patrzył na Johna zdziwionymi oczami, nie wiedział, co powiedzieć. Przecież 

jego pomysł wydawał się oczywisty i żaden lepszy nigdy nie powstanie! 

– Poza tym, przeceniasz się – westchnął ciężko czarodziej po dłuższej chwili. - 

Nigdy nie miałeś takiej mocy, by móc się przebić przez taką warstwę. Poza tym, 

szczerze mówiąc, powinieneś być teraz martwy. 

– Nie rozumiem – Firen patrzył lekceważąco w oczy Johna – ale nie muszę. Mam 

pomysł i wprowadzimy go w życie, ale nie bez twojej pomocy. Twoja magia jest 

niezbędna i uwierz mi, nawet przy niewielkim wysiłku zdołamy przebić się przez 

więcej, niż ci się wydaje. 

– O czym dokładnie mówisz? - zapytał mag zaciekawiony 

– Przypomniało mi się łowienie ryb. Mianowicie pęcherze ryb, jak wiadomo, są 

wypełnione powietrzem. Potrafią wytrzymać nieco nacisku, lecz kiedy nacisk 

okazuje się zbyt wielki, wybuchają z głosem, jakim zdawałoby się wybuchnąć nie 

są w stanie. Zatem mój pomysł jest następujący: założysz na mnie kopułę, ale dość 

słabą. Pod tą kopułą wybuchnę, siła wybuchu zbierze się pod nią przez tę jedną 

chwilę, po czym ogień zerwie osłonę i z niszczycielską siłą uderzy w skały. 

Tymczasem ty będziesz musiał skryć się z Henry'ym i niezwłocznie mnie 

uratować, by nie zgniótł mnie spadający gruz. Jak sądzisz, czy coś takiego jest 

możliwe do wykonania? 

– Tak... myślę, że tak... - rzekł czarodziej zamyślony. - Chociaż, szczerze mówiąc, 

niebezpieczeństwo wysokie, a stawka niska. Według mnie lepiej byłoby... 

– Już słuchaliśmy tego, co powinniśmy zrobić według ciebie. Teraz czas na 

prawdziwe działanie! 

 John tylko westchnął ciężko, nie wiedząc, co powiedzieć. Kiwnął potakująco. Długo 

przygotowywał zaklęcie, nakładając osłonę na Firena, by mało znanymi sposobami 

oszczędzić energię. Przywoławszy odpowiednią kopułę razem z Henrym schował się za 

pobliskim kamieniem. 

– Zdajesz sobie sprawę – przemówił donośnym głosem – że po dokonaniu nastąpi tu 

piekło, które mimo wszystko może nas zasypać? 

– Zdaję sobie sprawę – odparł Firen głosem, który w ogóle do niego nie pasował. 

Ruch warg nie odpowiadał wypowiadanym słowom. - Musisz działać szybko, 

niezwłocznie po wybuchu musicie pobiec w moją stronę. Zatem zaczynam 

odliczanie, na dziesięć wybucham. 

 Przy pięciu John zdołał nałożyć osłonę na siebie i Henry'ego. Zza kamienia 

przyglądali się Firenowi, wyczekując tej ostatniej chwili, liczby dziesięciu... 

 Małe płomyki ognia pojawiały się na ciele Firena już przy rozpoczęciu odliczania, lecz 

pod koniec przybywały błyskawicznie, mimo to nie łącząc się w jedność. Dopiero kiedy 

doliczył do dziewięciu stał się jednym, wielkim językiem ognia. Henry i John na chwilę 

ogłuchli. Tak, pęcherz Firena musiał być potężny... 

 Cała kopuła wypełniła się ogniem. John znał podobny widok – w Drugiej Wieży 

pokazano mu kulę tego żywiołu, wypełnioną czymś w rodzaju leniwie krążącej magmy. 

Wyglądała bajecznie, lecz adepci wiedzieli, że kryje się w niej moc zdolna rozerwać ich na 

strzępy. 

 Słaba osłona Johna została przerwana, mag zobaczył jak jeden płomień przecisnął się 



przez nią, a następnie doszło do potężnego wybuchu. Momentalnie fala ognia uderzyła w 

niego i w Henry'ego, jęzor ognia pomknął w ich stronę, chcąc zamienić ich w nędzny popiół, 

ale ich kopuła była o wiele silniejsza i wytrzymała uderzenie. Głaz, za którym się skryli, 

został poderwany przez nagły podmuch jak suchy liść i uderzył w osłonę, zamieniając się w 

piach. 

 John nie czekał ani chwili, trzymając się blisko Henry'ego rzucił się w stronę Firena, 

by uchronić go zanim jeszcze fala głazów zacznie spadać. Niestety, kamienie kolejny raz 

pokazały swój brak litości. 

 Lawina gruzu spadła na nich z miażdżącą siłą, na szczęście dość drobnego. Czyżby 

cała góra miała spaść na ich głowy? Lepiej nie... to tylko takie wrażenie, przecież góra jest 

zbyt wielka, by jedno zaklęcie niezbyt potężnego człowieka mogło ją zniszczyć. W głowie 

Henry'ego rodziły się niezliczone pytania, lecz nie uznawał za potrzebne zadawanie ich. Biegł 

za Johnem, uważając nieustannie, by nie dotknęła go śmiercionośna krawędź kopuły. 

 John zachwiał się wyczerpany, lecz Henry przytrzymał go w ostatniej chwili. Mag 

powiedział ledwo słyszalnym pośród łoskotu skał głosem: 

– Firen... przerwę kopułę... odgrzeb go... 

 Ogłuszony padł na ziemię, by ręką na oślep wyszukać Władcę Ognia. Czarodziej 

postąpił krok do przodu celem wciągnięcia pod kopułę kamieni, pod którymi leżał Firen. 

 Henry gorączkowo odrzucał gruz. W końcu pośród głazów znalazł swego przyjaciela, 

przerażenie nie pozwalało mu stwierdzić, czy był żywy. Nie wykonywał żadnych ruchów, ale 

czy to nieomylnie oznacza, że...?   

 John uzupełnił kopułę. Szedł powolnym krokiem w stronę światła, Henry zaś kroczył 

ramię w ramię, ciągnąc ze sobą Firena. Piasek zasypywał ich zniszczone twarze, ale nie 

martwili się, właśnie udowodnili, że pokonali wielomiesięcznego ciemiężcę. 

 Że pokonali samych siebie. 

 Mag poczuł wypełniającą go radość. Tak, oto szedł w stronę słońca, tego słońca, które 

spodziewał się dopiero zobaczyć w drugim świecie. Wreszcie nadszedł koniec. 

 Kiedy opuścili jaskinię zobaczyli świat jeszcze piękniejszy niż ten, o którym marzyli – 

zielony, rozśpiewany i pachnący. I przede wszystkim – jasny. 

 Tak właśnie powinien wyglądać nasz powrót, pomyślał Henry. 

 

 

  



Rozdział II: Powrót 
 

 

1. Pierwsze 
 

  Poczułem wolność. 

   John, „Genesis” 

 

 Z początku nie przejmowali się niczym. 

 Henry i John patrzyli przed siebie oszołomieni, w bezruchu poili swoje zmysły 

pięknem świata. To, co tyle czasu jawiło się w ich snach, okazało się piękniejsze niż potrafili 

sobie wyobrazić. Oto wielkie połacie pięknie zielonego lasu uginają się pod silnym wiatrem, 

dopiero w niezmierzonej oddali giną w gęstych mgłach przysłaniających zaśnieżone góry. 

Szum gałęzi i ich oddechy... Żyli tylko dla tej chwili. 

 Poczuli zapach świeżego powietrza, ogłuszał ich bardziej niż najsilniejsze esencje. 

Długi czas minął niż zdołali spojrzeć na rzeczywistość, a nie na piękno. 

 Henry spojrzał na trzymanego przez siebie Firena. Obdarty, uśmiechał się 

nieprzytomnie, niewidzącymi oczami patrząc się w niebo. To nie jest najgorsze... łucznik 

wyglądał tak samo. Wygląd zawsze będzie tylko wyglądem, liczy się to, kim byli. 

 Nagle John zaśmiał się. Najpierw swoim pustym, pojedynczym „cha”, następnie „cha, 

cha”, aż wybuchł i śmiał się jak jeszcze nigdy w życiu, a w ślad za nim poszedł Henry. Śmiali 

się jakby postradali zmysły... tak, oto zwyciężyli, pokonali jaskinię, Juliana, ale przede 

wszystkim – pokonali samych siebie. 

 W swym odurzeniu rzucili się na ziemię, szarpali trawę, żuli ją jak najlepsze owoce. 

Firen przyłączył się do nich, ten posiłek był ich nektarem i ambrozją, nektarem i ambrozją 

zwycięstwa. 

 Myśl jednak nie zapełniała ich żołądków. 

 - Firen, utrzymasz się na nogach? - zapytał John 

 - Hmm... myślę, że tak... 

 Pan Ognia wsparł się na rękach i powoli podnosił się, aż, chwiejąc się, stanął przed 

swoimi towarzyszami. Mag kiwnął głową, na co wszyscy trzej przeszli kilka kroków, by 

zatrzymać się na skraju platformy, na której się znajdowali. 

 - Hem, hem – chrząknął sztucznie John, niepewnie stawiając nogę na kamienistym 

zejściu – nie jest tutaj wcale tak ostro, spokojnie zejdziemy, jeśli będziemy ostrożni. Ja pójdę 

pierwszy, drugi Firen, ostatni Henry. 

 Mag schylił się, oparł o kamienie, stawiając drugi krok. Grunt nie uciekał pod nogami, 

to dobrze, lecz nie potrafił znaleźć choćby kawałka płaskiej ziemi, gdzie można by złapać 

równowagę. Czyżby byli pierwszymi ludźmi, którzy cieszą się tymi widokami? John przez 

całe życie uważnie wsłuchiwał się we wszystkie wzmianki o górach, fascynowały go, lecz 

żaden opis nie przystawał do tego, co właśnie przeżywał. 

 Ostatnie kroki postawił trochę szybciej, zbiegając do zielonej kotliny, z wszech stron 

otoczonej górami. Chciał dać znak Firenowi, że już może schodzić, ale ten znajdował się już 

w połowie drogi. Drugi zawsze ma łatwiejsze zadanie, ponieważ idzie wytyczoną ścieżką, 

lecz Firen był osłabiony. Podążanie wyznaczoną trasą ułatwiało zadanie, jednak wystarczy 

niewielka pomyłka, mała nieostrożność... Ostatecznie szczęśliwie dotarł na miejsce, na co 

John odetchnął z ulgą 

 Słyszał on o sprawności wielu stworzeń, lecz żadne z nich nie mogłoby równać się z 

tym, co widział. Henry zdawał się pozostawać nieczułym na wszelkie przeszkody, szedł jak 

gdyby po następne piwo. Wkrótce stanął rozradowany przed swoimi towarzyszami. Jednak... 



czemu tu się dziwić? Gdy John ślęczał nad księgami w Drugiej Wieży, Henry ganiał z łukiem 

po Leśniczówce. 

 - Spójrzcie, co za sobą zostawiacie – powiedział Firen, patrząc w stronę przeciwną niż 

jego towarzysze. 

 Jaskinia. To nie tylko dziura w skale, to symbol. Symbol wielkiej walki, symbol krwi, 

potu i łez. To symbol ich zwycięstwa nad wszystkim, z czym przyszło się im tam zmierzyć. 

 - Koniec – westchnął John. - Minęło piekło. Otrzymałeś teraz coś pięknego, dostałeś 

drzewa, śpiew ptaków, czyste rzeki...  

 - Rzeki? – zdziwił się Firen. - Jakie rzeki? 

 - O tam płynie, nie widzisz? - John wskazał swoją ręką 

 John wytrzeszczył oczy, widząc jak przed chwilą ledwo żywy Pan Ognia pędzi w 

stronę strumyka. Henry też nie oparł się czarowi krystalicznie czystej wody i również 

rozradowany jak dziecko wskoczył do rzeczki z rozbiegu. 

 - Hmm... - Mag podszedł do nich wolnym krokiem. - Przez was ta woda już nie jest 

czysta. Nikt nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki. 

 Zachował więcej powagi niż jego towarzysze. Przykląkł przy strumieniu, by obmyć 

twarz. Następnie napił się, po czym zzuł buty, podciągnął spodnie i wsadził nogi do wody 

 - Zimna woda zdrowia doda – powiedział znudzonym głosem 

 - Tobie może tak, ale nie nam – jęknął Firen. - Twoja obecność w tej rzece, twój w nią 

wkład teraz płynie do nas 

 - Płynie z prądem, nie pod prąd. Przyroda podlega prawom, to nie człowiek. - John 

wziął do ręki różdżkę i przez chwilę obracał ją w palcach, po czym westchnął. - Co dalej? 

Mamy przecież misję do spełnienia, którą dał nam Alexander. Julian pewnie nadal siedzi w 

Norfolk, a niewątpliwie my jesteśmy w górach i nie wiemy nawet, czy w naszym kraju. Nie 

wiemy nic. 

 Odpowiedział mu tylko szum wody. 

 - Na chwilę zapomnij – wyszeptał Firen 

 John mógł zamilknąć na zewnątrz, ale nie mógł zapomnieć, nie mógł zamilknąć w 

duszy. Rodziło się wiele pytań, na żadne nie znał odpowiedzi... Wiedział jedynie, że znów 

musi zabić Juliana. Nie dokona tego sam, oni mu w tym pomogą... choć teraz sprawiają 

wrażenie zupełnych debili. 

 - Dobra – westchnął po dłuższym czasie. - Idziemy stąd, musimy iść... choćby w złą 

stronę, ale musimy iść. 

 - Ejże – jęknął Firen. - Ty nie chcesz może zmyć swojej... nazwijmy to, zapachowej 

pokrywy magicznej, ale my nie chcemy straszyć gminu z oddali 

 John popatrzył na niego z politowaniem 

 - Freeze czeka 

 To zadziałało natychmiastowo. Firen czym prędzej wyszedł z wody, a Henry, nie 

widząc innej drogi, dołączył do swych towarzyszy. Mokrzy ruszyli przed siebie 

 „Żadna chwila działania nie jest zmarnowana, nawet jeśli działanie jest błędne”, 

myślał John. „Wkrótce spotkamy ludzi, którzy wskażą nam właściwą drogę”. 

 Nie mylił się. Po krótkim czasie usłyszeli beczenie zwierząt, obcych Małym 

Wojownikom wychowanym na nizinach. Zaraz ujrzeli też chłopa idącego na czele swej trzody 

 John wytrzeszczył oczy na widok ekstrawaganckiego stroju nieznajomego, który 

również nie krył swego zdziwienia. Skądinąd nieczęsto widzi się tak niecodziennie ubranych 

mężczyzn, w dodatku przemoczonych 

 - Na niziny którędy wiedzie droga? - zapytał John, wlepiając oczy w nieznajomego, 

który nie mógł oderwać wzroku od zmoczonego Firena i Henry'ego. Nie wydusił z siebie 

żadnego słowa, jedynie wskazał ręką, na co John kiwnął głową. 

 Poszli we wskazanym kierunku, w stronę zachodzącego słońca 



 - Nasz kraj. Rozumieją nasz język – stwierdził ucieszony mag. 

 

 

2. Chłop 
 

  To ja byłem Małymi Wojownikami 

   John, „Genesis”  

 

 Wyprawa... to zadowoliło ich serca, nie myśleli o niczym więcej. Działali. Dopiero po 

dłuższym czasie John przedstawił wątpliwości. 

 - Możliwe, że zmierzamy w odpowiednim kierunku... możliwe... ale tempo naszego 

marszu nie jest wystarczające, upłynie wiele miesięcy zanim dotrzemy do celu 

 - Co zatem radzisz uczynić? - zapytał Henry 

 - Gdybym wiedział, co można zrobić, to bym powiedział, ale niestety nie wiem. 

Wkrótce coś wymyślę... mam nadzieję. 

 - E tam. - Szczęśliwy Firen machnął ręką. - Zaufajmy fortunie, bo fortuna kołem się 

toczy 

 - Z pewnością – parsknął John. – Czy wy wiecie, o czym mówicie? Czy rozumiecie, 

jakie stoi przed nami zadanie? Woła nas krew Aleksandra i Chrisa, a wy sobie dowcipkujecie 

radośnie ja gdyby nic się nie stało. Musimy dokończyć to, co postanowiliśmy dokończyć i 

jedynie nam się wydawało, że to dokończyliśmy. 

 - Hmm, tak... - Henry spoważniał. - Masz rację. Zapomnieliśmy się. Mamy zadanie do 

wykonani. Zabiliśmy Juliana raz, zabijemy go i drugi. Jeśli będzie trzeba, potniemy go na 

drobne kawałki, dołożymy wszelkich starań, by już nie mógł plugawić tej ziemi. 

 - Śmieszni jesteście w tej swojej powadze – mruknął Firen pod nosem. 

 Atmosfera zrobiła się między nimi ciężka. Jednak gdy tak szli zieloną ścieżką, z ich 

prawej strony nadjechał chłopski wóz. Wiszący w powietrzu spór prysł jak zły sen, kiedy 

kmiotek zatrzymał pojazd i uśmiechnął się szeroko. 

 - Dokąd, zacni panowie, zmierzacie? - zapytał jowialnym głosem 

 - Na północ – odparł Firen 

 - Drogą prostą zmierzacie, ale tak nie dojdziecie. Na niziny prowadzą inne ścieżki. 

Jeśli chcecie, mogę was na tym wozie nieco podwieźć, bo zmierzam na targ w mieście. - Po 

tych słowach dodał z nieukrywaną dumą – Jestem sołtysem. 

 - Acha. - John prędko siadł na jedynym wolnym miejscu obok chłopa, przez co Firen z 

Henrym, chcąc nie chcąc, musieli siąść za nimi pomiędzy płachtami materiału 

przykrywającymi jakieś przedmioty. - Z chęcią skorzystamy z twojej pomocy. 

 - Razem zawsze przyjemniej podróżować – uśmiechnął się poczciwie sołtys. 

 - Co to tak właściwie jest? - zapytał Pan Ognia, kładąc się najwygodniej jak mógł 

 - Towary na targ – odparł chłop, po czym uderzył konia lejcami. - Jestem sołtysem i na 

mnie spadło zadanie obrotem wszystkim, co wieś wytworzyła. Różności ze sobą wiozę, różne 

różności... Jedzenie, a także broń. Ku zdziwieniu wielu nakazano ostatnio, aby każdy 

wytwarzał broń. Każda wieś musi wytwarzać broń. 

 - Widać, wojna w dłuższym czasie się gotuje – stwierdził John. - Każda ilość broni się 

przyda, każdej jakości 

 - Nie wnikam – odparł chłop. - Włodarze skupują tę broń za wysoką cenę, dlatego też 

każdy z chęcią ją wytwarza. 

 - Ach, no tak, pieniądz robi pieniądz – John uśmiechnął się lekko. 

 - Minęły już te czasy, gdy bogacze wykorzystywali do woli nas, chłopów. - Sołtys 

zaczął mówić z przejęciem. Widocznie lubił ten temat. - Teraz każdy każdemu za towar płaci. 

Kwitnie handel! Wszyscy starają się uciułać jakiś mająteczek. Zmianom niech będą dzięki. 



Minęły demony przeszłości, czuję się wolny, tak wolny jak nie czuł się mój dziad i pradziad. 

To wszystko tylko dzięki Julianowi! A jego wielkiego dzieła omal nie zaprzepaścili ci... Mali 

Wojownicy. 

 - To oznacza, że... 

 - Czekaj, drogi panie – chłop przerwał Johnowi spokojnie. 

 Wszyscy umilkli, gdy wjeżdżali w ciemny las. Każdy miał to samo skojarzenie – w 

takim miejscu z łatwością można urządzić zasadzkę. Wilgotne powiewy zimnego wiatru 

napawały ich serca jeszcze większą trwogą, w szczególności sołtysie serce drżało o swoje 

życie i majątek, więc pospieszono konia, który do tej pory nieżwawo dostawiał krok do 

kroku. Gdy wyjechali z tego ciemnego miejsca, wszyscy odetchnęli z ulgą po tej złowieszczej 

ciszy. 

 Domniemane niebezpieczeństwo minęło. 

 - Teraz jest lepiej niż było – powiedział cicho chłop, patrząc beznamiętnie przed 

siebie. - To Julian dał nam wszystkim wolność, to on upokorzył naszych dawnych 

ciemiężców. Mali Wojownicy omal przywrócili ciemiężców z powrotem do włądzy, ale oto 

Julian okazał się potężniejszym magiem od nich! Jestem całym sercem za Julianem. Na 

chłopów łatwo wpłynąć, ich łatwo oszukać, wykorzystać, ja zaś wiem, co mówię. Nie 

wyglądacie na tych rzezimieszków, co chodzą i biją bezbronnych, co uświadamiają nas, jak 

dobry był stary porządek. Nie z każdym można porozmawiać na takie tematy, ale wy 

wyglądacie poczciwie. 

 - Hmm... masz rację, nie służymy staremu porządkowi, jak ty to określasz - rzekł John 

- ani też Julianowi. Nikomu nie służymy, długi czas nie było nas w Polsce. Poproszę cię 

natomiast o coś... Gdy wróciliśmy, słyszymy często o Małych Wojownikach. Kim oni tak 

właściwie są? 

 - To rzeczywiście długo was nie było – zdziwił się chłop. - Otóż powstała grupa 

siedmiu wojowników, którzy przeciwstawili się władzy Juliana. No więc ci wojownicy stanęli 

do walki przeciwko Julianowi. Julian poległ. Chociaż... nie rozumiem, bo on nadal żyje. Tak 

naprawdę nikt nie widział walki na własne oczy, a ja Juliana też osobiście nie widziałem... nie 

dla prostego ludu progi władzy. 

 - Co się z nimi stało? - zapytał John zaciekawiony. Sołtys wiedział nadspodziewanie 

dużo... widocznie zajmował się nieco polityką. Henry i Firen przysłuchiwali się z uwagą. 

 - A co się mogło stać? Gdy przez pewien czas zabrakło Juliana Obrońcy, obrośli w 

chwałę jak wszyscy prawdziwi bohaterowie. Chlali dzień i noc, a w przerwach dobierali się 

do ofiarnych dziewcząt. W sumie... podobno same pchały się do nich, a w takim układzie to 

zwyczajne, że je wykorzystywali. Cóż, to dziwne, że baba chce, a chłop nie... Nie wiem, to 

było tak odległe, słyszałem tylko dalekie plotki... 

 - Co było dalej? - przerwał ten wywód Henry. Za bardzo pociągnęły go zdarzenia, za 

mało mądrości życiowe chłopa. 

 - Powrócił Julian. Czterech wojowników natychmiast zapadło się pod ziemię, słuch o 

nich zaginął z dnia na dzień. Ten jeden mag, ten od mrozu bodajże, porzucił swoje błędne 

przekonania i przystąpił do Juliana. Ostatni wojownik skrył się w gęstym lesie i również nie 

daje po sobie znaków życia. Może żyje, może nie, na to samo wychodzi. 

 - Hmm... ciekawe rzeczy działy się pod naszą nieobecność... – westchnął ciężko John. 

 Ten jeden mag, ten od mrozu bodajże, porzucił swoje błędne przekonania i przystąpił 

do Juliana. 

 Dla Firena nadszedł czas domysłów. 

 

 

  



3. Mali i mroczni 
 

  Justin – w wiekach średnich zaciężny wojownik Juliana 

  o niespotykanych zdolnościach. Podejrzewa się, 

  że wtedy właśnie dokonano pierwszej wymuszonej 

  mutacji genetycznej 

   Donald Tusk, „Historia bez legendy”  

 

 Jechali dalej, powoli zapadał zmrok. Oświetlaną jedynie przez księżyc drogą chłop z 

trudem prowadził, próbując omijać spóźnionych wędrowców i kamienie. 

 Wydawało się, iż coś wyszło zza drzewa, lecz w rzeczywistości wyłoniło się z cienia, 

gdzie nicość przyjmowała formę cielesną. Ciemność zgęstniała w tym miejscu, a wtedy 

wyłoniło się z niej to coś... lub ten ktoś. 

 Żwawym krokiem ruszył w kierunku Małych Wojowników, a jego chód równy był 

biegowi człowieka. Gdy stanął pośrodku drogi, chłop natychmiast zatrzymał wóz i skulił się 

w przestrachu. 

 - Panowie... to może być coś bardzo złego... coś, o czym nie mówi się... co byś może 

nie istnieje... - wyszeptał przerażony. Trwoga odjęła mu zdolność rozumowania. 

 Gdy umilkł zapadła cisza mącona jedynie odgłosami z pobliskiego lasu. Nieznajomy 

w pełni swobodnie przeszedł na tył wozu, by wpatrywać się w płachty, jak gdyby patrzył 

przez przezroczystą szybę. Po chwili jednak stanął obok chłopa, który, cofając się, utworzył 

miejsce dla niego, omal nie spychając Johna 

 - Co wieziesz? - zapytał nieznajomy głosem zwykłego mężczyzny, co zupełnie nie 

pasowało do jego wyglądu, do istoty oblepionej czymś jakby czarnymi piórami... Czerwone 

ślepia natychmiast przywiodły Johnowi na myśl Juliana. 

 - Trzynaście koszy wiklinowych, dwadzieścia dwie koszule, dwa kosze jabłek, kosz 

gruszek, siedemnaście bochnów chleba, pięć łuków i dwa kołczany strzał – wyrecytował 

nerwowo chłop, po czym odetchnął z ulgą, jak gdyby całe niebezpieczeństwo minęło 

 - Ach tak, jutro dzień targowy w Tarnobrzegu, jakże mógłbym zapomnieć! - 

powiedział nieznajomy jakby z nutką kpiny w głosie. - Można uznać twoją wieś za 

wzorcową, sołtysie. 

 - O, dziękuję – odpowiedział chłop, wymuszając na sobie uśmiech 

 - Kim ty jesteś? - zapytał John, zadziwiając wszystkich. - Przypominasz Juliana... 

 - Skąd ty możesz wiedzieć, jak wygląda Julian? - zapytał wściekle nieznajomy. - Moje 

imię jest Justin, jak każdego z nas, Justinów, i to musi wiedzieć każdy, choćbyśmy mieli być 

ostatnią rzeczą, jaką zobaczy przed śmiercią. Zapytam teraz po dobroci i chyba z własnego 

tylko lenistwa zadowolę się kłamstwem. Czy uznajecie Juliana za najdobrotliwszego władcę? 

 - Ależ tak, oczywiście... - zaczął jąkać się chłop, lecz John przerwał mu 

 - Zaprzeczasz sobie. A przyjaciele moich wrogów są moimi wrogami 

 Justin zamilkł, słysząc tę nagłą zuchwałość. Zapadła złowróżebna cisza, aż poplecznik 

Juliana sięgnął po chłopa, lecz wtedy Henry zdzielił go majdanem po rękach 

 - Nie wiem, do czego przywykłeś, bydlaku – warknął łucznik 

 Justina zdziwił ten opór. Postanowił zrobić to, co powinien zrobić w przypadkach 

takich jak ten. 

 To stało się w jednej chwili. Kiedy przeciwnik zaczął tworzyć na swych dłoniach 

magiczny pocisk Henry natychmiast przeturlał się na tył wozu, by tam znaleźć strzały. Magia 

trafiła Firena z takim impetem, że zrzuciła go z wozu. John, przewidując powtórzenie ataku, 

utworzył tarczę przed sobą, a następnie możliwie bezboleśnie zrzucił chłopa z wozu. 

 Justin zachwiał się, kiedy trafił w niego jego własny pocisk odbity od tarczy Johna. 

Wówczas mag zeskoczył z wozu i, wykorzystując impet, uderzył przeciwnika pięścią w 



twarz. To nie rzuciło poplecznika Juliana na ziemię, który jedynie z jeszcze większym trudem 

złapał równowagę. Żądał krwi. 

 John nie mógł równać się ze swoim wrogiem pod względem szybkości, która zdawała 

się być nieokiełznana, poza zasięgiem ludzkich możliwości. Musiał wspomagać się magią. 

Nie mógł używać złożonych zaklęć, nie miał dostatecznie wiele czasu, jedynie oślepiał 

przeciwnika blaskiem światła lub podpalał materiał na jego ciele. Jedynie bronił się, 

oczekując wsparcia. On, inteligent, nie przywykł do walki na pięści. 

 W końcu pomylił się, zachwiał, a wtedy Justin potężnym kopnięciem rzucił go na 

ziemię. Zanim sługa Juliana w pełni odzyskał równowagę po tym uderzeniu, Firen wkroczył 

do walki, wznieciwszy na swych rękach ogień. 

 Obracał się szybko jak w tańcu, zadając kolejne ciosy. Nie wiedząc, co się dzieje, 

Justin cofał się pod naporem uderzeń, wypatrując w ciemności ognia, cicho trzepoczącego w 

powietrzu, aż Firen całym ciężarem ciała zadał ostatni cios. Sługa Juliana padł na ziemię, 

patrząc na przedziwnego przeciwnika, którego żywioł widział w mroku, utrudniający ujrzenie 

samego Władcy Ognia. Musiał działać na oślep 

 Podpierając się na rękach wyskoczył jak z procy, uderzając nogami. Firen zachwiał 

się, skurczył, lecz nie upadł. Zrozumiał, że właśnie stracił przewagę. Wymachiwał rękami, 

nieraz boleśnie przypalając skórę przeciwnika, lecz ten nie ustępował we wściekłych 

uderzeniach. Firen wiedział, że wkrótce skończy jak John, lecz nie poddawał się. 

 Zanim spełniły się jego przewidywania, do walki powrócił mag. Gdy tylko upadł, 

podniósł się, by przygotować się do szybkiego zakończenia walki. Postanowił zrobić to tak, 

jak robił to dziesiątki razy wcześniej 

 Wyprostował rękę przy ciele, podciągnąwszy rękaw. Patrząc na zmagania Firena 

wykonał gwałtowny ruch dłonią, jak gdyby strząsał z niej coś obrzydliwego. Po chwili 

trzymał groźny, srebrny nóż, nienaturalnie pięknie odbijający światło Księżyca. 

 Teraz musiał jedynie dobrze wymierzyć rzut, by nie trafić sprzymierzeńca. Wraz z 

innymi magami wielokrotnie śmiał się z tezy, że srebro pomaga na zdrowie. Bynajmniej nie 

takie. Trzymając palec wzdłuż ostrza, rzucił nóż. 

 Pocisk wspierany magią poszybował równo po linii prostej. John mógłby w ostatniej 

chwili zaklęciem zmienić kierunek lotu, ale nie musiał. 

 Nóż wbił się całą długością ostrza w pierś Justina. Widząc to Firen nie zwlekał i, 

wykorzystując oszołomienie bólem przeciwnika, od razu rzucił w niego bezkształtną masę 

ognia. Gdy ponownie mógł rozpoznać twarz wroga, wymierzył kopnięcie w szyję 

 Jednak Justin nie myślał poddać się. Chwycił nogę Firena, niemalże ją wykręcając. 

Rzucił go na ziemię, a następnie ogłuszył uderzeniem w tył głowy. Bez namysłu wyrwał z 

siebie nóż i rzucił go w kierunku stojącego nieruchomo Johna. Mag rozluźnił mięśnie dłoni, 

przez co pocisk rozpłynął się tuż przed jego twarzą jak mgła, lecz w chwilę później Justin 

potężnym ciosem w brzuch rzucił go na ziemię. 

 Mógł wtedy zająć się Henrym, ostatnim nieznanym zagrożeniem, które cały czas 

zajęte było szukaniem amunicji. Kiedy ruszył w jego stronę szybkim krokiem ujrzał 

wycelowany w siebie łuk. Henry zaczął strzelać, trafił cztery razy. 

 Ale to wciąż za mało jak na Justina. 

 Wiedział, że nie ucieknie, więc odrzucił łuk i wyjął z cholewy buta nóż. 

Niewprawiony w tego rodzaju walkach, wkrótce leżał na ziemi. 

 Wyczekiwał ostatecznego ciosu. Oto więc nadszedł koniec, po to tyle życia strawił w 

jaskini, by zaraz po wyjściu z niej umrzeć. Jego oddech stał się nierówny, chciał podjąć 

rozpaczliwą próbę ucieczki, ale mięśnie odmówiły posłuszeństwa. Justin rzucił na niego 

cień... 

 Nagle w jego plecy wbił się całym ostrzem srebrny nóż. Zanim zdołał go wyciągnąć, 

pocisk rozpłynął się jak mgła. Następny nóż wbił się pomiędzy jego oczy. 



 Zdziwiony, zacharczał w agonalnej konwulsji 

 - Do zobaczenia... w piekle! 

 Po czym padł na ziemię bez ducha. 

 

 

4. Ten, który przyszedł 
 

  Mali Wojownicy. 

  Kłamstwo na kłamstwie. 

   Deep, „Ostatni” 

 

 John pochylił się nad swoim przeciwnikiem, patrząc jak ten rzuca się w 

przedśmiertnych konwulsjach. Henry nie mógł jeszcze zrozumieć, że jego życie będzie trwać 

dalej... Kulił się, słysząc, jak Justin bezładnie zaciska pięści, rzucając się na boki. Firen 

dochodził do siebie, nie wiedząc, czy właśnie nie przeszedł na drugą stronę. 

 - Kim to jest? - zapytał John, nie rozluźniając mięśni na prawej dłoni. 

 Justin wydał z siebie dźwięk jak gdyby dusił się, próbując coś powiedzieć. W końcu 

napiął się jak struna i padł na ziemię bez ducha. John rozluźnił dłoń. Srebrny nóż rozpłynął 

się jak mgła. 

 Już wcześniej nie tylko słyszał, ale przekonał się na własnej skórze o prowadzonych 

przez Juliana zaawansowanych badaniach nad zwiększeniem wartości bojowej ludzi, dzięki 

temu Julian wygrywał wiele wojen, między innymi tę w Niemczech. 

 John nie sądził jednak, by kiedykolwiek przyjęło to taką formę. Zresztą, wszyscy 

magowie wiedzieli, iż to Thor, pomocnik Juliana, zajmował się tworzeniem eliksirów, a w 

walce w twierdzy Norfolk zginął. 

 W takim razie co John widział przed sobą? 

 - Kim to jest? - zapytał ponownie w ciszy nocy 

 - Justin – odpowiedział Firen, trzymając się z bólu za głowę 

 - Samo imię nie wystarczy... to zaprzecza naszemu myśleniu... to coś, co nie powinno 

istnieć, ale nic sobie z tego nie robi i istnieje... 

 Chwiejąc się, ruszył w kierunku Henry'ego. Najpierw miesiące w jaskini, a teraz to, 

bez odpowiedniego wypoczynku. Gdy znalazł się przy swoim towarzyszu, pochylił się nad 

nim, by dotknąć ręką jego twarzy 

 - Jeszcze nie czas – wyszeptał. - Jesteśmy tu potrzebni. 

 Henry zacisnął pięść, wziął głęboki wdech i powstał. Firen podniósł się o własnych 

siłach, po czym podszedł do swoich towarzyszy skupionych wokół zwłok Justina. 

 - Jesteśmy bardziej potrzebni niż poprzednio – stwierdził John, patrząc na czarną krew 

wypływającą z głowy pokonanego 

 - A więc plugawcy powrócili jeszcze plugawsi niż poprzednio. 

 Wszyscy zdziwili się, słysząc te słowa. Niewątpliwie wypowiedział je chłop, przez 

cały czas walki ukryty w leśnych zaroślach 

 - To wy jesteście Małymi Wojownikami – rzekł, ukazując się wszystkim 

 - Tak nas kiedyś nazywano. Wybawicielami. Nosicielami wolności. Bardzo różnie. 

Tutaj zaś widzisz tę wolność, którą przyniósł ci Julian. 

 - To jest tylko pomyłka – westchnął chłop. - Bardzo bolesna pomyłka Juliana. 

Dziękuję wam, chociaż walczycie przeciwko temu, co ja umiłowałem. Umiłowałem świat nie 

do końca piękny. Nawet tutaj popełniono pomyłki, po tylu pięknych latach dla tego kraju 

 - Może to nieładnie wykorzystywać twoją wdzięczność, ale czy mógłbyś dać nam 

jeść? - zapytał Firen. Głód dawał mu się we znaki. 

 - Dla was wszystko. 



 Wprawnym ruchem ręki odrzucił płachty, odkrywając towary wiezione na targ. 

Szybko uczynił miejsce dla swoich dobroczyńców, po czym zasiadł jako woźnica 

 - Jestem wam dozgonnie wdzięczny – powiedział. - Proście, o co tylko chcecie 

 - Nie jedzcie za szybko, później wam wytłumaczę – ostrzegł John swych towarzyszy, 

wyciągając jabłko, po czym zwrócił się do chłopa. - Wiesz, kim jesteśmy. Wiesz, który trzema 

Wojownikami? 

 - Hmm... - westchnął chłop, ruszając wóz. - Przy życiu po walce zostało was sześciu. 

Czterech zapadło się pod ziemię, chyba uciekli z kraju. Jeden opętany, jeden ukrywa się. 

Może ten opętany, który według mnie walczył teraz dla słusznej sprawy, ponownie 

przeciwstawił się Julianowi, pozyskał tego ukrywającego się... ale was jest trzech... czyli 

kogoś nowego wzięliście do siebie... 

 - Bardzo trudno uwierzyć ci w prawdę oczywistą – uśmiechnął się krzywo John, 

podczas gdy jego towarzysze w niewiarygodnym tempie pochłaniali towary chłopa. Oj zaboli 

to ich, zaboli... z niczego on nie czarował tego jedzenia w jaskini. To była tylko iluzja, która 

dawała wrażenie najedzenia, która pożerała ich ciała, wydłużając czas życia. Od dawna nie 

jedli niczego naprawdę, ich żołądki odzwyczaiły się od żywności. 

 - Jesteście tymi... którzy zniknęli? 

 - Co wiesz o tym, który dołączył do Juliana? - zapytał nagle Firen 

 - Niewiele... on miał brata. To ty? W takim razie niemiło. Pewnego dnia ten Firez... 

 - Freeze 

 - O tak, dokładnie. Z tego, co słyszałem pewnego dnia Freeze porzucił dawne 

przekonania i przeszedł na stronę Juliana. To zdarzyło się wkrótce po waszym zniknięciu. Raz 

go nawet widziałem osobiście. Wyglądał jak opętany, patrzył ślepo, sunąc przed siebie. 

Wszyscy przed nim uciekali, a on podążał, niewzruszony, z dwiema sakiewkami przypiętymi 

do pasa. 

 - Z wyglądu bez zmian – mruknął Henry 

 - Może i opętany, ale ja uważam, że teraz walczy w słusznej sprawie 

 - To, co ty uważasz, nie obchodzi mnie ani na jotę – wykrzyczał John nagle, na co 

chłop omal nie spadł z wozu. - Myślisz, że jako sołtys wiesz coś o polityce? Gówno wiesz. 

Masz jedynie rację w tej kwestii, że twoi ziomkowie są bardziej ograniczeni od ciebie. Jeśli 

kiedykolwiek nadejdzie czas, kiedy tacy jak wy będą mieli wpływ na politykę, wróżę bliski 

koniec takiego świata. - Po tych słowach John dodał spokojniejszym głosem. - Nie znasz się 

na polityce, możesz mi wierzyć na słowo. Nie znają się nawet ci, którzy zajmują się polityką. 

 - Jak mówisz, panie, ja swoje nadal twierdzić będę. 

 - Wspominałeś coś, że ostatni Mały Wojownik ukrywa się – powiedział Firen, na co 

John w spokoju zaczął jeść gruszki 

 - Zgadza się. Ten Beep... 

 - Deep 

 - No tak. Ten Deep po przejściu Freeze'a pozostał ostatnim wiernym zasadom Małych 

Wojowników, nie miał żadnego oparcia. Jego dawny sojusznik, który razem z nim miał 

pozbyć się Juliana, obrócił się przeciwko niemu. Freeze uderzył nagle, niespodziewanie, 

jednakże Deep zdążył się wycofać. Ukrywał się w Engok wraz z dwoma łucznikami i żadną 

siłą nie daje się stamtąd wyciągnąć. Kto tylko zbliży się do jego terenu, ginie. 

 - Engok to gdzie jest względem naszego położenia? - zapytał od razu John 

 - Chyba nie zamierzasz tam pójść – zaśmiał się chłop. - Gdzieś na północy daleko, tyle 

wiem. 

 - Czemu mielibyśmy tam nie pójść? - zapytał John, uśmiechając się pobłażliwie 

 Rozmawiali tak przez dalszy czas jazdy, lecz o Justinach nie dowiedzieli się niczego 

więcej niż mogli się domyśleć. Że to najlepsze jednostki Juliana, które po części wymknęły 

się spod jego władzy. Że są największymi gwarantami nowego porządku. 



 Po pewnym czasie chłop zatrzymał wóz 

 - Moi panowie. Teraz musimy się rozstać. Daję wam pieniądze. - Rzucił niewielką 

sakiewkę. - Bierzcie, co wam trzeba 

 - Dzięki ci – powiedział Henry, zabierając z wozu kołczan strzał. 

 Odprowadzili go wzrokiem. Kiedy tylko zniknął im z oczu John wyszeptał sam do 

siebie. 

 - Kolejny niegodny tego, bym nazwał go imieniem... 

 Ciarki przeszły po plecach Henry'ego i Firena. 

 

 

5. W karczmie 
 

  O takim chlaniu możesz 

  se tylko pomarzyć 

    Firen, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Patrzyli przez chwilę na niknącego w oddali chłopa. Gdy ten ostatecznie zniknął z 

zasięgu ich wzroku, John uchylił drzwi karczmy. Natychmiast wykonał unik przed nagłym 

uderzeniem. 

 W środku panował niepojęty bezład. Bardziej pijani biesiadnicy okładali się krzesłami 

i stołami, zaś mniej pijani szybko wprowadzali się w stan alkoholowego uniesienia, by rzucić 

kuflem w najbliżej stojącego przeciwnika i samemu przystąpić do walki. Całość udoskonalała 

skocznie grająca kapela, która w miarę możliwości zadawała nieczęste, acz bardzo celne 

ciosy 

 W pierwszej chwili Mali Wojownicy nie mogli uwierzyć w to, co widzieli. Stali tak, 

zastanawiając się, czemu ten zbudowany z drewna budynek jeszcze nie rozpadł się na części 

pierwsze. Ich rozmyślenia przerwał biegnący na nich bez równowagi biesiadnik. Rozstąpili 

się przed nim, a mężczyzna z pianą na brodzie uderzył głową w drzwi i tak zasnął. 

 Po dłuższym czasie John dopatrzył się stoiska karczmarza po środku tej bitwy. Musieli 

tam dotrzeć, jeśli chcieli zjeść tutaj posiłek i przespać się, chociaż zdawało się to być 

zadaniem ponad ich siły. Mimo to ruszyli. 

 Co rusz musieli zatrzymywać się przed wytrąconym z równowagi biesiadnikiem czy 

unikać pocisków najróżniejszego rodzaju. Kilka razy John omal nie poślizgnął się na kałuży 

piwa, a Henry został zmuszony używać przemocy nie tylko werbalnej względem wszystkich 

szukających zaczepki. 

 Ostatecznie John padł na ladę przed karczmarzem, jakby tylko w niej mógł znaleźć 

oparcie, niczym rozbitek chwytający dryfującą deskę. Przejście zaledwie kilkunastu kroków 

przez tę bitwę okazało się bardziej wyczerpujące niż cała wędrówka z jaskini 

- Czym mogę... służyć? - oberżysta zdziwił się, widząc, że gość z trudem łapie równowagę 

jeszcze przed spróbowaniem jego trunków 

- Trzy miski grochówki – zawołał John, próbując przekrzyczeć hałas panujący w karczmie 

- Sześć groszy 

- Ile?! - zdziwił się John 

- Sześć groszy. Tyle, ile mówię. 

- Zwykła miska grochówki kosztuje jeden półgroszek! Dobra, nieważne. Ile za nocleg? 

- Półgroszka za osóbkę. - Karczmarz uśmiechnął się lekko 

- To rozumiem. Zatem prowadź 

 Karczmarz z lubością odszedł ze swojego stanowiska, trzymając w ręku drewnianą 

laskę. Gdy tylko jeden z biesiadników za bardzo się zbliżył, od razu na jego głowę spadał 

potężny cios. 



 Gdy szedł z karczmarzem przez ciemny korytarz, John czuł, że zasypia podczas drogi. 

Ostatni raz spał jeszcze w jaskini, od tego czasu zaznał jedynie namiastki snu podczas 

krótkiego odpoczynku nad rzeczką. Już wkrótce miał dać ukojenie swoim myślom, 

przechodząc do innego świata. 

 W oświetlonym jedynie promieniami księżyca wpadającymi przez wielkie okno 

pokoju bez trudu wypatrzył trzy łóżka. Od razu rzucił się na jedno z nich, by odpocząć po tym 

dniu pełnym wypadków. 

 Firen natomiast nie mógł tak szybko zasnąć. Wciąż rozmyślał nad słowami chłopa 

tyczącymi się Freeze'a. Co znaczy opętanie? Jedynie zmianę ideologii czy poważne zmiany w 

psychice wytworzone przy pomocy magii? Cokolwiek zaszło, Freeze stanowił dla niego 

najważniejszy cel. Wymyślając coraz bardziej niedorzeczne możliwości rozwoju wypadków, 

zapadł w sen pełny niskich człowieczków władających lodem. 

 Henry'emu mogłoby się zdawać, że obudziły go pijackie krzyki, lecz te rozbrzmiewały 

bez ustanku przez cały czas jego snu. Kiedyś słyszał tezę, iż hałas ułatwia zasypianie, lecz 

mimo wszystko wciąż uznawał ją za zwykłe szarlataństwo. 

 John okazał się odporny na wszystko. Spał długo po przebudzeniu Henry'ego, aż 

obudził się, gdy porządnie się wyspał. Przeciągnął się i jeszcze nie w pełni rozbudzony 

spojrzał na swojego towarzysza, leżącego na łóżku i wpatrującego się w sufit 

- Długo czekasz? - zapytał 

- Trochę... nieważne, tak se poleżałem... 

 Z głuchym dźwiękiem John zsunął się na podłogę. Podniósł się ospale na równe nogi i 

spojrzał na Firena, po czym cmoknął kilka razy 

- No cóż... kwestia nie może dłużej czekać. 

 Chwycił różdżkę,przypominając sobie zaklęcie. Lewą rękę, w której trzymał magiczny 

instrument, schował za plecami, po czym wykonał nią płynny półobrót. Jakaś siła, jak gdyby 

kilka par rąk działających z tą samą mocą, zepchnęła Firena z łóżka. Władca Ognia od razu 

podniósł się, patrząc niewyraźnie na swoich towarzyszy 

- O co chodzi? - zapytał niezrozumiałym głosem 

- O twoją teściową – warknął John. - Chodź już, kwestia nie może czekać 

- Ale ja nie mam teściowej... 

 John spojrzał na niego z politowaniem. Tysiące złych słów cisnęły się mu na wargi, 

lecz powstrzymał się, bał się stać takim jak on. Zachowania wyniesione z domowego chlewa 

prosimy zachować dla siebie, chciał mu powiedzieć, ale to akurat całkowicie nie pasowało do 

Firena. John po prostu wyszedł z pokoju do ciemnego korytarza, by przez niego przejść do 

pola bitwy. 

- Jak się w to wczuje, to to może być przednia zabawa – powiedział rozradowany, tłukąc 

biesiadników krzesłem po głowach. - W każdym razie... pójdziemy do innej karczmy, bo tutaj 

to na obiad mogą pozwolić sobie jedynie krezusi. 

 Widocznie zabawa dopiero co rozkręcała się, bo Mali Wojownicy bez większych 

trudności dotarli do wyjścia, gdy nagle ktoś krzyknął „za zdrowie Juliana”. John od razu 

odwrócił się w kierunku gości, a Henry już chciał go powstrzymać. 

- Nie będzie takiej potrzeby – stwierdził mag, delikatnie odtrącając rękę łucznika. 

 Wykonał ten sam ruch różdżką co przy przebudzeniu Firena, lecz o wiele szybciej. 

Biesiadnik od razu został zrzucony z krzesła, a wszyscy wokół gromko ryknęli śmiechem 

- Możemy iść – stwierdził John, wychodząc z karczmy 

 

 

  



6. Kupiec Santiago 
 

  Ja chyba wiem, dlaczego 

  ja jakoś nigdy nie lubiłem handlu 

   John, „Genesis” 

 

 Mali Wojownicy nie wiedzieli o wielu ważnych rzeczach. Nie znali daty, nie mogli 

wskazać odpowiedniego kierunku, lecz mimo to szli. Jak mawiał John, z gór wszystkie drogi 

prowadzą na północ 

- Lepiej podjąć błędne działanie niż nie działać w ogóle – mag wyrecytował radośnie 

maksymę 

- Już to chyba słyszałem – stwierdził ponuro Henry. Bez śniadania nie wykazywał żadnych 

oznak radości 

- Hmm, ale pomyślmy... - podjął John, kręcąc w palcach źdźbło trawy. - Obecnie zamierzamy 

dostać się do Engok, by stamtąd wyciągnąć Deepa. Nie wiemy, gdzie jest Julian. 

Prawdopodobnie w Zamku Królewskim w Wykren, lecz równie dobrze może być w każdym 

miejscu w tym kraju, a także za granicą. Najlepiej, żeby był jak najdalej od nas... 

- Albo żeby w ogóle go nie było – wtrącił Firen 

- To swoją drogą. Prawdopodobnie on nie wie o naszym powrocie, myśli, że już zgniliśmy w 

tej jaskini. Co do Freeze'a... w tej kwestii wiemy naprawdę niewiele. Co w ogóle oznacza to 

opętanie? Czy on robi za podpórkę na nogi Juliana czy wybija bogatych? Gdzie jest? W 

każdym razie... będziemy musieli go odzyskać 

- Tak, odzyskać – prychnął Firen 

 Na chwilę Mali Wojownicy umilkli. Bądź co bądź Firen niewiarygodnie zżył się z 

bratem, a myśl o jego opętaniu nie dawała mu spokoju, tak więc każde czarnowidztwo go 

rozsierdzało. 

 Po dłuższym czasie John wypatrzył niewielką gospodę przy drodze. Pamiętając widok 

poprzedniego miejsca postoju, weszli do środka ostrożnie, lecz ich obawy natychmiast 

rozwiały się. Kilku gości siedziało przy stole, spokojnie pijąc zawartość kufli  rozmawiając 

cicho, przez co John wielce się zdziwił. Zadowolony z takiego przypadku zasiadł przy stole, a 

pulchna kobieta wnet podeszła do nich 

- Czym mogę służyć? - zapytała, uśmiechając się lekko 

- Trzy miski grochówki – powiedział John 

- Trzy półgroszki 

 Mag wręczył jej  monety, na co ona od razu poszła żwawym krokiem w kierunku 

drzwi na zaplecze. Gdy wystarczająco oddaliła się, John wsparł się łokciami na stole, 

wysuwając do przodu głowę 

- Czy to „czym mogę służyć” powtarzają we wszystkich gospodach w tym kraju? - zapytał, na 

co jego towarzysze tylko wzruszyli ramionami 

 Prędko przyniesiono im trzy miski zapaszystej grochówki. Gdy tylko postawiono je na 

stole, wszyscy trzej zaczęli jeść łapczywie drewnianymi łyżkami. Po skończonym posiłku 

Firen i Henry chcieli już powstać, lecz John powstrzymał ich gestem ręki. 

 Podeszła do nich ta sama kobieta co wcześniej, a wtedy mag zapytał 

- Wiesz może, gdzie leży Engok ? 

- Nie mam pojęcia, mój złoty – odpowiedziała, uśmiechając się lekko. - Radzę ci zapytać 

jakiegoś kupca, o tam siedzi taki – wskazała ręką. - Na pewno będzie wiedział 

- Acha... 

 John spojrzał krzywo na wściekle mówiącego mężczyznę w czarnym płaszczu. Kupiec 

z ogromnym doświadczeniem, a tacy żądają pieniędzy za samo przywitanie. Mali Wojownicy 

wstali od stołu i wyszli. Poszukają innej sposobności. 



- Tak właściwie – zaczął Henry, gdy byli już na drodze – to przydałoby się nam, a raczej mi, 

dozbroić, bo te strzały chłopa wspaniałe nie są, a i energetyczne by się przydały... 

- I może wóz z amunicją do tego? - wtrącił John 

 Łucznik wzruszył ramionami. Musieli iść, lecz nie wiedzieli dokładnie, dokąd 

powinni. John natomiast rozpracowywał możliwy rozwój wypadków. Jeśli nawet pozyskają 

Freeze'a i Deepa, będzie ich pięciu, a jedna sztuczka nie zadziała dwa razy na Juliana. To już 

kwestia o wiele bardziej złożona, do której rozwiązania nie znajdzie się w chwilę 

 Nagle Henry wskazał ręką. 

- Widzicie? Przydrożny kupiec 

- Nie widzimy, tępaku, bo tylko ty masz sokoli wzrok. - John puknął łucznika różdżką w 

głowę. 

- W każdym razie, tam stoi kupiec i handluje bronią. Dowiemy się wreszcie, gdzie leży to 

Engok 

- Czekaj, półmózgu. Wy idźcie, ja... zapoznam się z najlepszym towarem tego pana. Łap. - 

John rzucił Firenowi sakiewkę. - Po kupieniu tych swoich energetycznych pał idźcie przed 

siebie. 

 Firen i Henry nie zrozumieli do końca zamiaru maga, lecz poszli przed siebie, gdyż 

odległość, z jakiej widzieli wszyscy łucznicy, wynosiła niewiele mniej niż wiorstę. Mimo to 

spacer drogą z dwóch stron porośniętą drzewami okazał się drobną przyjemnością. 

 Skulony na ławeczce mężczyzna w płaszczu wyprostował się nieco na ich widok. 

- Witajcie – zaczął ciepłym głosem. - Jestem Santiago, kupiec. Handluję wszystkim: 

żywnością, bronią, a także biżuterią. Jaka potrzeba was tu przywiodła? 

- Kołczan porządnych strzał i kilka energetycznych – powiedział Henry. - Chwilowo nie stać 

mnie na cały zestaw 

- Ach, oczywiście. - Santiago kiwnął głową, wstając z ławeczki. - Mam wszystko, a to mam 

na pewno. Energetyczne nieuzbrojone oczywiście, jeśli wiesz, o co idzie 

- Ja z Leśniczówki – powiedział Henry z dumą, gdy kupiec grzebał między wozami. - Firen, 

ile my mamy pieniędzy? 

- No tak... czter... - chciał wypowiedzieć, lecz łucznik spojrzał na niego wzrokiem mordercy – 

acha... to przecież półgroszki... dwadzieścia i trochę 

- Dla Leśniczówki najporządniejsze strzały, czyli niemieckie – Santiago wrócił z dwoma 

kołczanami. - Dziesięć groszy. Nie chcą sprzedać sposobu tworzenia tych strzał, więc są 

drogie, ale jak Polska podbije Niemcy, to nikt ich o zdanie pytać nie będzie 

- Polska podbije Niemcy? - zdziwił się Henry 

– Nie wiesz? Przecież już drugi rok toczy się wojna. 

– Powiedzmy, że nie było mnie jakiś czas... 

– No dobrze... Najpierw król polski podbił Niemcy, później, gdy Julian przejął władzę, 

Niemcy wyswobodziły się. Teraz Julian osobiście ruszył do walki i wszystko wskazuje 

na to, że Polska zwycięży 

- Acha... a te energetyczne to po ile? 

- Dwa grosze za jedną 

- Ile?! Daj cztery w takim razie... drogie... 

- Zawsze były drogie, ale teraz armia wszystko ściąga. Dam ci pięć, ale wspomnij mnie, gdy 

będziesz zadawał śmierć 

 Henry zapłacił i odszedł ze strzałami. Zbyt dziwne rzeczy usłyszał 

 

 

  



7. Cofnięci w czasie 
 

  Nie mamy obowiązku 

  wierzyć we wszystko 

   Firen, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Targany wątpliwościami, Henry odszedł od stanowiska kupca. Próbował pojąć 

zaistniałe zdarzenia, układając w całość poszczególne wyrażenia. Prawie nie zauważył, jak 

zza drzewa wyszedł John, trzymając wielki kosz jabłek 

 - No i gdzie jest to Engok? - zapytał od razu mag 

 - O, cholera – Henry przygryzł wargi. - Zapomniałem zapytać! 

 - Po to tam poszedłeś, tępaku! Czy ja wszystko mam robić sam? 

 - On dowiedział się czegoś niezwykłego – stwierdził Firen, wywracając oczami 

 - Tak? Niby czego? 

 - Julian wyruszył na wojnę z Niemcami – zaczął Henry. - Wojna przeciąga się, nie ma 

go już drugi rok. Słowem, możemy czuć się bezpieczni przez pewien czas i możemy się 

przygotować 

 - Hmm, to ciekawe... - zamyślił się John. Tym samym zwolnił Henry'ego z obowiązku 

myślenia, lecz ten zapytał 

 - Skąd masz te jabłka? 

 - Z koziego zadka – warknął John. - Jak wy sobie rozmawialiście, ja coś... 

bezterminowo pożyczyłem... 

 - Ale to zwykła kradzież! 

 John prychnął na tę uwagę Henry'ego. W związku z wojną z Niemcami musiał 

obmyślić nowy plan. Nieobecność Juliana stwarzała mnóstwo możliwości, lecz krótki czas 

rozmowy z kupcem nie pozwalał odpowiednio poznać zaistniałego układu. Wciąż brakowało 

im wiadomości, które wydawały się być na wyciągnięcie ręki. 

 Mimo wszystko John nadal zamierzał iść na północ. Cały dzień minął im na szybkim 

marszu, aż pod wieczór postanowili zatrzymać się w oberży. 

 Zastali tam względny spokój. Kapela co prawda grała hucznie, a liczni goście tańczyli 

w takt muzyki, lecz nikt niczym nie rzucał. Mali Wojownicy, nie znalazłszy stołu 

odpowiedniego dla siebie, zasiedli za wielkim, sześcioosobowym blatem 

 - No a teraz na dobre zakończenie dnia napijemy się porządnego piwa – zarzucił 

radośnie Henry 

 - Nie napijemy się – warknął John – bo nie wskażę palcem kto musiał uzbroić się w 

najlepsze niemieckie wynalazki. Musimy oszczędzać to, co nam zostało 

 - No to co dzisiaj wymyśliłeś, John? - zapytał Firen, zmieniając temat 

 - No a co ja niby mogłem wymyślić, jak nic nie wiemy? Nie mamy pojęcia, gdzie 

jesteśmy, ale chyba w Erterte, jak wnioskuję z zasłyszanych rozmów. Juliana nie ma w kraju, 

ale nie wiemy, jakie urzędy zostawił na czas swojej nieobecności. Może to ktoś gorszy od 

niego, ale w to można wątpić. W każdym razie dwa razy ta sama sztuczka na Juliana nie 

zadziała. Nie da się nagle zaskoczyć podczas wieczornego spacerku, będzie miał przy sobie 

setki tych Justinów, całą armię, dlatego my też powinniśmy zbudować własną 

 - Zbudować własną armię? - westchnął Firen. - Człowieku, ty masz zaledwie 

dwadzieścia siedem lat i przerost ambicji. Jak ty będziesz budował armię, skoro ty nie masz 

żadnego doświadczenia w dziedzinie wojskowości? 

 - Armia ta musi składać się z najlepszych wojowników. - John udawał, że nie usłyszał 

uwagi Firena. - W tym przypadku Julian będzie miał do wybory: albo osłabi front niemiecki i 

od razu uderzy na nas, albo skończy najpierw wojnę, dając nam mnóstwo czasu na 

przygotowanie. Najpierw jednak odzyskamy Deepa, by ten opowiedział nam o wszystkim 



swoimi słowami i żeby mógł szkolić dla nas mieczników. Obecnie zajmuje mnie też kwestia 

daty... nie mam pojęcia, jak bardzo Julian zdołał umocnić swoją władzę. 

 Kapela ucichła, kończąc utwór, na co wszyscy biesiadnicy zaczęli z uznaniem walić 

kuflami w stoły i zachwalać występ. Mali Wojownicy, odwróceni plecami do muzyków 

stojących na końcu sali, nie drgnęli, aż nagle ktoś w nad wyraz widocznym stanie 

alkoholowego uniesienia zaczął krzyczeć 

 - Mówię wam... Mali Wojownicy powrócą, a wtedy obecny nieład upadnie. Wszystkie 

wasze grzechy zostaną ukarane. Widziano ich w pobliżu Engok, gdzie urokami zawładnęli 

tym demonem, by zmienić porządek... 

 - Trochę poprzekręcali... ale czyżby już wiedzieli? - zdziwił się John 

 - Zamknij się, Thephe! - krzyknął ktoś inny. - Znowu głupoty gadasz. Najpierw 

chłopów straszysz, a jak ci nie wyjdzie, to na baby napadasz! 

 - Pff... - parsknął Henry 

 Bicie ich serc uspokoiło się, lecz nie na długo. Do karczmy weszły trzy osoby. Gdyby 

nie ich ubiór, Mali Wojownicy nie zwróciliby na nich uwagi. Idący na przedzie nosił zieloną 

kurtkę i tej samej barwy spodnie, ale nikt nie mógł rozpoznać, z jakiego materiału zostały 

wykonane. Chłopak kroczący tuż za nim ubierał się na niebiesko, z wielce luźnymi 

spodniami. Ostatni z całej trójki był najwyższy. Miał na sobie oliwkowej barwy kaftanik i 

szarawe spodnie. Całe wrażenie pogarszały wysoko postawione włosy – o ile John mógł w 

życiu nie ujrzeć takich materiałów, o tyle fryzura wręcz prostopadła do głowy nie istnieje, 

albo przynajmniej istnieć nie powinna 

 - Idą w naszą stronę – syknął Firen 

 - Spokojnie, nie zwracajmy na siebie uwagi – uspokajał John 

 - Łatwo powiedzieć... 

 Tak jak przewidywali, dziwni przybysze zasiedli do ich stołu. Przywódca od razu 

zaczął 

 - Witajcie! Jestem Woody, a oto Dennis i Davis 

 - Fredrich, miło mi. To zaś Flymel i Leopold 

 - Przybyliśmy zabić Juliana. Wiecie, gdzie on jest? - zapytał Woody, na co Henry, 

przedstawiony jako Leopold, jedynie parksnął 

 - Julian rządzi tym krajem, nie zabijecie go 

 - A on nie jest małym dzieckiem? - zdziwił się Dennis, na co Firen wyszczerzył 

głupkowato zęby 

 - On przestał być małym dzieckiem jakieś czterdzieści lat temu. 

 - Widzicie, jesteśmy Cofnięci w Czasie... - zaczął Dennis, lecz domniemany Flymel 

przerwał mu 

 - Chyba bardziej w rozwoju. - Na te słowa Mali Wojownicy wybuchnęli gromkim 

śmiechem 

 - Cisza, wesołkowie – syknął Woody, waląc pięścią w stół. - Dennis zna kick-boxing 

 - He... Leopold, zamów pokój, bo szkoda czasu. - John rzucił łucznikowi monetę. - 

Co? Myślisz, że mi to coś mówi? Idź już, nie rób żenady 

 Wściekły Woody powstał od stołu. Przez chwilę patrzył gniewnie w oczy maga 

udającego śpiącego, po czym bez słowa wyszedł ze swoimi towarzyszami. Tymczasem 

powrócił Henry, ledwo stawiając kroki w zdumieniu 

 - Mamy... czternastego listopada tysiąc dwieście pięćdziesiątego piątego... 

 Firen i John skamienieli. Spojrzeli na siebie zdumieni, aż po chwili Pan Ognia 

poklepał maga po plecach 

 - Wszystkiego najlepszego z okazji trzydziestych urodzin 

 

 



8. Punkt widzenia 
 

 Ja, Dennis. 

  Dennis, „Cofnięci w Czasie” 

 

 Nasza misja jest święta i nikt nie ma prawa jej wykpić. Przybyliśmy z XXI wieku, aby 

zapobiec katastrofie, która odmieniła losy całego świata. Przysłano nas z przeklętego kraju – z 

Polski. 

 Teraz to właśnie Polska rządzi światem, podporządkowała sobie wszystkie państwa. 

Taka sytuacja wydaje się bardzo dobra, lecz nie jest. Wszelkie konflikty już dawno temu 

wygasły, teraz nadszedł czas jednoczenia. Jednoczenia, które z ludzi robi jedynie pracujące 

numery pozbawione jakiejkolwiek zdolności myślenia. Nad tym stoi Julian, władca 

wszystkiego. 

 Przybyliśmy tutaj, aby zniszczyć go zanim nawet stanie się dorosły. Niestety, ten 

wielki eksperyment, pierwsze prawdziwe cofnięcie w czasie w historii całej ludzkości, nie 

powiódł się. Co prawda cofnęliśmy się, lecz nie tam, gdzie powinniśmy, jeśli wierzyć słowom 

tych wesołków w karczmie. 

 Tak... na razie musimy odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. My, Cofnięci w 

Czasie, nie należymy do tej epoki. Niby tak różni, a jednak coś nas łączny. Inny Dennis od 

Davisa, lecz wciąż idziemy razem. Nic nas nie powstrzyma, jeśli mamy określony cel. 

 Dennis to, żeby nie powiedzieć, człowiek z dobrej rodziny, chociaż jego rodzina wcale 

nie różni się od setek tysięcy innych. To on wprowadził w swoim domu kulturę, a wszyscy 

przystosowali się do niego. Intelektualista, jak to raz krzyknęli na niego dresiarze, zafajdany 

inteligent. Zazwyczaj pięć razy pomyśli zanim coś zrobi, ale istnieje jeden wyjątek. 

 Podczas walk nasz niby śpiący flegmatyk, staje się demonem prędkości. Nikt nawet 

nie zauważa, gdy on zadaje kolejne ciosy. Mistrz w swojej dziedzinie, żeby nie powiedzieć. 

King Bruce Lee Karate Mistrz to przy nim pikuś. 

 Dennis swoich umiejętności nie zdobył dzięki ładnym oczom. Godzinami ćwiczył w 

swojej siłowni i na tym zwanej ścieżce zdrowia, często wbrew woli swoich rodziców, którzy 

chcieliby uczynić z niego kolejnego nudnego człowieka biznesu. Na szczęście Dennis nie 

uległ ogólnej degeneracji. 

 Ćwiczenie na siłowni i ścieżce zdrowia powoli mu nie wystarczało, potrzebował 

czegoś więcej. Zażądał trenera kick-boxingu. Jego rodzice pogodzili się już z myślą, że on nie 

zbuduje rodzinnego majątku, a może po prostu uznawali to za chwilową chętkę, która wkrótce 

minie, więc zgodzili się także na to. 

 Dennis robił szybkie postępy, wkładał w to znaczną część siebie, dzięki czemu już po 

kilkunastu miesiącach występował w mistrzostwach. Z początku przegrywał, lecz już wkrótce 

stał się postrachem w skali całego kraju. W najważniejszym polskim turnieju zajął drugie 

miejsce, pokonał go jedynie Malcolm. Ten chłopak jest o tyle ciekawy, że jego zwycięstwo 

zdaje się zależeć od podatności sędziego na korupcję... takie głupie spostrzeżenie... 

 Tak idzie przez świat nasz wysoki inteligent w oliwkowym kaftanie, a zaraz za nim 

nieśmiało kroczy niski chłopaczek, który, zdaje się, boi się, że żyje. 

 Davis... co można powiedzieć o Davisie? Tak samo jak Dennis pochodzi z przeciętnej 

rodziny i na tym kończą się podobieństwa. Davis nie jest jakiś szczególnie inteligentny, ale w 

sumie głupi też nie. W przeciwieństwie  do Dennisa robi bardziej ręką niż nogą, w sposób 

niby wolniejszy, a i tak nad wyraz skuteczny. Nigdy nie przysypia za dnia, gdy musi, może 

reagować nerwowo nawet na najlżejszy podmuch wiatru. Jego nie da się zaskoczyć. 

 Prawdopodobnie Davis nigdy by do nas nie dołączył gdyby nie jego rodzina. Ten 

wiecznie półprzestraszony chłopaczek miałby zostać wojownikiem? Raczej nudnym 

księgowym, jednym z milionów. W tym miejscu do akcji wkroczył jego ojciec ze swoją 



wiecznie rozdartą gębą. Masz walczyć, gnoju, albo wpier***! Co mógł zrobić Davis temu 

wielkiemu małpoludowi, który nawet nie mieścił się w klasyfikacji superciężkiej? Davis 

walczył, a ojcu zawsze coś się nie podobało, aż pokonały go te niewielkie pięści. Wtedy 

właśnie Davis musiał po raz pierwszy skakać z okna na piątym piętrze. Nie po raz pierwszy 

trafił do szpitala. 

 Gęba tatuśka odcisnęła na nim szczególne piętno. Davis ze strony ojca nigdy nie 

odczuł prawdziwej rodziny, natomiast matka pomagała mu we wszystkim. W ten sposób 

powstał nerwowy wojownik, niepotrafiący sprawić sobie obiadu. 

 Woody natomiast... Nie no, nie będę opisywał samego siebie... 

 

 Ja, Dennis, tak widzę Woody'ego. 

 Człowiek ulicy, nieważne, jak używano tego określenia, do niego pasuje najlepiej. 

Jako mały dzieciak godzinami, całymi dniami łaził po mieście. Niektórym zdawało się, że on 

nie ma domu. Ma, a także ma potężne długi z nim związane. 

 Przez wiele lat znosił docinki tak zwanego wysoce kulturalnego społeczeństwa, aż w 

końcu podniósł głowę. Atakował każdego, kto ośmielił się go wyśmiać. Szybko wymyślił 

rozliczne sposoby, by zadawać potężny ból. Marki miały wtedy mnóstwo roboty z nim 

związanej. 

 Wkrótce utworzył coś w rodzaju gangu. Zbierał wszystkich ludzi, którym nie podobał 

się obecny porządek: starych, młodych, biednych, bogatych. W tym także i mnie, lecz wtedy 

ja byłem jednym z licznych słuchaczy jego mów. 

 Po pewnym czasie Woody opuścił swój gang. Nie podobało się mu, że jego 

organizacja stała się zwykłą grupą przestępczą. Ja poszedłem za nim i tak oto rozpoczęła się 

nasza bliska znajomość. 

 Pewnego dnia Woody ujrzał dwóch bandziorów ze swojej dawnej grupy bijących 

jakiegoś chłopaka. Oni nie byli dla niego żadnym przeciwnikiem. Chłopak nie mógł przestać 

dziękować i przyłączył się do nas. Ten chłopak to oczywiście Davis. 

 Każdy postrzega świat inaczej, a ja widzę to tak. 

 

 

  



Rozdział III: Dobro i zło 

 

 

1. W poszukiwaniu prawdy 
 

   „To mądrość, która niosła tylko śmierć” 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 To nieprawda, jakoby on mnie opętał. Mam wolną wolę, lecz prawda, którą 

zobaczyłem, zmusza mnie, bym mu służył. Niektórzy nazywają ją złem. Czy chęć walki z 

niesprawiedliwością można nazwać złem? 

 Ten kryształ, który leżał na drodze... wiedziałem, że to nie jest zwykły przedmiot, że 

jest przesycony magią, ale coś podświadomego kazało mi go dotknąć. Wrósł we mnie 

głęboko, nie jest samodzielną rzeczą, jest częścią mnie, żyje we mnie, a ja w nim. To on 

pokazał mi, że dążenie do dobra może odbyć się jedynie w porozumieniu z Julianem. 

 Ten kryształ, jego mądrość przygniata. Gdzie podziewali się moi przyjaciele, kiedy 

najbardziej ich potrzebowałem? Zniknęli, nie było ich. Wniosek płynący z nauk kryształu jest 

jednoznaczny. 

 Wszyscy, których znałem, byli kłamcami. Mieli możliwość mnie poznać, a oni 

kłamali. To był mój błąd. Prawda o mnie będzie tylko moją prawdą. Zawsze mówię tylko 

prawdę. Jeśli mam być sprawiedliwy muszę mówić prawdę. 

 Tych, którzy mnie wyśmiali, spotka śmierć. Nie, nie będę się nad nimi znęcał, brzydzę 

się zadawaniem bólu, to będzie szybkie i sprawne zejście. Wszyscy ci, którzy zadawali 

cierpienie swym mniejszym braciom niech klękają przed nadchodzącą sprawiedliwością. 

 Nie mam na myśli zemsty. Zemsta to chory łańcuch nienawiści, którego jedno ogniwo 

ciągnie następne. Śmierć przeze mnie zadana będzie jak wprawne cięcie miecza, która 

przerwie łańcuch, a wtedy nastanie jedynie cisza. 

 Wchodzę do miasteczka. Liście trzeszczą pod moimi stopami, dziwny dźwięk... 

Mroźny wiatr wieje silnie, niedługo nadejdzie zima. Lubię zimę. Ludzie w przerażeniu 

uciekają przede mną, jakby o mnie słyszeli. To ten, co zabija. Zabijam. Nie wszystkich 

jednak. Niemożliwym jest zabić wszystkich. Istnieje przyczyna, dla której zabijam, a jest nią 

nadmiar zła w człowieku. Każdy z tych ludzi ma w sobie zło, dlatego się boją. Boją się odejść 

z tego świata. Dlaczego? Nie wiem? 

 Nadano mi wiele imion. Królewicz Śnieżek. Zima. Mistrz Zła. Freeze. To ostatnie 

wymyśliliśmy z bratem, dlaczego go nie ma przy mnie? Jakkolwiek nie patrzeć istnieję 

materialnie, dlatego też starają się nadać mi imię. Bo tak łatwiej żyć. Dla mnie jednak 

ważniejsze jest istnienie poza materią. Jestem zapowiedzią lepszego jutra. Zapowiedzią 

sprawiedliwości. 

 Nie zajmuję się polityką, to leży poza moim zakresem myśli. To działka Juliana. On 

zapowiedział dobro, dlatego mu służę. Wierzę, że jego dobro nie jest odmienioną formą zła, 

która utraciwszy jedną głową uderza zaraz dwiema. Przebiegłość zła, nazywającego siebie 

dobrem, jest zaskakująca. 

 Walczymy z Julianem o to samo, ramię w ramię. Lud jednak kocha jego, mnie zaś 

nienawidzi. Boi się mnie. Dlaczego? Julian rozlicza z występków tylko ciemiężycieli, ja zaś 

zaglądam w serca zwykłych prostaczków. Paskudne to serca, nie mniej paskudne niż serca 

ciemiężycieli, ale tego Julian nie chciał widzieć. Gdybym nie rozliczał ich z ich serc... już 

dawno stałbym się taki jak oni. 

 Nie wiem, dlaczego Julian tak sobie umiłował chłopków. Są oni jak zwierzęta, ich 

życie nie ma żadnego znaczenia. Rodzą się, płodzą dzieci, umierają... i całe życie pracują. 



Czy to życie warte jest jakiejkolwiek uwagi? I czy ich istnienie tak znacząco zmieni się pod 

rządami Juliana, że aż trzeba zabijać całe narody? 

 Prosty lud ma swoją szczególną postać. Prosty lud uwielbia wierzyć, że to nie w nim 

tkwi zło. Malują sobie różne obrazy zła, podłych monarchów, możnowładców, żydów 

spijających krew dzieci czy wiedźm sprowadzających nieszczęścia. Tak, zło jest wszędzie, 

tylko nie w nich. 

 Piją. Prosty lud pije na potęgę, bo co mają robić, jak nie pić? Ach, bo są nieszczęśliwi, 

dlatego też piją... ale kiedy są szczęśliwi też piją. Chcą, aby nie docierała do nich ta 

świadomość, że żyją. Albo raczej – umierają. Przechodzą przez całe życie, nie zadawszy sobie 

żadnego pytania. 

 Życie jest bezcelowe, każdy umrze i doprawdy, czy jakiejkolwiek osiągnięcie w życiu 

zmienia cokolwiek? Można być filozofem i umrzeć, może nauka przetrwa śmierć, ale to już 

danej osoby obchodzić nie będzie. Dlaczego należy tak się upierać w budowaniu dobra na 

tym świecie? Coś trzeba robić... Jedynie życie Juliana jest inne. On nigdy nie odejdzie z tego 

świata. I dobrze. Bo nosi w sobie dobro. 

 Wychodzę z miasta i aura mojego oczyszczenia już wygasa. Ci, którzy gorączkowo 

myśleli, jak obronić się przed sprawiedliwością z mojej strony, teraz wracają do swojego 

życia, hańbiąc moje imię. Tak, niektórym z nich będzie pisane umrzeć z mojej ręki i może 

wtedy, na chwilę przed końcem, zrozumieją istotę swojego jestestwa. 

 Śmierć zostanie mi zadana w walce, co do tego nie mam wątpliwości. Swoje życie 

zakończę, walcząc o sprawiedliwość. Tak, chcę takiej śmierci, ta śmierć zapisze się w pamięci 

potomnych. Może dzięki temu ktoś się zastanowi nad swoim losem. 

 Ciemny lud nigdy nie zrozumie, że walczyłem przeciwko złu. Niegodny mojego 

spojrzenia... 

 

 

2. Apogeum zła 
 

  „Nie wszystko jest mi pisane zrozumieć” 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Każde skupisko ludzi to siedlisko zła, teraz je opuszczam. Idę w stronę zła, w 

porównaniu z którym to miasto jest domem aniołów. Zła, którego nikt nie jest w stanie pojąć. 

Idę do niego, choć nienawidzę każdego jej członka... 

 Młoda dziewczyna siedzi przy kominku, bujając się spokojnie na fotelu. Jej piękne, 

czarne włosy opadają falami aż na biodra. Odwraca się, słysząc moje kroki. Trzyma coś w 

dłoniach. 

– Więc jesteś – powiedziała, uśmiechając się delikatnie 

– Pani wszelkiej obrzydliwości, padam przed tobą na twarz – powiedziałem, klękając. 

Nie śmiem patrzeć jej w oczy, wpatruję się ślepo w podłogę. 

– Czego szukam tym razem? - zapytała 

– Prawdy – odparłem, wstając 

 Ma dwadzieścia cztery lata, ponad pięć razy mniej ode mnie. Mimo to stała się 

prawdziwym ucieleśnieniem zła – jej zło było czyste, zło w innych ludziach było jedynie 

zbędnym brudem. 

– Pytanie jest niezmiennie to samo – westchnąłem – lecz ty nie potrafisz na nie 

odpowiedzieć. Ja chcę znać odpowiedź 

– Zrozumiałam ten świat – odparła jakby od niechcenia. - Widzę, że zwyczajnym 

sposobem nic nie zrobię. Postanowiłam tak bardzo walczyć ze złem, że aż zło wzięło 

górę nade mną. Chociaż... moje zło jest szlachetne. Wymierzam karę. Ty działasz tak 



samo. 

– Nie porównuj siebie do mnie – odparłem. - Obrażasz mnie tym. 

 Zbliżyła się do mnie, chwyciła za rękę. Chce mi spojrzeć w oczy, lecz mój wzrok tkwi 

tam, gdzie przed chwilą stała. Jej ciało jest ciepłe, lecz serce już dawno stało się zimniejsze 

niż bryła lodu. To ona zbliżyła się do mnie, nie ja do niej. 

– Ja walczę dla sprawiedliwości, chcę przybliżyć świat do doskonałości. Ty jedynie 

zadajesz śmierć losowym osobom – odparłem. 

– Ty też – odparła bez chwili namysłu. 

– Może tak się wydawać... ja zabijam złych ludzi... - zająknąłem się. Czyż nie 

zaprzeczyłem sam sobie tylko po to, by następnie to wyznać? 

– Nie wierzysz we własne słowa 

 Na chwilę umilkliśmy. Swoimi delikatnymi palcami wodziła po mojej szyi. Nie 

wzbudzi we mnie instynktu życia, to co umarłe czyni inne umarłym. Jakby uczucie 

otaczającego węża... zła, która osacza i już się wie, że z jego uścisku nie zdoła się wydostać. 

– Jesteś cały spięty – wyszeptała cicho, a jej głos przerażał bardziej niż dźwięk 

wyciąganego miecza w ciemnym zaułku. - Nie masz czym się przejmować. Uspokój 

się. 

– Nigdy nie będę spokojny w twoim domu, pani mroku – odpowiedziałem, odwrócony 

do niej plecami. 

– Dlaczego nie nazywasz mnie po imieniu? - zapytała cicho, udając smutek. 

– Twoim imieniem jest ciemność. Cierpienie. Śmierć – odparłem beznamiętnie. 

– Ach, wiele brzydkich słów, takich nieokreślonych... czym one dla ciebie są? Co 

znaczą? 

– Tobą – odpowiedź nasunęła się sama. - W tobie ziściło się najgorsze widzenie diabła. 

Czy to ma związek z twoją płcią? 

– Jestem takim samym człowiekiem jak ty. 

– Jesteś przeciwieństwem człowieka 

– Od najmłodszych lat karmiono moją próżność – zaczęła. Jej maska opadła. - Gdy inni 

musieli starać się być dobrymi, ja mogłam myśleć o tym wszystkim, ja miałam 

możliwość myślenia. Dlatego wymyśliłam taki obraz zła, który wypoczwarza pojęcie 

dobra i zła, przez co to, co dla wszystkich jest złem, dla mnie jest dobrem. Tylko 

zadając najwyższy stopień cierpienia przybliżam ludzi do poznania prawdy. 

– Skoro cechy pochodzą od matki – zacząłem - ty jesteś macierzą wszelkiego zła. 

– Zgadza się. 

 Zdziwiłem się, nie sądziłem, że jest zdolna do wyznania prawdy. Odeszła w stronę 

swojego fotela, co mnie uspokoiło. 

– Zebrałam w sobie tyle zła, że przestało być złem. Stało się mą jedyną narturą 

– Tego, co ty robisz, nie zdoła powtórzyć nikt. Słyszę jęki konających ludzi. Czyżbyś 

znowu rozcięła komuś brzuch, wyrzuciła wszystkie flaki i w pół żywego przywiązała 

do drzewa, by pożywiły się nim leśne zwierzątka? 

– Dzisiaj czekało ich coś wyjątkowego – powiedziała, całą swoją uwagę poświęcając 

paznokciom. - Zastanawiało mnie dzisiaj, dlaczego jeszcze nie zabiłam ciebie 

– Może dlatego, że jako jedyny mogę cię słuchać? 

– Ja nie potrzebuję towarzystwa ludzi, to jest godne śmiechu – westchnęła. - To 

ciekawe, nie sądzisz? Oboje nie znajdujemy wyjaśnienia. Powiedz mi, co cię do mnie 

wiedzie? 

– Błądzę – odparłem, wszak znałem odpowiedź. - Poznaję różne postaci zła, znam wielu 

ludzi, wiele postaci... ale postać twojego zła jest tak absurdalna, że nie powinna 

istnieć. Ty nie powinnaś istnieć. Takie istoty jak ty żyją wyłącznie w wiejskich 

opowieściach. Właściwie nie ma dobra i zła... wszystko jest dobrem i złem zarazem... 



– Nie masz racji – zaprzeczyła mi spokojnie, wstając z krzesła. Jęki ludzi w oddali 

powoli cichły. - Ja jestem złem i jestem z tego dumna. 

 Swoimi delikatnymi dłońmi otworzyła mi usta. Włożyła mi do środka język. Czy to 

można nazwać pocałunkiem? Nie wiem, nie wiem, czym jest miłość. 

– Nie okazuj słabości, władczyni ciemności – powiedziałem z szyderczym uśmiechem 

na twarzy. - Muszę iść dalej. 

– Nie musisz... Ty chcesz umrzeć... - wyszeptała, ciemnymi oczami wpatrując się we 

mnie 

 Odwróciłem twarz. Szybkim krokiem wyszedłem z tego przeklętego miejsca. Gdy 

byłem już sam, splunąłem na ziemię. Ryknąłem wściekle, idąc prędkim krokiem przed siebie. 

Zakrzywiony kryształ lodu, powstały z mej wściekłości, całym ciężarem ciała wbiłem w 

drzewo. 

 Krew spłynęła po mojej dłoni. 

 

 

3. Rozmówca 
 

  „Bezcelowym jest tylko życie” 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Ktoś kiedyś mówił, że poszukuję zła. Nieprawda. Zło jest jedną z tych nielicznych 

rzeczy, których z pewnością nie trzeba poszukiwać. 

 Widzę samotnego kupca przy drodze. Zauważywszy mnie, podnosi wzrok. Jesień tego 

roku jest nad wyraz wietrzna i zimna, nieprzyjemnie... Mimo to nie opuszcza swojego 

stanowiska pracy. Kuli się jedynie. Nie poznawszy mnie, wita mnie jak każdego. 

– Witaj, podróżniku. Jestem Santiago, kupiec. Czego ci trzeba? 

– Nie jestem zwykłym podróżnym – powiedziałem, patrząc ponad jego niebieskimi 

oczami. Świerki za nim uginały się pod wpływem silnego wiatru. - Ja chciałbym 

porozmawiać z tobą o życiu. 

– Acha. - Santiago rozejrzał się w obie strony, kuląc się coraz bardziej. Uśmiechnął się 

lekko. - To ciekawe, dziwny przybyszu. Prawdopodobnie nie będę dla ciebie 

ciekawym kompanem do rozmowy, nigdy tym się szczególnie nie zajmował, ale z 

przyjemnością cię wysłucham. 

– Wśród ludzi krążą niewiarygodne wieści o Freeze'em – zacząłem dziwną historię. 

Moja peleryna głośno łopotała na wietrze. - Z całą pewnością on istnieje, ale to, co o 

nim mówi się, trudno uznać za prawdę. Podobno zabija każdego napotkanego 

człowieka, lecz zanim to zrobi rozmawia ze swoją ofiarą. Pyta jej, dlaczego nie 

powinien jej zabić. Załóżmy, że stanąłby przed tobą Freeze i zadał to pytanie. Jak byś 

na nie odpowiedział? 

– Hmm... trudna zagadka – stwierdził Santiago. - Z pewnością przerażenie wzięłoby 

nade mną górę, ale starałbym się wytłumaczyć mu, dlaczego powinien mnie 

oszczędzić. Powiedziałbym, że... mam kochającą żonę. Spodziewamy się drugiego 

dziecka. Powiedziałbym też, iż jestem przewodniczącym gildii kupieckiej w swoim 

mieście i jeśli zostałbym zabity moi ziomkowie nie puściliby tego płazem. 

– Ciekawe... powiedz mi coś więcej o tych rzeczach, dlaczego właśnie o nich 

powiedziałbyś Freeze'owi. 

 Santiago westchnął ciężko. Na chwilę trzeszczące świerki ucichły, jak gdyby chciały 

usłyszeć jego odpowiedź. 

– Chciałbym wzbudzić w nim litość... rodzina przecież jest ważną wartością, a on 

uszanowałby tak ważne wartości! Co prawda nie wszystko, co powiedziałem, było 



prawdą, z żoną ostatnio często się kłócimy. Nie jestem też przewodniczącym, ale mam 

znaczne wpływy, dobrze mi się powodzi w handlu. 

– Dlaczego więc miałbyś męczyć się z życiem? 

 Pocieram dłonią o dłoń. Najpierw powstaje bezkształtna masa, później, gdy rozkładam 

ręce, tworzy się lodowy miecz o prostym ostrzu. 

 Wtedy dopiero zrozumiał. Od razu zaczął cofać się w przerażeniu, wciąż patrząc mi w 

twarz. 

– To ty jesteś Freeze'em! - krzyknął. - Nie zabijaj mnie! 

– Dlaczego miałbym tego nie zrobić? 

– Bo... bo ja chcę żyć! 

– Dlaczego? Dlaczego chcesz skazywać siebie na mękę, skoro wiesz, że jeden płynny 

ruch mojej ręki uwolni cię od wszelkiego smutku? 

 Zatrzymał się. Podszedłem do niego spokojnym krokiem. Gdy stanąłem przed nim z 

mieczem w ręku, upadł przede mną na kolana, patrząc w niebo zdziwionymi oczami. Celowo 

wystawił się do ciosu. 

 Muszę włożyć w uderzenie mnóstwo siły, by jednym cięciem dokonać dekapitacji. Nie 

chcę, żeby cierpiał, był nawet miłym człowiekiem.. Jego twarz zastygła w zdziwieniu jakby 

pytając siebie „dlaczego?”, potoczyła się niedaleko, a ciało z głuchym dźwiękiem opadło na 

liście. 

 Sięgam do moich sakiewek przypiętych do paska. Dwie sakiewki, mała i duża. 

Wszyscy wiedzą, że istnieją, lecz nikt nie wie, co kryje się w środku. 

 Sięgam teraz do mniejszej. Dmę w wyciągnięty gwizdek. Nie słyszę żadnego dźwięku, 

lecz wnet z cienia wyłania się zgraja Justinów. Stoją przede mną, wyczekując mych rozkazów. 

– Wykopcie mu grób w ziemi – zacząłem, patrząc, jak kilkanaście świecących się na 

czerwono ślepi wpatruje się we mnie. Najchętniej by mnie rozszarpali, a nie 

wykonywali me rozkazy... ale wiedzą, kim jestem. - Jego broń zanieście do najbliższej 

zbrojowni, jedzenie zaś dajcie chłopom. Kosztowności sprzedajcie... 

– Tak jest, wujciu... 

 Przez te maski nie widzę ich twarzy, zresztą, nie mam ochoty oglądać ich ryjów. 

Doskonale jednak poznałem, kto to powiedział. Rzuciłem w niego kulą, zwykłą śnieżką, lecz 

tak go to zaskoczyło, że przewrócił się. Jego towarzysze zaśmiali się bezlitośnie, po czym 

przystąpili do pracy. 

 Chciałem ruszyć w dalszą drogę, kiedy ktoś zawołał. 

– Chłopaki! Flisstech! 

 Justiny to gówniarze, jedyne przed czym należy ich chronić, to oni sami. Tak, szkodę 

wyrządzają sobie większą niż innym. Widzę jak zaciąga się chciwie flisstechem, jego ruchy 

stają się sztuczne, nerwowe... narkotyk 

– Oddaj – wydałem polecenie. 

– Bo co mi zrobisz? Wujciu? 

 Bez pośpiechu tworzę nowy lodowy miecz, tamten zdołał się rozpaść. Czy tak trudno 

domyślić się, co ci zrobię? Te dzieci są coraz bardziej beznadziejne. Nie widzę ich oczu, oni 

chyba nie mają oczu, ale patrzy na mnie jak na stos gówna. Może choć odrobina szacunku? 

– Oddaj – powtórzyłem 

 Nie wiedział, co zrobić. Inni przerazili się, patrzyli na nas dwóch w napięciu, zaraz 

pojawiły się podniecone szepty, radzące Justinowi oddać narkotyk. W końcu podjął się tego 

wysiłku intelektualnego, zmierzył korzyści i straty, po czym rzucił sakiewkę pod moje nogi. 

– Podnieś – rozkazałem spokojnie. 

 Spojrzał na mnie wściekle. Cała twa nędzna duma nie robi na mnie żadnego wrażenia. 

Gdy schylił się, zdzieliłem go kolanem w mordę. Padł na ziemię, a sakiewka na zasadzie 

bezwładności poleciała w górę. Złapałem ją w locie i odszedłem. 



 Flisstech... biała śmierć. Wyostrza zmysły, czyni odruchy szybszymi. Bardzo silnie 

uzależnia. Gdzie byli moi przyjaciele, gdy w rozpaczy wpadłem w ten nałóg? 

 Przypinam trzecią sakiewkę do paska. Raczej nie zdoła przejść do legendy jak dwie 

pierwsze. Spoglądam do większej sakiewki. Porównuję mój własny flisstech z nowo 

zdobytym. Mój niemalże świeci. Jest najmocniejszy w kraju. 

 Flisstech został wymyślony przez czarodziejów, nie wiem po co. Po to, żeby niszczyć 

ludzi? Nakazałem grzebać żywcem wszystkich powiązanych z flisstechem, a sam wpadłem 

po uszy w ten nałóg. Niestety... a żadni przyjaciele mnie przed tym nie uchronili. 

 Wszyscy wokół mnie okazali się kłamcami. 

 

 

4. W lesie 
 

  „Jeśli ci ludzie są przyszłością tego narodu, 

  ten naród nie ma przyszłości” 

 

 Mój nałóg urósł do rozmiarów legendy, to już nie fakt istniejący, to raczej coś w 

rodzaju nieśmiertelnej metafory. Nałóg mój pokonał śmierć. Gdybym nie wytwarzał 

flisstechu sam, skarbiec Juliana już dawno świeciłby pustkami. 

 W nocy muszę budzić się, by uzupełnić braki narkotyku powstałe w trakcie snu. 

Muszę bez ustanku zaciągać się, jeśli chcę zwyczajnie żyć. Teraz jednak wymaga tego ode 

mnie sprawiedliwość. Gdyby nie wymagała, nie musiałbym żyć. 

 Widzę przed sobą las, dosyć rzadki, można bez trudu biegać po nim. Dziwne, że jest w 

nim tak ciemno... czasem tak się zdarza. Miejsce wymarzone na zastawienie zasadzki. Muszę 

zatem w tę zasadzkę wpaść. Po to ją zastawiono. 

 Zaciągam się flisstechem. Natychmiast opada zasłona z tego, co miało być dla mnie 

ukryte. Słyszę szum drzew... to słyszałem i wcześniej. Kroki stawiane na mchu... Tyleż 

ostrożności z ich strony. Cień stara się ukryć widoki przed moim wzrokiem, lecz wyławiam 

celującą we mnie łuczniczkę. Córka wiedźmy. Dlaczego ona morduje? Dlaczego nie mogłaby 

dzielić losu wszystkich dziewcząt ze wsi, chwilami bolesnego, przyziemnego, lecz w istocie 

radosnego i prostego? 

 Jeszcze dużo drogi przede mną, zachowuję się jakbym nie zauważył zasadzki. Widzę 

ich... banda dzieciaków. Co oni właściwie chcą osiągnąć? Na co liczą? Chyba żaden kupiec 

nie wszedłby tutaj, czując zasadzkę z oddali, ale cóż... może nie doceniam ludzkiej głupoty. 

 Słyszę to typowe brzęknięcie... Musiała puścić cięciwę. Nie wysilam innych zmysłów, 

najzwyczajniej widzę tę strzałę. Unikam jej bez trudności. Właściwie dlaczego chciałem się 

wyrwać z rąk śmierci? Może tak naprawdę moje zwierzęce „ja” jest silniejsze od 

zdroworozsądkowej filozofii? Drugiego strzału nawet nie muszę unikać, tak się dziewczę 

przeraziło, że nie jest w stanie dobrze wycelować. 

 Chowa łuk, odchodzi w bok. Przyjęła swoją hańbiącą porażkę. Postanawia wyjść mi 

ze swoimi ziomkami. To już ostatni raz, kiedy oni do kogokolwiek wyjdą. 

 Łuczniczka, kusznik, dwóch mieczników i druid. Bez wątpienia rządzi tutaj wąsaty 

pan z mieczem w ręku. Tylko on, zdaje się,zdołał przeżyć trzydzieści lat. 

 - Witaj, nieznajomy – zaczął, stojąc przed całą grupą. - Jak mniemam, używasz 

flisstechu. 

 - Mniemasz słusznie – odparłem spokojnie. Po prawdzie to całe życie jestem spokojny, 

jedynie po wyjściu od tej wiedźmy ogarnia mnie wściekłość. Też trudno zachować spokój, 

gdy jest się od niej o sto lat starszy, a zarazem niższy. 

 - Nie rozumiem twojej zatwardziałości, nieznajomy – rzekł przywódca grupy. - Skoro 

zdołałeś do nas podejść, a równocześnie nie rzuciłeś się na nas z bronią, oznaczać to może 



jedynie, ze chcesz do nas dołączyć. 

– Nie 

 - To w takim razie po co tu przyszedłeś? 

 - Nazywam się Freeze – odparłem, na co wszyscy prychnęli zuchwale. 

 - Freeze – zaśmiał się otyły mag, opierając się na swojej lasce. - Dobry mi Freeze... 

zatem pokaż mi, co potrafisz, Władco Lodu - w gęstej brodzie pojawił się paskudny 

uśmieszek. Ciekawe jakich eliksirów używał, by uzyskać takie futerko. - Rozejść się! Ja 

nauczę go posłuchu! 

 Stanąłem przed nim, otoczony resztą drużyny. Jak na małej arenie. 

– Załatw nam miłą rozrywkę, Diego! - krzyknął drugi miecznik. 

 Czy u nich na pewno stwierdzono obecność organu mózgowego? 

 Skupia się, jak gdyby miał narobić w krzaki. Bezkształtna moc, unikam bez trudności. 

Mógłbyś się trochę wysilić, ukształtować to w jakieś smoki czy coś. Kula żywiołu lodu. 

Wyciągam rękę, by ją złapać, złapawszy cofam się krok do tyłu. Całym ciężarem ciała rzucam 

tę kulę, własną magią czyniąc z niej potęgę. Patrzę jak lód szybko obejmuje Diega. 

Westchnienia podziwu nie ucichły, kiedy jego serce skończyło bić raz na zawsze. 

 - Jesteś Freeze'em – stwierdził przywódca grupy, niewzruszony śmiercią towarzysza. 

Czuję, że zgrywa twardego, choć najchętniej uciekłby z krzykiem. - Nazywam się Kerson 

 - Nikt nie chce uwierzyć, że to ja – stwierdziłem 

 - Bo nikt nie chce ciebie spotkać. 

 - Nigdy nie skrzywdziłem niewinnego, zawsze zabijam tylko kanalie. To wy 

mordujecie bez litości wszystko, co się rusza, to was powinno się bać. Ona zaś... 

 - Zamknij się, śmieciu – rzuciła jadowitym głosem. 

 - Spokojnie, Catherine – rzekł Kerson. - Cokolwiek by tobie nie zarzucił, nie zarzuci ci 

więcej niż zrobiłaś. 

 - Gdybym nie mordowała, rodziłabym kolejne dzieci pijanym chłopom – powiedziała 

wściekle. 

– Tak to nie rodzisz? - zapytałem. - Nie potrafisz zapanować sama nad własnym 

ciałem, to ciało panuje nad tobą. Trudno powiedzieć, że tracisz kontrolę, ty nigdy 

jej nie miałaś. Tak, zdarzało się tobie zajść w ciążę, ale ani myślałaś zmieniać 

swojego życia, robiłaś ciągle to samo. Żeby przypadkiem potomek nie stanowił 

zbyt wielkiego ciężaru ćwiartujesz go zaraz po urodzeniu, a zwierzęta wnet 

pożerają jego ścierwo. Ja, w przeciwieństwie do ciebie, nigdy nie zabiłem 

niewinnego dziecka. 

 Skąd to wszystko wiem? Nie wiem, zgaduję. Życiorysy dziewczyn żyjących w takich 

warunkach są nieprawdopodobnie do siebie zbliżone... 

 W amoku chwyta za łuk. Czyżby sądziła, że ustrzeli mnie z tak małej odległości? 

Pospiesznie wytwarzam w ręku ostry kawałek lodu i obracam się błyskawicznie wokół 

własnej osi. Najpierw peleryna uderza ją w twarz, następnie lodem przecinam jej oczy i nos. 

Pada na ziemię, wijąc się z bólu. Bluzga tak ohydnie jak żaden mężczyzna nie potrafi. 

Szkoda. Była całkiem ładna. 

 -Dziesiątkujesz moją drużynę – stwierdził Kerson, już nieco przerażony. - Dlaczego? 

 - Bo jesteście najgorszymi odpryskami społeczeństwa. Tak złymi, że Julian nawet nie 

myśli o waszej likwidacji, bo nie wierzy w wasze istnienie. 

 - Źli, gorsi, najgorsi... ciągle to od ciebie słyszę. My, w przeciwieństwie do 

wszystkich, poznaliśmy wolność – odpowiada, z dumą wypinając pierś. To już ostatnie gesty 

w twoim nędznym życiu. 

 -Wolność, mówisz? - pytam się go. Tak, to ja jestem aniołem śmierci, który w ostatniej 

chwili otwiera bramy poznania. - To dlaczego śpicie tutaj jak zwierzęta, niepewni jutra, 

zamiast żyć z ludźmi jak ludzie? Dlaczego mordujecie wszystkich, napotkanych przez 



przypadek? Bo boicie się, że oni mogą zamordować was. 

 - My nie mieścimy się w twoich ramach – wycedził Kerson przez zęby. 

 Sięgam do sakiewki po flisstech. Biały jak śnieg... chociaż... śnieg nie jest tak biały. 

 Gotowy do walki. 

 

 

5. Wojna niemiecka 
 

  Pokonanie wyzyskującej mniejszości przez większość, złożoną 

  z wczorajszych niewolników, jest sprawą stosunkowo tak łatwą, 

  prostą i naturalną, że pociągnie to za sobą o wiele mniejszy 

  rozlew krwi i o wiele mniejsze koszty ludzkie niż gnębienie 

  większości przez mniejszość, co miało miejsce dotychczas 

   Włodzimierz Iljicz Lenin 

 

 Rusza drugie natarcie, mury skruszały. Już nie stanowią żadnej ochrony dla tej 

Sodomii. Justiny wdzierają się wgłąb miasta, żadna siła nie ma możliwości ich powstrzymać. 

To już ostatnie natarcie. 

 Wysłałem człowieka z wysłannictwem spisanym po łacinie, wszakże wszyscy 

kulturalni ludzie rozumieją łacinę. Widocznie ci nie są kulturalni. Wzywałem, żeby poddali 

się bez walki. Stary porządek już upadł, nie ma potrzeby ich śmierci. Albo będą żyli tak jak 

do tej pory, uznawszy moją władzę, albo oddadzą się pod rzeź. 

 Ich odpowiedź była krótka, stanowiła jedynie głowę posłańca zawiniętą w płachtę. 

 Ściągnęli na siebie śmierć. Właściwie trudno powiedzieć, że ściągnęli na siebie śmierć 

– śmierć ściągnęli możni, i to nie na siebie, tylko na zwykły, miejski plebs. Ludzie w mieście, 

w przytłaczającej większości, z chęcią przystaliby na moje warunki, ale to nie ich zdanie się 

liczy – liczy się zdanie tej nielicznej mniejszości, która pod moimi rządami możliwości 

uciskania mieć już nie będzie. 

 Stojąc na wzgórzu widzę okolicę. Miasto znajduje się w porosłej niską trawą kotlinie. 

Z pobliskich wsi, tak jak wszędzie, polne drogi, uczęszczane co raz przez wozy, prowadzą do 

miasta. 

 Baśń jednak nie staje się prawdą. Miasto zostało zburzone, wsie natomiast nie odczują 

tak naprawdę żadnej zmiany. 

 Możni straszą mną chłopów. Mówią im, że przynoszę śmierć, nic więcej. Kłamią, 

starając się zachować swój stan posiadania. Niestety, kłamstwo okazało się prawdą. 

Przynoszę śmierć, ale tylko możnowładcom, tylko tym, którzy zginąć powinni. Śmierć 

chłopom przynoszą sami możnowładcy, nie ja. Idą na dno i chcą pociągnąć za sobą jak 

najwięcej osób, a że ich ciężar jest wielki, wielką też ilość osób pociągają. 

 Wiem, że przez moje imię następuje cierpienie, dlaczego zatem ośmielam się działać? 

Dlaczego ośmielam się żyć? Wiem... 

 W czasach imperium rzymskiego człowiek słabszy był własnością silniejszego, był 

jego rzeczą, wykorzystywaną do powiększania majątku swojego właściciela. Po upadku 

imperium, po ponownym ucywilizowaniu Europy rzecz nie zmieniła się znacznie – nieliczni 

uciskają większość. Może większość nie jest już własnością mniejszości... ale to tylko 

pozorna różnica. 

 Ja przyszedłem zburzyć ten porządek i zbudować nowy, wspaniały świat, w którym 

nie będzie uciskanych i uciskających, wszyscy będą równi. Zanim jednak to nastąpi musi 

polać się krew, krew będzie lała się strumieniami, rzeki przyjmą szkarłatną barwę pod moim 

panowaniem... ale następnie zapanuje wieczny pokój i szczęście. 

 Jedną nogę stawiam na kamieniu, opierając na niej cały ciężar ciała. Patrzę w stronę 



miasta z mieszanymi uczuciami.  Mógłbym zadać sobie pytanie: czy oby na pewno słusznie 

czynię, przybywając tutaj? Czy nie działam przeciwko wszystkim? Ludzie tak naprawdę nie 

wiedzą, czego chcą, ich mózgi są spaczone. Dopiero kiedy ja im objawię wszystko, ukażę to, 

co skrywali przed nimi ciemiężyciele, będą szczęśliwi i będą wiedzieli, że moje przyjście jest 

pożądane. 

 Może jednak... chłop niemiecki nie jest tak uciskany jak polski? Przecież nigdy nie 

byłem w Niemczech, skąd mogę wiedzieć o jego losie? Wiem niestety więcej niż mogłoby się 

wydawać. Obecny porządek jest zbudowany wszędzie tak samo, a to za sprawą 

uniwersalistycznego Kościoła. Europa tylko pozornie różni się, w rzeczywistości jest tym 

samym porządkiem na niepojmowalnie wielkich terenach. 

 Niemiecka władza obawia się mnie. Wbrew pozorom Niemcy są blisko Polski, to, co 

dzieje się u nas stosunkowo szybko przechodzi także do nich. Chłop niemiecki słyszy, że jego 

polski pobratymiec staje się szczęśliwy dzięki mej myśli i dlatego chce do mnie dołączyć. Nie 

jest to po myśli niemieckich panów, dlatego też podejmują wszelkie środki, by ich słudzy nie 

wykruszyli się. Kłamstwo to środek znany mi jeszcze z Polski, Niemcy jednak zastosowali 

nawet siłę zbrojną. Chcieli uderzyć na Polskę, lecz ja ich uprzedziłem i uderzyłem pierwszy. 

Mniejsze straty w ludziach. Mimo to, choć powinna być to wojna pomiędzy mną a władzą, 

cierpią wyłącznie kmiotkowie. 

 Idę oglądać gruzy miasta. Nie wiem, skąd pochodzi ten barbarzyński obyczaj, w 

każdym razie muszę. Upadek tak wielkiej szkaradności powinien mnie cieszyć. Nie cieszy. 

Widzę wszędzie śmierć i zniszczenie – nie tych, którzy powinni zginąć. Trup dziecka ze 

strzałą w głowie. Widocznie biegło gdzieś przerażone, kiedy zabłąkany pocisk ugodził je. 

 Rozpocząłem rzeź, która nie skończy się. Nie przerwę jej, muszę dążyć aż do jej 

ostatecznego spełnienia. Spłoną dziesiątki miast, zginą setki takich dzieci, wyrżniemy tysiące 

możnowładców, małych i wielkich. Mam czas... ja w przeciwieństwie do nich mam czas. 

 Sam byłem niegdyś jednym z wielu. Nawet mniej niż jednym z wielu, byłem zwykłym 

śmieciem, którego porządny człowiek nie zaszczyci nawet spojrzeniem pełnym pogardy. 

Wielu takich wyszło na powierzchnię, lecz zaraz zapominali o swojej przeszłości. Ja nie mam 

najmniejszego zamiaru zapomnieć, sprawię, by już nikt nigdy nie przeżył tego, co ja 

przeżyłem. 

 Przejdę przez Europę, niosąc zniszczenie i szczęście 

 

 

6. Niewypełniona misja 
 

  Chciałbym poznać smak śmierci, stan drożnego kolorytu 

  To szczyt szczytów, przekroczenie granicy bytu 

   Słoń, „Bezdech” 

 

 Opuszczam te zgliszcza z nieukrywaną ulgą. Wojna w Niemczech będzie trwała 

jeszcze długo, nie spodziewałem się, że będzie to wymagało użycia takich sił i środków. To 

pierwszy mój cel w budowaniu nowego świata. Pierwszy i przez to najważniejszy. 

 Za pośrednictwem magów dowiedziałem się, że Ci, którzy niegdyś mnie zabili, znów 

powstali przeciwko mnie. Śmierć, nawet przy mojej zniszczonej duszy, stanowiła 

niesamowity ból. Dlatego też Mali Wojownicy zasługują na karę. Nie zadam im śmierci, 

śmierć sprawnie zadana to żadna kara, to raczej... nagroda. Karą jest cierpienie. 

 W zadaniu im cierpienia nie mogłem zadowolić się pomysłem byle kogo. Mistrz bólu, 

tak go nazywali. Przy mojej mocy jego pomysłowość w zadawaniu cierpienia winnym mogła 

w pełni rozwinąć skrzydła. Zamknąć ich w jaskini we wnętrzu góry... Coś o wiele 

piękniejszego od tradycyjnego łamania kołem czy szarpania kończyn. Mieli stanąć do walki 



ze skałą, cierpieć na bezsens swojej walki, by ostatecznie zadać sobie samym śmierć. 

Niestety, ani ja, ani on nie doceniliśmy ich hartu ducha. 

 Teraz, pełen podziwu dla nich, mogę zadać im tylko szybką śmierć. 

 Tak właściwie, czym jest śmierć? Końcem, przejściem na drugą stronę? Wiele 

określeń powstało, lecz każde z nich jest tylko zwykłą przenośnią. Dawniej śmierć bardzo 

mnie pociągała, chciałem poznać ją własnymi zmysłami, ale istniał pewien drobny 

szczególik. Jeśli umarłbym, już nigdy nie powróciłbym do tego świata, w którym jestem 

teraz. Dawniej miałem nędzne życie, ale mimo to nie chciałem go stracić, stanowiło ono dla 

mnie największą wartość. To było źródłem mojej siły. 

 Tak właściwie śmierć nie boli, przejście na ten przysłowiowy drugi świat jest krótkie i 

tak dziwne, że nie potrafię go opisać słowami ani też żadnym obrazem. Ból sprawił mi 

jedynie powrót do świata żywych. 

 Widzę przed sobą tego, który zawiódł, który próbował uciec. Nic nie ucieknie przed 

Justinami. Sprowadzono go z Polski. Rzucono go przede mną jak worek ziemniaków, 

pozycja, w jakiej leży, tym bardziej przypomina worek ziemniaków. Zapada cisza. Nie 

drgnąłem. Słychać tylko mój nieludzko głęboki oddech, spokojny, głośny oraz jakby... 

dzwonienie zębów. 

 - Co masz mi do powiedzenia? - zapytałem, siadając na pieńku. Nie potrzebowałem 

żadnych tronów, kawałek drewna równie dotrze utrzymywał moją szeroką rzyć. 

 Nie odpowiada. Cisza. Powoli podnosi głowę, drżąc na całym ciele. Za wolno. Co te 

Justiny musiały mu zrobić? 

– Mów – powiedziałem głośniej. Strach przerodził się w panikę, a panika kazała mu 

coś zrobić. Cokolwiek. 

 - Panie, litości! - zawołał od razu. - Ja... ja... ty wiesz, że ciebie wielbię! 

 - Wierzę. Ale na razie nic z tego nie wynika. Powiedz mi... zapamiętałem ciebie jako 

dumnego ze swego fachu człowieka, który nie ugiął się pod nową władzą, jak kłosy na 

wietrze, jak inni. Co z ciebie pozostało? 

 - Słyszałem, że... jesteś na mnie wściekły, o panie. A wściekłość twa gasi blask słońca. 

– Dobrze słyszałeś. Jestem wściekły. 

 Ten człowiek skurczył się w sobie. Obawiał się mnie. 

 - Poradziłeś mi – zacząłem swój wywód – jak mogę zadać swoim wrogom 

niewyobrażalne cierpienia. Jedynie poradziłeś, całość wykonały Justiny. Ja jednak wiem, że 

jeśli rzecz nie powiedzie się, należy ukarać pomysłodawcę, nie zaś wykonawcę. Tak rzecz ma 

się przy obalaniu obecnego porządku. No ale spójrzmy na to z innej strony. Chciałem, żeby 

doznali wielkich cierpień – doznali. Czego mi jeszcze brakuje? Oni mieli zginąć, a jednak 

żyją. Mógłbyś zapytać: co z tego wynika? Oni odrodzą się, będą walczyć przeciwko mnie, oni 

ponownie stanowią zagrożenie. Tego z kolei już sobie nie życzyłem. 

 -Czyli wystarczy im tylko zadać śmierć, by ukoić twe obawy? 

 -Na to wygląda 

– Dasz mi drugą szansę, panie? Zabiję ich, a wtedy darujesz mi życie? 

 

 Uśmiechnąłem się kpiąco za maską, na szczęście on tego nie widział. On chce żyć, nie 

chce umierać, pytanie tylko dlaczego. Ludzie czasem działają wbrew logice... 

 -Można to tak nazwać... 

 -Dzięki ci, o panie, twa dobroć jest nieskończona... 

 -Jeszcze nie dziękuj, przed tobą długa i niebezpieczna wyprawa. Zresztą, kto 

powiedział, że ja cię chcę w ogóle zabić. 

 Zdziwił się. On myśli tylko o ratowaniu siebie samego, mógłby sprzedać wszystko, 

byleby tylko żyć. To nie jest właściwe, żeby taka poczwara stąpała po ziemi, nieważne, czy w 

dawnym czy w nowym porządku. Nie, nie będę się usprawiedliwiał, że muszę korzystać z 



jego usług, to kłamstwo. Ja mam Justiny. 

 Kłamstwo to najohydniejsza zbrodnia, której używał stary porządek, ja przeciwko 

kłamstwu walczę. On kłamie, że chce mi służyć. On chce tylko żyć. Dlaczego, tego już nie 

wiem. 

 -Odejdź już, twoje winy zostały ci przebaczone – powiedziałem, gestem wypędzając 

go z pomieszczenia. Gdy zniknął z moich oczu, zawołałem. -  Bielecki, zabij go, bo będę miał 

wyrzuty, że osobiście tego nie zrobiłem 

 

 

7. Cel życia 
 

  Jedynym celem życia jest śmierć 

   Julian 

 

 Ja nie kłamię, ja mówię jedynie prawdę. Tej szumowinie chciałem po prostu zadać 

szybką i bezbolesną śmierć, żeby nawet jej nie poczuł, bowiem jednak przysłużył mi się. 

Freeze natomiast z opętańczym uporem bije się o prawdę, dla mnie jest to sprawa 

drugorzędna. Prawda tylko prawdą będzie, zresztą, prawda jest nieuchwytna, każdy rozumie 

ją inaczej i dlaczego miałbym sobie tak bardzo zaprzątać nią głowę? 

 Zamknięty w czterech ścianach mogę rozpocząć rozmyślanie, poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie, które zadano przed tysiącleciami i na które nikt nie zna prawdziwej 

odpowiedzi. Wątpliwe, by kiedykolwiek ktokolwiek poznał odpowiedź właściwą, a jednak 

setki ludzi nad tym myśli. Po co? 

 Zmarnują życie dla myśli i ostatecznie nic z tego nie wyniknie, a i tak historia ich 

zapamięta, zaś o setkach tysięcy chłopów, którzy żywią całe pokolenia, nikt nie wspomni. 

Sofokles, Horacy, Tomasz z Akwinu... oni już byli, nie żyją, lecz ich myśl przyświeca wielu 

ludziom. Wszystko jednak, co oni powiedzieli, nie stanowi ostatecznej odpowiedzi. Ta, zdaje 

się, zależy od wielu czynników zewnętrznych, od środowiska, od czasu. 

 Brak odpowiedzi ostatecznej świadczy o niepojętej marności filozofów. Oni umarli już 

wieki temu, ale, jak to niektórzy mówią, ich myśl pozostaje wciąż żywa. Na nic się to już nie 

zda tym, którzy nie żyją. Zresztą, jeśli człowiek jest wspaniały poprzez filozofię, którą 

wyznaje, to czy chwałą należy się filozofowi czy człowiekowi? Oczywiście, że człowiekowi. 

Filozof jedynie powymyślał niemożliwe rzeczy, do których sam się z reguły nie stosował, a 

człowiek właśnie zdołał tak pojąć te zasady, by uważano go za świetnego. 

 Mnóstwo tez życiowych ludzi, których spotkałem, jest śmiesznością, ale czy życie 

samo w sobie nie jest żałośnie śmieszne? Co takiego tyczy się człowieka, że ten śmie 

nazywać się lepszym od wszelkich innych stworzeń? Odpowiedź dusza byłaby piękna, ale 

odrzucam ją. To nie jest cel moich poszukiwań. 

 Co różni człowieka od zwierząt? 

 Botanicy zbadali, ze rośliny od pierwszych swych dni, gdy tylko zaczną kiełkować, 

muszą walczyć o ziemię z innymi im podobnymi. Walka ta musi być niewiarygodnie okrutna 

i zawzięta, skoro wszędzie rosną drzewa i inne ziela, a przecież jest tyle miejsc, gdzie nie 

rośnie żadna. Rośliny walczą, by wydać na świat potomstwo, które również będzie musiało 

walczyć. Po wielu latach starań krzak zostanie i tak pożarty przez dziką świnię. Całe jego 

starania poszły na marne, bo i tak ostatecznie zginął, a zwycięstwo jego potomstwa już go nie 

zajmuje. 

 Dzika świnie również żyje podobnie, tyle że walczy jeszcze bardziej zawzięcie o 

krzaki, a pada ofiarą chłopa. Chłop to człowiek, o płytkim umyśle, ale człowiek. 

 Cóż go odróżnia od tej świni? On rodzi się, wzrasta, daje życie swoim dzieciom, 

umiera. Cały czas nieludzko ciężko pracuje, żywi wszystkich dookoła, ale ostatecznie i tak 



nic po nim nie zostanie. Niektórzy mówią o jakiejś pamięci bliskich. Nie będzie ona trwała 

dłużej niż pół wieku, niż jedno pokolenie. Nie pozostanie po nim nic. Całkowicie nic. 

 Mówią niektórzy, że chłopi nie są ludźmi, że to jedynie półrozumne machiny rolnicze. 

Nie wiem, kim byli ci niektórzy, iż tak stawiali się ponad chłopów. Przyjrzyjmy się 

mieszczanom. Ta sama historia, tyle że zamiast na roli pracują w swoich warsztatach, trudnią 

się handlem. Też mi różnica. Może jakiś bogaty mieszczanin zapisze się w historii jako 

polityk, ale co mu po tym, jak już nie żyje? Nic mu po tym. A za życia musi pracować jeszcze 

więcej niż inni. Pamięć o nim przetrwa dłużej, ale i tak zginie. W szczególności, jeśli ktoś 

zacznie poprawiać historię. 

 Królowie rządzą wielkim światem polityki, tak, ta polityka jest tak wielka, że 

chłopstwo, czyli dziewięć dziesiątych ludzi nie wie o zmianach kolejnych władców. Królowie 

mają władzę tylko w swoim ciasnym świecie wojsk, gdzie cierpią najbiedniejsi, zaś pamięć o 

nich jest sztucznie podtrzymywana. Jedyny król godny zapamiętania to angielski Artur, ale to 

król z baśni, on nigdy nie żył. 

 Właściwie ja w tym miejscu za dużo miejsca poświęcam pamięci potomnych. Jeśli 

nawet ktoś czegoś dokona, zostanie to zrozumiane dopiero wiele lat po jego śmierci. Wtedy 

chwała i uznanie będą mu tak potrzebne jak chłopu futro z gronostaja. 

 Mógłbym tutaj postawić pytanie, czy nie uważam własnego istnienia za bezcelowe. 

Nie, bo mam jedną cechę odróżniającą mnie od innych ludzi – ja jestem wieczny. Jeśli nikt 

mnie nie zabije, ja przeżyję wszystkie pokolenia, będę bardziej wieczny niż bogowie greccy. 

Moje życie ma znaczenie, bo nikt nie będzie o mnie musiał pamiętać – ja po prostu będę. 

Freeze żyje jak postać z baśni, ale on wkrótce zginie w walce. Pamięć o nim przetrwa jeszcze 

kilkadziesiąt lat, ja będę ją podtrzymywał, jestem mu to winien, to jego marzenie, dla marzeń 

ludzie tracą głowę. 

 Wieczność nie jest celem, jest jedynie środkiem. Co zatem jest celem? Na to pytanie 

filozofowie całego świata od wieków poszukują odpowiedzi, ja nie jestem filozofem. Może 

cel stanowią marzenia? Dawniej miałem marzenia, miał marzenie ten przede mną, ja nie 

mam. 

 Jeśli marzenie spełniło się, przestaje być celem, zatem życie wciąż pozostaje 

bezcelowe. Można mieć mnóstwo marzeń, ale każde spotka ta sama historia. 

 Jedynym celem życia jest śmierć. 

 

 

8. Dobro i zło 
 

  Ja walczę o zwycięstwo dobra 

   John, „Genesis” 

 

 Mienię się wojownikiem o dobro. Czymże jednak jest to dobro? Przecież nie trzeba 

być jakimś szczególnie bystrym, by ujrzeć śmierć tysięcy w związku z tą moją walką o dobro. 

Czyżbym nie dochodził do jakiegoś paradoksu w tej dziedzinie? 

 Ja pragnę, by wszyscy żyli szczęśliwi. Czymże jednak jest to szczęście? Przecież 

zwykli chłopi, którzy z zasady nie mają niczego, potrafią się cieszyć z życia, a równocześnie 

trzymający wszystko w swoich rękach możnowładcy rozpaczają nad swoim nieszczęściem. 

Pytam się, dlaczego tak się dzieje? 

 To wszystko zależy zasadniczo tylko od pierwszych lat życia. Jeśli człowieka 

przyuczano wtedy do narzekania na wszystko, to on wtedy nigdy nie będzie w stanie dostrzec 

radości w swym życiu. Dlaczego zatem możnowładcy tak właśnie przyuczają swoje dzieci? Z 

tej prostej przyczyny, że w przyszłości będą one musiały ciągle krzyczeć „moje, moje, moje”, 

by żadnych dóbr nie zabrał im ktoś inny. Chłopi natomiast przyzwyczaili się do tego, że nic 



nie mają i cieszyć się będą ze wszystkiego. Ja zamierzam tak wychowywać cały naród, by był 

radosny zawsze i wszędzie. 

 Dla mnie dobro to właśnie chęć niesienia szczęścia innym, zaś zło to patrzenie tylko 

na własny majątek. Ja już to powiedziałem, dla mnie śmierć kilku wiecznie nieszczęśliwych 

to nieistotny szczegół w porównaniu z wielką, nieprzerwaną radością milionów. 

 Mimo to wielu twierdzi, że stanowię zło i to nie tylko ci panowie, którzy pragną 

utrzymać władzę. Dlaczego? Ja wypełniam zemstę. Nie rozumiem, dlaczego ci, którzy zabili 

mojego ojca i matkę, mieliby być dobrzy i żyć dalej. Ja dopełniłem zemsty, zjawiłem się w 

ich domach pośród deszczu i błyskawic. Zabiłem wszystkich, których zastałem. Oni jednak 

działali w imię prawa... 

 Piękne prawo. 

 W imię sprawiedliwości muszę dopełnić zemsty. Ktoś zaraz rzeknie „nie możesz 

ciągnąć tego łańcucha nienawiści w nieskończoność”. To nie nienawiść, to sprawiedliwość. 

Ale co, oni mają wszędzie gwałcić, mordować, palić, bezcześcić, kraść, a ja mam w imię 

miłosierdzia na to wszystko pozwalać? Pluję na coś takiego. Tak nie da się wychować ludzi. 

 Księża katoliccy od dawna próbują wytłumaczyć na czym polega lepsze życie, lecz 

słuchający nie rozumieją. My z Freeze'em wyjaśnimy to niezawodnie: poprzez śmierć. Damy 

przykład grozy, a wtedy wszyscy zapragną stać się lepszymi. Nie można patrzeć bezczynnie 

na zło, trzeba je uśmiercać w zalążku. 

 Nie będę mówił, że chłopi to tylko dobrzy, uciskani ludzie, w nich też żyje podłość, 

jednakże możnowładcom dano już możliwości, teraz niech zwykły lud pokaże, co w nim 

mieszka. Zło jest w każdym człowieku, ale czy każdy człowiek zasługuje na śmierć? 

Możliwe. Zresztą, śmierć to nie kara, to koniec wszystkiego. 

 Ponoć lud mnie nienawidzi, bo ja będę wymierzał karę. Tak naprawdę nienawidzi 

mnie właśnie ta najpodlejsza część ludu, lecz ci dobrzy nigdy nie dojdą do głosu, zastraszeni 

przez wielkich. Ja pragnę wytępić wszelkie zło świata, a nie tylko możnowładców. 

 Może jednak po takim tępieniu nic nie zostanie na tym świecie? Może wszyscy są 

podli? Freeze już mi kiedyś mówił, że to on został znienawidzony przez lud w związku z jego 

ogólną walką o dobro, że jeśli mam być kochany przez lud, nie mogę im wymierzać 

sprawiedliwości, to ponoć jego działka. On stał się człowiekiem opętanym przez marzenie o 

prawdzie, tak naprawdę działa na przeciwieństwo tego, co sam mówi. Ja chcę dać ludziom 

dobro. 

 Chcę dać ludowi coś, by cieszył się z tego czegoś. Praca na roli, śmierć na wojnie 

czyni lud jedynie bezkształtną masą, ja chcę, by znów stali się ludźmi w pełnym tego słowa 

znaczeniu. Na drodze do tego celu stoją właśnie możnowładcy. Ich będę musiał usunąć. 

 Pragnę, by raj zaistniał na ziemi, żeby nie powiedzieć, chciałbym zostać nowym 

mesjaszem, jednak moje królestwo nie znajdowałoby się gdzieś tam w niebie, tylko tutaj w 

Polsce. Czy mi się to uda? Wszystko wskazuje na to, że tak. 

 Wyrzuca się mi także utworzenie Justinów, które wszędzie sieją postrach. Uznaje się 

ich za zło. Owszem, są oni złem. Czego można się spodziewać po czymś, co powstało z 

kwiatu młodzieży wiejskiej? 

 Właściwie pojęcia dobra i zła dałoby się ograniczyć do prawdy i kłamstwa. To, co 

prawda, stanowi dobro, co kłamstwo, zło. Po prostu, dalej nie ma co się wysilać. Skoro 

możnowładcy oszukują ciemny lud, są najwyższym wcieleniem zła. Jeśli ktoś zakłada na 

siebie skórę uciskanej owieczki, a w rzeczywistości sieje nieprawość, unieszkodliwię go. 

 Freeze ma w bardzo wielu kwestiach rację, jednakże nie jest nieomylny. Ja też nie. W 

takim razie czy za moje błędy w rozumieniu świata mają płacić tysiące? Nie, ja świat 

doskonale zrozumiałem, poznałem go oczami przeciętnego, nawet gorzej niż przeciętnego 

człowieka. 

 Właśnie też w takim przeciętnym człowieku kryje się zło, bo zło to nie szkaradna 



wiedźma z opowieści, lecz czasem zwykłe lenistwo czy zbyt duża ilość wódki. Tego lud nie 

chce dostrzegać, ale niech nawet nie próbuje kłamać, że moje obawy nie są słuszne. 

 

 

9. Wojna ideologii 
 

  Musi istnieć klasa, której pisane jest 

  rządzić innymi klasami 

   John, „Genesis” 

 

 Istnieją jeszcze na pustyniach w krainach bardzo odległych niewielkie społeczeństwa, 

opierające się na prostych zależnościach. Nie potrzebują żadnych urzędników, sędziów ani 

tym podobnych, wystarczy im jeden władca, król, który będzie źródłem wszelkiej władzy i 

sprawować będzie pieczę nad wszystkimi sprawami w społeczności. 

 To byłoby niemalże piękne, jeden wyższy, a wszyscy pozostali równi, jednakże to ma 

prawo działania jedynie w niewielkich grupach, a nie w tak wielkich krajach jak Polska. 

Dajmy na to, w większej społeczności, załóżmy wolnego miasta, potrzeba sędziów oraz 

katów, którzy wymierzaliby sprawiedliwość, ażeby nie cierpieli najsłabsi, dający 

społeczeństwu najwięcej. Potrzeba mnóstwa różnorakich urzędów, by w mieście nie 

panowało jedynie prawo pięści, a zabójstwa nie stały się głównym źródłem dochodu. 

 Żeby każde miasto nie walczyło z każdym, potrzeba państwa, które z kolei znów 

wymaga hord ludzi – władców, panów. Na tych panach spoczywa wielka odpowiedzialność, 

bo to od nich, nie od kogoś innego zależy, czy wszyscy przeżyją zimę i czy społeczeństwo 

będzie rozwijać się właściwie. 

 Gdyby oni naprawdę się tym zajmowali, świat byłby doskonały. Jednakże tak nie jest. 

 W rzeczywistości jest tak, że panowie mają z nadania za nic wielkie majątki i 

korzystają z nich. Chlają bez przerwy, bawią się, cieszą, ku swojej uciesze karzą 

niesprawiedliwie chłopów, ale ani myślą zamartwiać się troskami ludu. To ich całkowicie nie 

obchodzi. Pytam więc: z jakiej niby przyczyny mają oni te majątki i tę władzę? 

 Z nadania. Przechodzi to z pokolenia na pokolenie i krąg kłamstwa trwa nadal, a 

tysiące chłopów żywi tych darmozjadów samym stając się jedynie bezmyślnym ludem. 

 Mimo to całość jakoś działa, państwo polskie jakoś istnieje. Cud mniemany, chociaż 

podczas rozbicia dzielnicowego omal istnieć nie przestało. Każdy działał dla własnej kieszeni, 

a tysiące chłopów ginęły w straszliwej wojnie wewnętrznej. To nie było dobre, na szczęście 

ostatecznie pojawiłem się ja. 

 Nikt mi nie zaprzeczy, gdy powiem, że dobry świat to świat bez wojen, a skąd biorą 

się wojny? Z niezgody pomiędzy możnowładcami. Nie ma możnowładców, nie ma niezgody, 

nie ma wojny. To jeśli chodzi o wojny wewnętrzne, a żeby zapobiec walkom między 

państwami, musi zaistnieć wszędzie równy porządek i jeden władca. Tym władcą będę ja. 

 Zastanówmy się teraz nad tym, co stwierdziłem wcześniej. By zarządzać wielkim 

państwem, potrzeba wielkich rzesz władców, a przecież ja dążę do zabicia wszystkich panów. 

Władzę nad ludem należy oddać ludowi, jeśli jednak dany kmiotek poczuje się za silny i 

zacznie myśleć o swojej kieszeni tak jak myśleli możnowładcy, jeśli sam stanie się 

możnowładcą, po prostu usunie się go i zastąpi kimś innym. Równocześnie Justiny i inne im 

podobne siły będą wymierzać sprawiedliwość. Powstanie świat marzeń, gdzie wszyscy będą 

równi. 

 W tej chwili nachodzi mnie inne zastanowienie. Chłopi do tej pory byli równi i 

stanowili jedną, wielką masę, żaden z nich nie wyróżniał się niczym, możnowładcy zaś mieli 

różne majątki, a niemalże każdy z nich cechował się czymś innym. Czyżby to właśnie stan 

posiadania stanowił o niezwykłości danej jednostki? 



 Raczej wątpię, bo bądź co bądź nie każdy możnowładca wyróżniał się czymś 

szczególnym, a wielu spośród nich różni się między sobą wyłącznie herbem. Chłopom z kolei 

w ogóle nie dawano możliwości rozwoju, zmuszano ich do bycia masą. 

 Nie mówię, iż chłopi to ostoja dobroci i szlachetności, ludzie są różni na każdym 

szczeblu społecznym. Jednakże jeżeli ktoś zacznie wykazywać skłonności do zła, zostanie 

usunięty. Oto nowy, wspaniały świat, w którym kładę kres bezkarności grup rządzących. Co 

zostało utworzone przez lud, do ludu należeć będzie. 

 Zatem tak naprawdę mój porządek nie zapewni wszystkim ludziom bezwzględnej 

równości, a jedynie spowoduje nowy podział bogactw. To po prawdziwe dobrze, gdyż władzę 

powinni otrzymać ludzie dobrzy. Jeśli przestaną być dobrzy, utracą tę władzę. Koniec z 

nieuczciwą dziedzicznością. 

 Wojna ideologii zbiera straszliwe żniwo. Możnowładcy nie chcą oddać swoich 

wpływów, posyłając na śmierć tych, o których powinni byli dbać. Rzucają przeciwko mnie 

najohydniejsze kłamstwa, by lud, który ja tak ukochałem, walczył przeciwko własnemu 

szczęściu. Na starym porządku Europa budowała się przez blisko pół tysiąca lat, pół tysiąca 

lat wielkiego wyzysku najbiedniejszych. Ostatecznie przyszła sprawiedliwość, która 

przyniesie szczęście. 

 

 

10.Praktyka mądrości 
 

  Wiem, że nic nie wiem 

   Sokrates 

 

 Pragnę szczęścia dla wszystkich, a przynoszę śmierć, wojna ideologii zbiera straszliwe 

żniwo. Temu nikt nie może zaprzeczyć, nawet ja sam muszę przyznać słuszność temu 

oskarżeniu. Śmierć każdy widzi, zaś nie każdy ujrzy moją chęć niesienia szczęścia. Cóż, to 

szczęście przybędzie dopiero później. 

 Porywałem młodzież ze wszystkich wsi, by uczynić z niej Justinów. W założeniu mieli 

oni obalić stary porządek i utrzymać nowy, lecz stali się źródłem zła i zniszczenia. Okazali się 

zupełnie czym innym niż mieli być. 

 Nawołuję do ogólnej miłości, by każdy z każdym dzielił się swoją radością i 

zmartwieniem, żeby w niepamięć poszły dawne urazy. W takim przypadku świat byłby 

piękny, staram się, by był piękny. 

 Chciałbym stworzyć świat doskonały, w tym celu czytam dziesiątki prac 

najróżniejszych filozofów, prowadzę złożoną politykę, pomagam chłopom. Robię wszystko, 

by raj ostatecznie zaistniał na ziemi. Mimo to tak się nie dzieje. Dlaczego? Czyżbym robił coś 

źle? Czyżbym nie dołożył odpowiednich starań, by osiągnąć cel? 

 Wielu pośród ludu wydaje się, że władca Polski może wszystko. Po prawdzie tak też 

wydawało się mi w dawniejszych czasach, lecz w rzeczywistości tak nie jest. Owszem, ja 

mogę poczynić naprawdę wiele, mogę wydawać dekrety, rozporządzenia, prowadzić wojny. 

Czy to naprawdę tak wiele? Mógłbym wydać prawo, które nakazywałoby, zmuszałoby 

wszystkich do największej dobrotliwości i prawości, lecz czy to zmieniłoby cokolwiek? Nic 

by nie zmieniło, stanowiłoby jedynie martwą literę prawa, nic więcej. Ja mogę rozkazywać, 

lecz to od ludu zależy, czy będzie mnie słuchał. 

 Wszystko zależy tylko od ludu. 

 Wymyślić można wiele pięknych rzeczy, można po uszy gnić w przepięknym świecie 

filozofii, lecz to nie zmieni tego, że za oknem zabójcy zabijają, a chłopi chleją. Wszystko 

idzie swoją drogą. Taka mądrość jest mniej warta niż najgorsze widły, nie tędy droga. Tutaj 

potrzeba czegoś innego. 



 Mądrość należy wprowadzić w życie, zderzyć ją z rzeczywistością, a wtedy okaże się 

jedynie kolejnym niespełnionym marzeniem. Ja miałem marzenie utworzenia wspaniałego 

świata, lecz w przeciwieństwie do dziesiątek filozofów za dychę odważyłem się wprowadzić 

je w życie. Wtedy dopiero w pełni zrozumiałem jak bardzo obrzydliwy jest prawdziwy świat. 

Chciałem, by możnowładcy zrzekli się swoich majątków, a w zamian otrzymaliby spokój. 

Chciałem, by wszystko odbyło się bez wojny. Niestety, oni ani myśleli oddać swojej 

własności, posłali na śmierć setki kmiotków. W końcu i tak ci władcy z nadania pożegnali się 

z życiem. Musiałem rozlewać krew, choć tak naprawdę nie chciałem. 

 Po prostu. Ja miałem naprawdę piękne zamiary wobec ludzi, dążyłem do świata bez 

wojen, a rzeczywistość mnie zniszczyła. Niektórzy udawali pokorę, by potem wbić mi nóż w 

plecy. Takich czekała najstraszliwsza kara. 

 Gdy jeszcze żył Thor, miałem jeszcze jakieś złudzenia co do tego świata, ale na 

szczęście Mali Wojownicy rozwiali je całkowicie. Thor był niewątpliwie dobrym 

człowiekiem, przeprowadził mnie przez pierwsze dni władzy, wspierał w czasach, gdy 

wszyscy byli przeciwko mnie. Tak naprawdę to on prowadził armie do zwycięstwa, to on 

nauczył mnie wojennego rzemiosła, to on w ogóle utworzył coś takiego jak nasza armia. 

 A oni go zabili. 

 Dużo powiedziane, oni. To działo się w twierdzy Norfolk. Wpadli całą bandą, w 

siedmiu na nas dwóch. Najpierw natknęli się na Thora. Nie wiem, nie rozumiem, co się stało, 

że jeden Deep walczył przeciwko Thorowi, a cała reszta pobiegła dalej. W każdym razie Thor 

zginął, ja zabiłem Chrisa, lecz ostatecznie sam też zginąłem. 

 To zamknęło moje pierwsze życie, to było ohydne. Zginęło wtedy we mnie wszystko, 

co proste, co piękne. Już nigdy nie potrafiłem zachwycić się chwilą, dla mnie liczy się 

wyłącznie moja walka. 

 Przypadłość wszystkich światowych mądrości, że w rzeczywistości wszystko ulega 

upodleniu. To jest po prostu prawda. Nie, mnie nie obchodzą te głosy „stosuj się do własnej 

filozofii, filozofie”. Póki co to ja rozkazuję, ja stoję ponad wszystkim i to mnie należy się 

słuchać. Jeśli ja tego nie przestrzegam, nic się innym nie stanie. 

 Do doskonałości droga jeszcze daleka, lecz ja nie ugnę się w tej walce. Raz zacząłem, 

raz skończę. Będę stosował najróżniejsze środki, będę zabijał, niszczył, na wieki stanę się 

symbolem zniszczenia, ale po tych latach ognia nastąpi cisza. 

 I nieskończona radość. 

 

 

 

 

  



Rozdział IV: Dwaj bracia 
 

 

1. Rozrachunek 
 

  „Przed nami droga 

  była długa” 

   John, „Genesis” 

 

 Mali Wojownicy szli przed siebie, pewni, że zmierzają na północ. Droga bardzo 

dłużyła się im, czulić, iż wcale nie przybliżają się do celu. Jedynie gdy patrzyli za siebie 

widzieli coraz to bardziej niknące w mgłach, aż po kilku dniach w ogóle niewidoczne 

wierzchołki gór. Początkowo pokonywali niewielkie górki dziwnego kształtu, krasowe, jak to 

nazwał John, lecz wkrótce i one stały się tylko wspomnieniem za ich plecami. 

 Podróżowali na najróżniejsze sposoby. Z reguły szli siłą własnych mięśni, często 

jednak jakiś towarzyski chłop zabierał ich na swój wóz. Wtedy też próbowali dowiedzieć się, 

gdzie znajduje się Engok, lecz większość chłopów w ogóle nie wiedziała, o czym mowa, a 

nieliczni dawali bardzo ogólnikową odpowiedź. Kupcy z kolei nie zabierali ich na pokład 

swoich pojazdów w obawie przed kradzieżą, zaś jeśli któryś z nich przyjął Małych 

Wojowników, mówił niewiele. Na pytanie o Engok nie odpowiadał wcale dokładniej niż 

chłopi. 

 Z kolei jeden raz John, Henry i Firen nawet przepłynęli się łódką. Akurat grupa 

rybaków wybierała się na łowy, więc zabrali ze sobą trzech podróżników. Na środku jeziora 

flotylla małych łódeczek zarzuciła sieci, starając się wyłapać jak najwięcej ryb. Z początku 

Mali Wojownicy więcej przeszkadzali niż pomagali, po kilku próbach jednak udało się im 

złapać niewielką ławicę ryb, wywołując kilka przekleństw prawdziwej radości u szypra, który 

niejako nadzorował całą pracę. 

 W chwili odpoczynku wszyscy mogli zachwycić się pięknem wysokich lasów, które z 

powodu licznych wzniesień przypominały okalającą jezioro zieloną falę. Na niebie kłębiły się 

ciemne chmury, zwiastując rychły deszcz. Pod wpływem silnego wiatru biegły szybko na 

nieboskłonie, zaś drzewa, Henry'emu wydawało się, świerki, uginały się, szumiąc kojąco. 

 - Wkrótce spadnie śnieg, więc trzeba przygotować zapasy na zimę – westchnął ciężko 

szyper 

 - Taak... - burknął niewyraźnie Firen. Jako Władca Ognia nigdy nie odczuwał zmian 

temperatury, John z kolei potrafił ogrzać siebie samego swoimi zaklęciami. Jedynie Henry 

trząsł się z zimna, obawiając się pierwszych opadów śniegu. 

 Po skończonym połowie wszystkie łódki powróciły na brzeg jeziora, z którego 

przypłynęły, oprócz tej z Małymi Wojownikami, płynącej w przeciwną stronę. Akurat wiatr 

sprzyjał im, dzięki czemu prędko znaleźli się na lądzie. Zaraz też pomogli szyprowi zwinąć 

żagiel, gdyż ten musiał, wiosłując, wrócić do swoich. Powoli żegnając się z podróżnikami, 

wręczył im wielką, wciąż szamoczącą się rybę. 

 - To w podzięce za waszą pomoc, moi drodzy – powiedział 

 - Dziękujemy za szczodrość, bo tak po prawdzie praca dla was okazała się 

przyjemnością – odparł John lekko uśmiechnięty. 

 Szyper uścisnął maga i łucznika, zaś trzymającego rybę Firena uraczył szczerym 

uśmiechem. Mali Wojownicy patrzyli przez chwile jak ich nadzorca pracy oddala się, po 

czym ruszyli wzdłuż wąskiej ścieżki w lesie. 

 Dopiero wtedy, w leśnym zaciszu, John postanowił się podzielić swoimi 

przemyśleniami 



 - Ilu nas jest? - zapytał 

 - Jeśli wierzyć mojemu zmysłowi matematycznemu, trzech – odparł Firen, po czym 

dodał – Julian jest tylko jeden. 

 - Jest to prawdą. W takim układzie mamy trzykrotną przewagę liczebną. Bliska tej, 

którą mieliśmy, gdy w Norfolk napadliśmy na Juliana i Thora. Wtedy udało nam się go 

zaskoczyć, więc wygraliśmy. Teraz jednak ta sama sztuczka nie zadziała... 

 -Zaraz, zaraz – przerwał mu Henry. - Zacznijmy od tego, ze już to mówiłeś. Zaraz 

pewnie stwierdzić, że potrzebujemy armii. Mnie tylko zajmuje jedna rzecz: skoro on przeżył 

swoją śmierć raz, to skąd mamy pewność, że nie zrobi tego po raz drugi? 

 -A ty wiesz, co powinniśmy w tej sprawie zrobić? Nie? To tak samo jak ja, no widzisz. 

Nie trzeba tutaj geniuszu, żeby stwierdzić, że on to przeżycie zawdzięcza magii. W Piątej 

Wieży wiedzą wszystko o takich sztuczkach, oni na pewno będą znali odpowiedź. Sprawdzić 

to zajmie chwilę, wystarczy się odpowiednio przeteleportować. W każdym razie, obecnie nie 

będzie to już takie proste jak poprzednio. Julian ma armię. Wielką armię. Miecznicy, łucznicy, 

kusznicy, konni, magowie wszystkich Wież i te Justiny. Dostać się do Juliana nie będzie 

łatwo, a nawet jeśli go zabijemy to nie ma pewności, że państwo przez niego utworzone runie 

samo z siebie. My musimy mieć własne wojsko, które będzie w stanie walczyć w wojnie. 

Musimy wszcząć wojnę. Będziemy wykorzystywać każdą przewagę, nieobecność Juliana, 

teren, pogodę, zaopatrzenie. Na pewno mogą nam pomóc magowie z Wież, ale to za mało. 

Deep wyszkoli dla nas mieczników, ale to za mało. Macie jakiś pomysł, skąd moglibyśmy 

wziąć oddziały? 

 - Ekhm... w Leśniczówce na pewno są jeszcze moi znajomi – powiedział Henry 

nieśmiało, jakby czegoś się obawiając. 

 - Łucznicy? Świetnie! Gdzie jest Leśniczówka? 

 - Hmm, hmm... w puszczy na północy Mazowsza... coś mi się przypomniało, że 

Engok jest na Mazurach, niewiele na północ od Leśniczówki... 

 Firen musiał szybko biec, by nadążyć za Johnem goniącym Henry'ego 

 

 

2. Pierwsze starcie 

 

  Czasem tylko zdaje się nam, że 

  chcemy zobaczyć niektóre rzeczy 

   Firen, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Dopiero po przebiegnięciu pokaźnego odcinka drogi żądza mordu w oczach Johna 

neico przygasła. Ledwo włócząc się na nogach, zawołał ostatnimi siłami. 

 - Henryyy... stóóóóój! 

 Po czym z głuchym przekleństwem upadł twarzą na ziemię. Nieludzkim wysiłkiem 

uniósł nieco głowę, by rzucić okiem na łucznika: ten też rozmawiał z glebą. Wewnętrznie 

zadowolony John ułożył swoją głowę na ramieniu, jakby odreagowując nadmiar alkoholou 

 - O matko – jęknął zdyszany Firen. - To jakaś magia... jak wy mogliście tak biec? 

Niemożliwe, niemożliwe... 

 Niestety, nie uzyskał odpowiedzi. Nie przejął się tym zbytnio i usiadł na pobliskim 

kamieniu, oddychając ciężko. 

 Wkrótce zapadła nieprzenikniona ciemność. Widok przyjaciół leżących nieprzytomnie 

po środku drogi nie napawał Firena optymizmem. 

 - Panowie – zaczął przemowę moralizatorską, widząc iż jego towarzysze podróży dają 

znaki życia. - Musimy się stąd zwijać. Zauważmy, iż rozbiliśmy się po środku leśnej dróżki, a 

nie jest to miejsce szczególnie bezpieczne. Wiem, że niestraszne wam zwierzęta, Justiny, ani 



inna zaraza, ale wizja Juliana powinna napawać wasze serca trwogą. 

 - Dobra, już idziemy – warknął John. 

 Oświetleni jedynie blaskiem księżyca ruszyli przed siebie. W jesieni słońce zachodziło 

wcześnie, lecz zmęczenie ich wynikało z tejże niepotrzebnej gonitwy, nie zaś z długiego 

czasu działania. Wlekąc się noga za nogą powoli odzyskiwali siły, marzyli natomiast o 

odnalezieniu głównego szlaku, gdyż w tym gwałtownym przypływie emocji nie zwracali 

uwagi na to dokąd biegną. 

 Nagle coś poruszyło się za ich plecami. Natychmiast odwrócili się, gotowi do walki na 

śmierć i życie. Firek, pokonując swe zmęczenie, jak najszybciej rzucił kolę ognia w stronę 

napastnika. Po chwili wszyscy trzej zdziwili się nieco, gdy zobaczyli płonącą gałąź 

 - Popadamy w obłęd – westchnął ciężko Władca Ognia 

 - Niestety, nic nie poradzę na to, że mamy wśród nas takiego mistrza wojny – warknął 

John 

 - Cicho bądź, widzę już jakąś większą drogę. Tam usiądziemy, odpoczniemy, a nuż 

ktoś nas podwiezie? 

 Jak Henry powiedział, tak też zrobili. Usiedli we trzech przy drodze, oczekując 

jakiegoś wozu, niestety czekali już dłuższy czas i nic nie nadjeżdżało. Niewzruszeni podnieśli 

się z ziemi, po czym ruszyli piechotą 

 - Mój nieomylny zmysł orientacji przestrzennej mówi, że idziemy w dobrą stronę – 

powiedział John, na co Henry i Firen tylko kiwnęli głowami 

 Na ich szczęście wkrótce odnaleźli karczmę. Nie zastanawiając się nad niczym czym 

prędzej zajęli pierwszy wolny stolik, by wygodnie rozprostować nogi. 

 - W mordę – westchnął z ulgą Henry. - I po co nam to było? Teraz tylko czujemy się 

jak zdechłe psy. 

 - Nie wku... - chciał zacząć John, lecz Firen mu przerwał 

 - Zachowujmy powagę. Wypijmy coś na rozluźnienie i zakończmy już ten dzień. 

 - Wyjątkowo przyznam ci rację – powiedział spokojnie John – ale na razie nie chce mi 

się podnosić zada. Wybaczcie, moje lenistwo wygrało z pragnieniem. 

 Siedzieli tak we trzech, kiwając się lekko na krzesłach. Henry oparł swój łuk na stole, 

lecz gdy broń z hukiem zsunęła się na podłogę, łucznik nie podjął żadnego działania. 

 W pewnej chwili John zatrzymał się, jakby nasłuchując czegoś uważnie. Wkrótce 

Firen i Henry przypatrywali mu się uważnie. 

 - Czuję... niebezpieczeństwo... - wyszeptał mag. - Trzech Justinów... Henry, ładuj 

energetyczną, naciągnij łyk. Gdy tylko otworzą się drzwi, zwolnij cięciwę. Drugiego wezmę 

ja. Firen, ty pozbądź się trzeciego. 

 We trzech przygotowali się do uderzenia w każdej chwili. Henry trzymał już czerwoną 

strzałę z pływającymi wewnątrz niej bąbelkami gazu, gotowy do strzału, John zaś cofnął 

różdżkę za swoje ramię. 

 Minął już dłuższy czas, gdy Firen wyszeptał w ekstazie. 

 - Czuję... brata! 

 W tej chwili otworzyły się drzwi. Henry strzelił natychmiast, świecąca wściekle 

czerwoną barwą strzała przybiła głowę Justina do ściany. John wykonał płynny ruch ręką, gdy 

nagle Firen wrzasnął 

 - Nie w mojego brata! 

 I rzucił go na ziemię. Ostry błysk światła przeciął sznur, na którym wisiał potężny 

świecznik, co jedynie wzmogło zamęt. 

 W tej właśnie chwili wszedł Freeze. Obojętnym spojrzeniem ogarnął całe zamieszanie, 

a zza jego pleców wyglądał podekscytowany Justin. 

 - Bracie, mój bracie! - wykrzyczał rozradowany Firen, idąc w  kierunku Władcy Lodu. 

- Jak dawno cię nie widziałem! Mówili o tobie straszne rzeczy! Ale jak widzę, jesteś cały i 



zdrowy! To wszys... 

 Władca Ognia urwał nagle, rażony kulą lodu. 

 - Zostawcie go mnie, a wam nic się nie stanie – powiedział Freeze bezuczuciowym 

głosem. 

 - Freeze... ale jak... ty... mogłeś przystać do Juliana? - wyjąkał Henry 

 - Jakoś mogłem. Pytanie. 

 - Giń, szmato! - ryknął wściekle John, kierując swą różdżkę na Freeze'a 

 Władca Lodu uskoczył w ostatniej chwili przed potężnym piorunem, który ranił i tak  

martwego Justina. Henry naciągnął strzałę, by ranić drugiego sługę Juliana, lecz ten, 

zauważywszy niebezpieczeństwo, zaczął biec ku niemu zygzakiem. 

 John nie poddawał się zmęczeniu. Czym prędzej cisnął srebrnym nożem w Justina, 

lecz nie trafił. Ostrze omal nie przecięło twarzy Henry'ego, rozpraszając jego uwagę, co 

wykorzystał Justin, zwalając go na ziemię. Tymczasem Freeze wytworzył lodowy miecz i ciął 

nim Johna, unieruchamiając go. 

 Władca Lodu nagle poczuł wielkie ciepło na całym ciele. Nie spodziewał się, że Firen 

zdąży rozmrozić się tak szybko. Wkrótce nadeszła druga i trzecia kula, które rzuciły Freeze'a 

na ziemię bez zmysłów. Firen był wściekły. Widocznie Justin nie zdawał sobie z tego sprawy, 

bo pobiegł w jego stronę. Poczuł nagle, że coś wypaliło mu serce. Po tym nastała ciemność. 

 Freeze powoli podnosił się. Firen bez litości kopnął go w żebra, po czym chwycił 

Johna i zaczął okładać go po mordzie. 

 - Nikt... prócz... mnie... nie... ma... prawda... zabić... mojego... brata! - wrzeszczał, 

zadając kolejne ciosy. 

 Mag o dziwo nie stracił przytomności. Gdy zwolniony został żelazny uścisk, patrzył 

jak Władca Ognia podszedł do swojego brata 

 - Braciszku mój drogi – wyszeptał Freeze. - Jesteśmy tacy do siebie podobni... 

 - Nie jesteśmy braćmi – wycedził Firen 

 Freeze wrzasnął wściekle 

 - Ty dziwko! Nie masz odwagi, by mnie zabić, a wiedz, że ja powrócę! Odbiorę twoją 

moc, by stać się... 

 - Tak, marzyć każdy może – warknął Firen, po czym wziął Johna pod ramię i razem z 

Henrym wyszli, zostawiając w karczmie cierpiącego męki zarówno psychiczne, jak i fizyczne 

Freeze'a. 

 

 

3. Leśniczówka 
 

  Odbyłem podróż do przeszłości. 

  Nie to, że musiałem. 

  Chciałem. 

   Henry. 

 

 Firen wściekle stawiał kolejne kroki. Nie biegł, lecz John i Henry pomimo swych ran 

musieli biec, by za nim nadążyć. Nie wiedzieli, co o tym myśleć, to wszystko stało się tak 

nagle, wyglądało tak nierzeczywiście... Żaden z nich nie śmiał zadać mu pytania, panicznie 

bali się jego gniewu. 

 W końcu John nie wytrzymał 

 - Nie jest twoim bratem? Przecież ty go... 

 - Zamknij się! - krzyknął bliski płaczu Firen 

 Mag i łucznik zrozumieli. Albo przynajmniej starali się zrozumieć 

 Szli przez wiele godzin, nigdzie nie czuli się bezpiecznie. W końcu zatrzymali się po 



środku lasu, by zażyć choć odrobinę snu.. 

 - Szliśmy w odpowiednim kierunku – stwierdził John, chcąc rozluźnić atmosferę. - 

Jeśli wierzyć temu, co mówił Henry, jutro dotrzemy do Leśniczówki. Tak więc, kto obejmuje 

wartę jako pierwszy? 

 - Ja zgłosił się Firen – nieprzytomnym głosem. - I tak nie będę mógł spać całą noc... 

 Henry i John pokiwali głowami. We dwóch ułożyli się możliwie najwygodniej na 

mchu. W pierwszej chwili Henry nie mógł spać, myślał o tragedii, która dotknęła Firena. W 

blasku księżyca widział w jego oczach smutny błysk. Chciał mu pomóc, lecz nie wiedział jak, 

nie potrafił odnaleźć żadnych słów. W końcu zmęczenie wzięło górę i zasnął twardym snem. 

 Mag zaś rozumiał, że Władca Ognia potrzebuje ciszy. Poprawiwszy magią stan swoich 

zębów zasnął, niepewny dnia następnego 

 Obudziły ich ostre promienie słońca, prześwitujące między gęstymi gałęziami drzew. 

Pierwszy ocknął się John i z krzywym uśmiechem na twarzy spojrzał na śpiącego Firena. 

Wędrowcy nie mogli wygrać z żywiołem słonecznym i wkrótce ruszyli w dalszą drogę. 

 - Poznaję te drzewa – powiedział pewny siebie Henry. - Już niemalże jesteśmy na 

miejscu. 

 - Powinniśmy spodziewać się szczególnego przyjęcia? - zapytał Władca Ognia 

 - Hmm... raczej nie. Tylko powiedzcie mi... acha, już wiem. Mam tam swoich 

znajomków, oni pomogą nam przejąć władzę. 

 - Żeby to wszystko było takie proste – westchnął ciężko John. - Co, myślisz, że tylko 

na widok twojej mordy od razu podniesie się kilka tysięcy ludzi? Jakby to była grupa do 

walki z alkoholizmem, to i owszem, ale tak... 

 - Oj, cicho siedź, coś się wymyśli – warknął Henry 

 Szli środkiem lasu, gdy nagle drzewa zaczęły się przerzedzać. Było ich coraz mniej, aż 

w końcu podeszli do czegoś w rodzaju ściany zbudowanej z rosłych świerków, której nie 

potrafili objąć wzrokiem 

 - Leśniczówka – wyszeptał Henry 

 Jego dusza wnet uleciała do minionych czasów, do lat dzieciństwa. Tak, pamiętał tę 

skąpaną w słońcu polanę, otoczoną z czterech stron wysokimi drzewami, między których 

koronami przedzierały się tylko pojedyncze promienie. Mieli akurat to szczęście, że znaleźli 

się od strony "bramy", czyli większej przerwy między drzewami, zajmowanej przez strażnika. 

 Człowiek ten spojrzał na trójkę przybyszów znużonym wzrokiem, Henry zaś radośnie 

podbiegł do niego. 

 - Czego tu? - zapytał jak zawsze gościnny głos Leśniczówki. 

 - Jestem Henry Grex, kilka lat temu wyszedłem z tegoż miejsca – odpowiedział 

rozradowany łucznik. Nie potrafił ukryć swej szczęśliwości, słysząc dźwięk wbijającej się w 

tarczę strzały. 

 - Henry Grex zabił Juliana, a ty wyglądasz mi na jakiegoś przybłędę, a włóczęgów tu 

nie wpuszczamy 

 - Taak? To skąd biorą się tutaj łucznicy? Przepuść mnie, durniu, mam ważne sprawy 

do załatwienia z Labanem i Keturą 

 - Każdy może tak powiedzieć – odpowiedział nieugięty strażnik, spluwając gęstą śliną 

na ziemię. - Brzmi jak bardzo znoszone kłamstwo. 

 - Niech cię szlag! - zawołał Henry, wyciągając z kołczanu strzałę energetyczną. - 

Każdy może mieć coś takiego? 

 - Czerwona rurka z bazaru, też mi coś – odparł twardogłowy, mierząc przedmiot 

wzrokiem 

 - Strzała energetyczna? Walnij się w łeb, kretynie. 

 Wyraz obojętności na twarzy strażnika ustąpił miejsca zakłopotaniu 

 - Ehm... w takim razie... Roman, durniu! - zawołał na swojego kompana. - Ja tego tu 



zaprowadzę do Labana, ty tymczasem pilnuj tych dwóch. I żadnych sztuczek, bo jak nie... 

 Zwykli strażnicy ograniczają się jedynie do gestu ręką,w  Leśniczówce zaś oznaką 

groźby był nóż, który przeleciał dokładnie między twarzami Johna i Firena. Po tej krótkiej 

demonstracji siły strażnik zaczął prowadzić Henry'ego wgłąb Leśniczówki 

 - Lepiej dla ciebie, żebyś znał Labana, bo w tym obozie brakuje dziewcząt. 

 On już jednak go nie słyszał, odpłynął do własnego świata wspomnień. Wielki plac 

ćwiczebny po środku Leśniczówki, łucznicy ćwiczący bez przerwy, gdy jedna grupa 

odchodzi, w jej miejsce przychodzi druga. Na drugim końcu obozu, nieco w rogu, stała 

kwatera dowództwa, do której właśnie zmierzali. Henry zastała wszystko w takim stanie, w 

jakim opuszczał wiele lat temu. Spokoju nie dawał mu tylko ten nieznośny smród... 

 - Co tak capi? - zapytał bez ogródek Henry 

 - Stajnie. Tam o stoją – strażnik wskazał ręką na drewniany budynek. Właściwie 

wszystkie trwalsze budynki w Leśniczówce wykonano z drewna 

 Szli nieopodal koni, by nie zakłócić ćwiczeń łuczników. Minęli też wkrótce pracownię 

łuczarza. Henry nie mógł powstrzymać ciekawości, wyciągnął szyję, by zobaczyć, czy stary 

zgred wreszcie spotkał się ze Stwórcą. Na stanowisku pracy zobaczył młodego chłopaka. 

Czyli jednak. 

  W końcu doszli do kwatery. Henry nie wytrzymał, otworzył drzwi. W środku 

zobaczył średniego wzrostu mężczyzną o czarnej, bujnej brodzie. Człowiek ten zdziwił się 

szczerze na widok przybysza. 

 - Henry, ty sukinsynu! - zawołał 

 - Laban! Tyle lat! - po tych słowach rzucili się sobie w ramiona 

 Strażnik westchnął ciężko. Teraz będzie musiał wrócić po czekających przed wejściem 

 

 

4. Wielka polityka 
 

  Czasem nawet sam siebie 

  nie umiem przekonać 

   John, „O Obronie Pięciu Wież” 

 

 - No mów, mów, człowieku! Co działo się przez te wszystkie lata? - Henry nie potrafił 

pohamować radości. 

 Laban pogładził swoją brodę, jakby zastanawiając się nad czymś głęboko 

 - Hmm... mógłbym jak zawsze stwierdzić, że nic ciekawego. Mógłbym tez powiedzieć 

coś konkretnego, ale jak zaczynam się zastanawiać co, to już sam nie wiem 

 - To w takim razie zacznij od tego, co wydarzyło się jako pierwsze 

 - Jak widzisz, zostałem Mistrzem Nauczycielem, i to w dodatku Pierwszym. Wszystko 

wskazywało na to, że tak się stanie, jeszcze w czasie, gdy ty byłeś z nami. 

 - Jak zawsze skromny i szczery do bólu... - skrzywił się Henry 

 - No ba! Niestety, po powrocie Julian zażądał jeszcze większych kontyngentów... 

ledwo dajemy sobie radę 

 - To przecież... niegodziwe – wydusił z siebie przybysz 

 - Zdarza się - westchnął Laban. - Co cię tak właściwie sprowadza tutaj? 

 - Konkretna sprawa. Słuchaj... 

 Henry przerwał nagle, gdy sąsiednie drzwi otworzyły się z hukiem. Stanął w nich 

człowiek o jasnych włosach, niewątpliwie młodszy od Labana. Jego delikatne rysy twarzy 

kontrastowały z resztą umięśnionego ciała. 

 - Co tu się dzieje? - zapytał nieprzytomny 

 - Nagev! Ty tutaj! - Henry nie ukrywał swej szczęśliwości. - Nie spodziewałem się 



tego! 

 - Ja też nie... 

 - Hmm... a co w takim razie z Keturą? Gdzie się podział? 

 - Ketura nie żyje. Męczył się przez miesiąc zanim wyzionął ducha. Straszna choroba... 

- westchnął ciężko Laban 

 - Pokój duszy jego... - rzekł głęboko zamyślony Henry. 

 Tę refleksyjną atmosferę przerwały trzy osoby, które dosłownie wpadły do kwatery. 

Panujący tu półmrok oślepił trójkę starych przyjaciół, lecz głos strażnika wyjaśniał wszystko. 

 - Oto twoi ziomkowie... i wytłumacz temu fioletowemu myślicielowi, że łuk to nie 

łuczywo. 

 Po wygłoszeniu swojej kwestii dokładnie zamknął za sobą drzwi. John i Firen 

przyglądali się łucznikom z pewną niepewnością, w końcu dwóch z nich widzieli po raz 

pierwszy. Ani Laban, ani Nagev nie odezwali się słowem. Dopiero wyjaśnienia Henry'ego 

rozładowały napięcie 

 - To są John i Firen, moi przyjaciele. Swojego czasu razem z nimi zabiłem Juliana... 

 - Acha, chodziły pewne pogłoski – westchnął w szczerym zdumieniu Nagev – że 

zabiłeś Juliana, ale nie dawaliśmy im wiary. 

 - To nic szczególnego... - zaczął Henry, lecz Laban zaśmiał się głośno 

 - Nic szczególnego! 

 - Słuchajcie, my we trzech mamy do was pewną sprawę. Nie wnikając na razie w 

szczegóły, zamierzamy obalić Juliana jeszcze raz, ale tym razem skutecznie. Potrzebujemy do 

tego wojska i pomyśleliśmy o Leśniczówce. Co wy na to? 

 Laban zastanowił się głęboko. Wiedział,  że pojawienie się Henry'ego nie oznacza nic 

dobrego. Mistrz Nauczyciel Leśniczówki postanowił dać odpowiedź powściągliwą, zgodną ze 

swym sumieniem. 

 - Osobiście jestem przeciwny Julianowi ze względu na jego politykę, ale ja jeden nie 

armii nie stworzę. Wśród łuczników Julian jest częstokroć uwielbiany, to on wyzwolił wielu z 

nich z ucisku i niewoli. Ciebie też, Henry, nie zapominaj o tym. Póki co jesteście tylko 

nieznanymi podżegaczami, wasz apel nie trafi na podatny grunt, jutro jednak odbywa się 

turniej, ten turniej coroczny, nie patrz tak na mnie swymi tępymi oczkami, wiesz który. 

 - Matko, jaki fart... 

 - Ty zawsze byłeś w czepku urodzony, kretynie. Jeśli uda ci się wygrać, twoje słowa 

odbiją się szerszym echem wśród serc Leśniczówki. 

 - Hmm, nieraz wygrywałem... 

 - Może i tak, ale od dłuższego czasu zwycięzcą jest Ratab – Nagev pospieszył z 

wytłumaczeniem. - Człowiek o paskudnej osobowości. Zbyt dobry, by go stąd wywalić, zbyt 

zadufany w sobie, by go trzymać dalej. Nie wiadomo, co z nim zrobić. 

 - W każdym razie, masz przeciwnika, więc miej się na baczności – powiedział Laban 

ze złowieszczym błyskiem w oczach. - Przydałoby się, żebyś wytłumaczył, co zamierzasz 

zrobić. 

 - Zdobywszy poparcie w Leśniczówce – tym razem przemówił John – zamierzamy 

pójść po Deepa, skrywa się gdzieś w Engok. Ostatnim razem zabił z nami Juliana, a 

właściwie Thora, teraz mógłby bez wątpienia szkolić mieczników. Otóż zamierzamy 

usadowić się w Pierwszej Wieży i tam prowadzić zaciąg wśród zwykłych chłopów, zarówno 

ochotniczy jak i przymusowy. Julian zajęty jest obecnie wojną w Niemczech, nie wydaje mi 

się, by rezygnował z tych wielkich zdobyczy terytorialnych tylko po to, by zdusić powstanie 

w kraju. Dodatkowo będziemy starali się zachować możliwie największą tajemnicę, by Julian 

nie wiedział o skali przygotowań. Gdy w końcu wróci do Polski zmęczony wojną zajmie się 

nami. Nie podejmiemy wcale walki w Pierwszej Wieży, użyjemy teleportu do Drugiej. Poprą 

nas magowie i z każdą Wieżą będzie ich coraz więcej w naszych szeregach. Może nie 



powiedzie się w Drugiej Wieży, spróbujemy w Trzeciej, Czwartej i Piątej... 

 - I co, może potem w Szóstej? - przerwał mu z przekąsem Laban. - Twój zamiar jest 

szalony, ale ma pewne szanse powodzenia. Będę musiał to wszystko przemyśleć. Na razie 

radzę wam odpocząć, a tobie, Henry, w szczególności, bo jutro dokonasz największej rzeczy 

w swoim życiu. 

 - Ostatnimi czasy dokonuję tylko wielkich rzeczy – westchnął ciężko łucznik 

 John, Henry i Firen wyszli z kwatery. Po przygnębiającym widoku szarych ścian 

zielona trawa i zachodzące powoli słońce napawały ich szczerą radością. Łucznicy robili to 

samo, co robili, gdy Mali Wojownicy wchodzili do kwatery. 

 Strzelcy nie zdawali sobie sprawy, że już dnia następnego ich życie ulegnie 

bezpowrotnej zmianie. 

 

 

5. Turniej 
 

  Mamy z Johnem niewiele cech wspólnych. 

  Jedną z nich jest to, że nie lubimy 

  stawiać wszystkiego na jedną kartę 

   Henry, „O Obronie Pięciu Wież” 

 

 Tego dnia słońce świeciło jasno na bezchmurnym niebie. Henry czuł się dziwnie, idąc 

spocząć w połowie dnia, ale cóż, po przebudzeniu musiał wstać do ważnego zadania. 

 Musiał mieć na oku swoich przyjaciół, którzy otoczeni zewsząd niczym 

nieskrępowanymi łucznikami czuli się dziwnie. Poprowadził ich wzdłuż budynków do 

kwater, by nie przeszkadzać ćwiczącym strzelcom. 

 Gdy już znaleźli się w odpowiednim pomieszczeniu wszyscy trzej odetchnęli z ulgą. 

John trafnie zauważył, że jedyne okno w pomieszczeniu wychodziło na wschód – czyli ludzie 

Leśniczówki nie mieli zwyczaju drzemać do południa. 

 - Czujesz się zmęczony? - zapytał John nie mogąc pozwolić, by Henry choć przez 

moment czuł się panem chwili 

 - Nie... 

 - To i tak lepiej idź spać, jutro będziesz musiał z rana dokonać wielkich rzeczy 

 Zadowolony z siebie mag ułożył się na łóżku. Mimo iż leżał na stercie mchu czuł się 

jak w królewskiej sypialni, bezpieczny, niespodziewający się napaści w środku nocy. 

 Obudzili się wszyscy trzej równocześnie. Jako pierwszy wygrzebał się Henry i 

zadowolony z siebie wyszeptał. 

 - Czas umrzeć! 

 Po czym wyszedł na dziedziniec 

 Lud Leśniczówki nie próżnował, już rozstawiono słomiane tarcze i wyznaczono 

stanowiska. Szesnaście. Cztery tury, w każdej odpada połowa zawodników. 

 Henry pamiętał wszystkie zasady tak jakby brał udział w turnieju wczoraj, nie było ich 

zbyt wiele. Tak, odżyły w nim wspomnienia, legendarne czasy, które uznawał za swe 

najszczęśliwsze. Teraz nadarzyła się sposobność, by przekonać się, czy te wspomnienia mają 

coś wspólnego z rzeczywistością, czy po prostu są zwykłym sentymentem, upiększonym 

przez upływ czasu. 

 Henry uczuł nagle niepokój. Dawno nie strzelał już do tarcz, a jedynie do żywych 

ludzi, zapomniał już, czym to się różni, a przecież teoria to nie praktyka. Mimo to 

umiejętność sprawdzaną na pierwszym etapie miał opanowaną do bezbłędności. 

 Szybko zbierały się tłumy gapiów, a zbiegło się ich jeszcze więcej, gdy ktoś zadął w 

róg. Henry zajął swoje stanowisko, podobnie jak piętnastu jego rywali. Kątem oka spostrzegł 



Johna i Firena, a także Labana i Nageva na podwyższeniu 

 Etap pierwszy: strzelanie pod słońce. 

 Nikt tego nie lubił, właściwie, co tu lubić? Ale tak właściwie każdy szanujący się 

łucznik wiedział, że wróg ma jakąś dziwną skłonność do uderzania ze strony słońca... 

 Ktoś coś krzyczy, jakby rozganiał sforę psów. Henry nic z tego nie rozumie, po prostu 

liczy okrzyki. Raz... czego tu się bać, przecież nie robi tego po raz pierwszy. Dwa... naciąga 

łuk, musi udać się doskonale. Liczący przeciąga odliczanie, niektórym łucznikom napłynęły 

łzy do oczu. Trzy! Zwolniono cięciwy... 

 Henry uwielbiał ten dźwięk. Jęki kretynów, którzy stanęli za tarczami i oberwali 

strzałą, także stanowiły muzykę dla jego uszu. 

 Niezależna komisja odesłała tych, którzy nie trafili. Odpadły także dwie osoby, 

których strzały zatrzymały się na krawędzi tarczy. Henry przeszedł dalej. Ze spokojnym 

sercem patrzył jak tarcze ustawiają po drugiej stronie. 

 Etap drugi. Odległość pięciuset łokci. 

 Nie było to szczególnie trudne. Wymagało jedynie wyćwiczenia i spokoju – Henry 

miał jedno i drugie. Młodzików mogło odstraszyć już samo tempo zawodów, lecz nie jego 

 Pierwszy okrzyk. Miał już dokładnie wymierzony cel, wystarczyło jedynie trafić. 

Drugi... napiął łuk. Co będzie, jeśli nie trafi? Mali Wojownicy liczą na niego... a przecież 

wszystko może się zdarzyć. Trzeci! Strzał... wydawało mu się, że w ostatniej chwili zadrżała 

mu ręka... 

 Tym razem nie ucierpiał żaden z zatarczowych gapiów. Henry w napięciu oczekiwał 

wyniku. Bezbłędnie trafił w środek, czyli musi przejść dalej. Tylko mu się zdawało... jego 

ręka nigdy nie drży. 

 Etap trzeci. Odległość siedmiuset łokci. 

 Pozostało ich tylko czterech. Nie może pomylić się teraz, skoro zaszedł tak daleko, ale 

jeśli pomyli się, to co? Zawiedzie wszystkie nadzieje swoich przyjaciół, zawiedzie cały kraj, 

który już zawsze będzie płonął ogniem wojny... 

 Raz... starał się wymierzyć cel, lecz nie szło to sprawnie, znajdował się zbyt daleko. W 

dodatku przy takiej odległości trzeba wciąż po uwagę spadek strzały. Dwa... pot perlisty 

wstąpił mu na czoło, ręka drżała jak pęknięta struna kitary. Henry, uspokój się! Tylko to cię 

uratuje! Trzy... 

 Całe napięcie uleciało z nigco w chwili puszczenia strzały. Czuł się jakby uszły z 

niego wszystkie siły, jakby był już tylko wrakiem człowieka. Czekał na werdykt... wydawało 

mu się, że w ostateczności puścił strzałę prosto, ale... może tylko tak mu się wydawało? 

Spojrzał na pozostałych zawodników i otucha wstąpiła w jego serce. Dwaj wyglądali jeszcze 

gorzej niż on, trzeci zaś zachowywał śmiertelny spokój. To musiał być Ratab. 

 Ostatecznie sędziowie odczytali werdykt. 

 - Dwójka i trójka odpadają. 

 Czyli jednak przechodzi. Henry przechodzi! 

 Skupił swój wzrok na tarczach. Służby porządkowe wyciągały właśnie strzały. Może i 

trafił nieco ponad środkiem, ale dwójka w ogóle nie trafiła, a trójka trafiła jedynie w siano... 

 - Ratab jestem, jak cię zwą? Nie widziałem cię tutaj wcześniej... - ten głos wyrwał go 

z zamyślenia 

 - Henry Grex – odparł nieprzytomnie Henry, patrząc na nieco otyłego bruneta o 

przetłuszczonych włosach. - Długi czas nie było mnie w Leśniczówce 

 - Gdzieś słyszałem to nazwisko... – wyszeptał zdziwiony dotychczasowy mistrz 

Leśniczówki 

 Raz... to już będzie koniec, wygramy. Dwa... wystarczy tylko skupienie i wieczna 

chwała będzie nasza. Trzy! 

 Puścili cięciwy. Henry patrzył na swoją strzałę jak niegdyś patrzył na szczęśliwie 



płynące po jeziorze kaczki. Z odległości tysiąca łokci w trafieniu nie liczyło się jak, tylko czy. 

 Ratab trafił w ostatni okrąg tarczy 

 Henry niewiele ponad środkiem 

 Wygrał. 

 

 

6. Zryw 
 

  Od pewnego momentu 

  sprawy nabrały 

  szybszych obrotów 

   John, „O Obronie Pięciu Wież” 

 

 Henry nie wiedział w pierwszej chwili, co należy zrobić. Stał oniemiały, patrząc na 

tarczę. Strzelali przez długość całej Leśniczówki, z takiej odległości nie każdy mógł dostrzec, 

kto został zwycięzcą. Od strony ludzi stojących bliżej tarcz zaczęły napływać szmery, 

ogarniały coraz większą część widowni, aż zewsząd rozległy się szepty „jedynka wygrała”. 

 Obaj zawodnicy czekali jednak na oficjalny wynik. 

 - Jedynka wygrała! 

 Wśród tłumu zapanowała niepohamowana radość, ludzie wrzeszczeli, nie potrafiąc 

inaczej wyrazić swej szczęśliwości. Henry skrzywił się nieco: krzyczeli ci, którzy w 

zakładach obstawiali jego zwycięstwo. 

 - Gratuluję strzału – powiedział Ratab, podając mu rękę. - Już wiem, skąd o tobie 

słyszałem. To ty kilka razy z rzędu wygrywałeś ten turniej. 

 - Cóż... taka sama rola przypadła tobie – odparł Henry. Zadziwiające, jak szybko 

ludzie zapomnieli o zabiciu Juliana 

 W jego sercu także zbierała się niepohamowana radość. Oto on stał na szczycie, lud go 

uwielbiał, spełni każde jego życzenie. 

 Nigdy nie ćwiczył się w sztuce układania przemówień, lecz w tej chwili czuł, że może 

wszystko. 

 - Bracia – zawołał, na co wszyscy uciszyli się. Starał się ogarnąć ich wzrokiem, lecz 

otaczali go ze wszystkich storn. - Jestem Henry Grex. Może niektórzy mnie pamiętają, kilka 

lat temu byłem tu razem z wami, w Leśniczówce. Później wyszedłem stąd, bo... trzeba kiedyś 

dorosnąć 

 John aż osłupiał. Stanął mu przed oczami Henry śpiewający pijackie pieśni tuż po 

pokonaniu Juliana, Henry dobierający się do dziewek przy każdej nadarzającej się 

sposobności... oj tak, wydoroślał on straszliwie. Mimo to ludzie go słuchali z zapartym tchem, 

to on był panem chwili. 

 - Musimy dorosnąć, musimy opuścić ten piękny świat Leśniczówki. Wielu traciło 

zmysły już pierwszego dnia, gdy tylko musieli zabić drugiego człowieka. Dorosłość jednak to 

wcale nie zdolność zabijania, powiedziałbym, wręcz przeciwnie.... To zdolność życia dla 

drugiego człowieka 

 - Łatwo jest całe życie pozostawać w Leśniczówce, żyć z dnia na dzień, szkoląc się w 

strzelaniu z łuku. Pozostając między swymi przyjaciółmi. Przez to nie widzi się tego, co 

dzieje się poza lasem. 

 - A dzieją się rzeczy straszliwe. Upływa już piętnasty rok od czasu, gdy Julian doszedł 

do władzy. - W tej chwili wśród słuchaczy pojawiły się szmery. Henry wiedział, że musi 

sprostować swoje słowa. - Może wielu z was burzy się „jak to, przecież Julian to najlepszy 

władca od czasów powstania państwa polskiego, przecież położył kres uciskowi, wspomógł 

najbiedniejszych”. Są to wszystko zarzuty prawdziwe, w końcu niejednego z was Julian 



podniósł z biedy, lecz w tym zachwycie nie dostrzegacie drugiego dna. Otóż Julian daje wam 

jedno, ale żąda drugiego. Żąda, byście razem z nim poszli na wojnę. Przeciwko Niemcom. 

Czechom. Rusinom. On żąda nieustannej wojny! Żąda rozlewu krwi! Może mówić „chcę 

jedynie wyzwolić inne narody z ucisku”, ale... przecież on wprowadzi własne klasy 

uciskające! Już je wprowadził! Kto zna te jego przecudowne Justiny? A kto ma najwięcej 

ziemi w każdej wsi? 

 - Ten, który najgłośniej wychwala jego imię! - krzyknął ktoś z tłumu 

 - Dokładnie! Ten władca nie jest nijak lepszy od poprzednich! Mało tego, poprzedni 

nie prowadzili wojen tylko po to, by je prowadzić, nie wciągali w nie zwykłych chłopów! 

Zatem wzywam was! Razem możemy pokonać Juliana! Razem możemy stworzyć nowy 

świat, lepszy od jego świata i świata możnowładców! Jesteście z nami? 

 Tłum eksplodował entuzjazmem, nie było możliwości wydzielenia poszczególnych 

okrzyków, choć można było zobaczyć pojedyncze, szemrające osoby. Henry słuchał tego i aż 

zaczął się śmiać z radości, lecz głos jego ginął w tym wybuchu szczerych chęci 

 - Tak... - powiedział, uniósłszy do góry rękę w celu uciszenia słuchaczy. - Trudno jest 

pokąsać rękę, która karmi, ale na tym właśnie polega polityka. To, co nasi ciemiężcy zyskali 

kłamstwem i papierem, co Julian zdobywał pięścią, my zdobędziemy żarem naszych serc. 

Musimy utworzyć armię, wy jako łucznicy wyborowi będziecie stanowili jej ważną część. To 

jednak zdecydowanie za mało... 

 - Kiedyś nas, Małych Wojowników, było tylko siedmiu, a razem zdołaliśmy zabić 

Juliana. Niestety, on powrócił, a drugi raz nie udałoby się nam pokonać go tą samą sztuczką. 

Był z nami Deep, świetny miecznik, pochodzący z jednego z najwybitniejszych polskich 

rodów. Będzie on mógł szkolić dla nas innych mieczników. Rzecz tkwi w tym, że Julian czuł 

się zagrożony z jego strony i zepchnął go do lasów Engok. Pierwsze, od czego powinniśmy 

zacząć nasz zryw, to właśnie odzyskanie go. Wbrew pozorom może to okazać się zadaniem 

trudnym. Kto chce razem ze mną, Johnem i Firenem wyruszyć na tę wyprawę? 

 No tak, pomyślał mag, póki idzie o samo darcie mordy to każdy jest mocny, a jak 

przyjdzie co do czego to zapada grobowa... 

 - Ja się zgłaszam. 

 Henry zdziwił się, słysząc ten głos. Odwrócił się prędko. Tak, to nie ulegało 

wątpliwościom: powiedział to Ratab. Stał z uśmiechniętą miną, jakby czekając na 

zaakceptowanie 

 Jakoś nie wyglądał na takiego, do którego pasowałby opis Nageva 

 Henry wiedział co zrobić. Krzycząc przeraźliwie uniósł jego rękę do góry, na co tłum 

wybuchnął, choć wydawało się to już niemożliwe, jeszcze większym entuzjazmem, jakby cała 

radość ludzkiego padołu zebrała się właśnie tutaj i ulatywała z powrotem ku boskiemu 

Stwórcy, ku niebu. 

 - Słuchajcie – powiedział Henry, gdy już powstańcy uspokoili się nieco. - Niech na 

razie wszystko toczy się zwykłym rytmem. Za kilka dni wrócę tutaj z Deepem i wtedy 

objaśnię wam, co należy robić dalej. Na razie niech wszystko wróci do normy, udawajcie, że 

nic się nie dzieje... 

 - Za kilka dni? - zapytał zdziwiony Ratab, gdy ludzie zaczęli rozchodzić się s woje 

strony, tworząc nieco hałasu. - Czemu miałbyś go wyciągać z Engok kilka dni? 

 - No przejść się tam zajmie trochę czasu... - odparł zbity z tropu Henry 

 - Kto powiedział, że piechotą pójdziemy? Koniem pojedziemy 

 - A od kiedy w Leśniczówce są konie? 

 - Od kilku lat, gdy Julian ufundował stajnię. 

 Henry uśmiechnął się krzywo 

 - Wiesz co? - zapytał po dłuższej chwili. - Wykażemy się teraz drobną hipokryzją... 

 



7. Drugie starcie 

 

  Czasem początkowe założenia 

  upadają w obliczu komplikacji 

   John, „O Obronie Pięciu Wież” 

 

 Zanim jednak wśród pomruków powszechnego podziwu Henry i Ratab zdążyli dojść 

do stajni dogonił ich John. 

 - No dobra, dość tego gadania, pora przejść do działań – zaczął dość bezpośrednio. - 

Tak więc, po Deepa udajemy się w czterech? A tymczasem władzę w Leśniczówce 

sprawować będą wciąż Nagev i Laban, teraz podburzając ludzi do walki? 

 - No tak, tak, tak jak mówiłem – zdziwił się Henry 

 - Hmm... co zaś zrobimy, gdy już Deep zasili nasze szeregi? Wydaje mi się 

najsensowniejsze udać się wówczas do Pierwszej Wieży, by tam przygotować nasze oddziały, 

a jeden z nas przyciągnie na miejsce wszystkich z Leśniczówki. 

 - To już mówiłeś swojego czasu – stwierdził Henry, po czym zapytał – a czemu nie 

mieliby oni wyruszyć już teraz? 

 - Hmm... kilkaset ludzi to nie nas trzech, dla takiej grupy osób trudniej będzie załatwić 

wyżywienie... logistycznie jest to trudne... 

 - Jakoś od pokoleń Leśniczówka nie zdechła z głodu – przerwał mu Henry 

 - Czyżby władza uderzyła ci do głowy? – warknął John, łapiąc go za kaftan. - Ty nie 

udawaj mądrzejszego niż jesteś. Strzelasz świetnie z łuku, owszem, ale pieczę nad wszystkim 

sprawuję ja. Byłbyś świetny między nimi, ale nie nad nimi! Nikt w Pierwszej Wieży nie jest 

uprzedzony o tym, że tu się przygotowuje spisek. Skąd wiesz, że cię poprą, a nie wydadzą 

Julianowi? 

 - A skąd ty wiesz? - zapytał wściekle Henry, odpychając Johna. Wiedział, że mag się 

czepia. - Co ci odbiło? 

 - Mam znajomości, ty nie. Cholera – mag splunął na ziemię. - To nie robi różnicy, czy 

przyjdą dzień wcześniej, czy dzień później, będą tak samo przystosowani do walki. Idziemy 

po Deepa, z Deepem na czele wyjdziemy stąd i pełni chwały zjawimy się w Pierwszej Wieży. 

Tak więc, na razie jedziemy! 

 Henry tylko pokiwał głową. Wydawało mu się, że mag sam nie wie o co mu chodzi, 

lecz wolał już nie roztrząsać tego tematu. 

 Nie minęło pół godziny jak wszyscy czterej mknęli galopem po wiejskiej dróżce. Nic 

do siebie nie mówili, w tętencie koni nie usłyszeliby się nawzajem, każdy natomiast osobno 

rozważał ostatnie wypadki. John rozważał wszystko pod względem logistycznym, Henry czuł, 

iż to jego dzień, Ratab zaś zastanawiał się, po co tak właściwie wpakował się w całe to 

przedsięwzięcie. 

 Jedynie Firen siedział posępny na swym wierzchowcu, niby to nim kierując, a w  

rzeczywistości zwierzę samo z siebie wiedziało jak należy jechać. Pan Ognia rzekł 

nieprzytomnym głosem. 

 - Nie powinniśmy tędy jechać... 

 - To niby czemu? - zapytał John, wcale nie odchodząc w myślach od swoich wyliczeń 

 - Nie powinniśmy tędy jechać – powtórzył Firen 

 I upadł na ziemię. 

 Wyglądało to groźnie, wszyscy wnet zebrali się przy nim. Przy takiej prędkości 

upadek oznaczał przynajmniej poważne złamania, jeśli nie śmierć. 

 John pierwszy klęknął przy nim. Nie dawał znaków życia, dopiero gdy mag 

przewrócił do twarzą do siebie wyszeptał 

 - Mój brat... jest blisko. 



 Wnet obrażenia Firena przestały mieć jakiekolwiek znaczenie dla Johna i Henry'ego. 

Jedynie Ratab nie wiedział, co oznacza ta wiadomość. Mimo to rzucił okiem na las po lewej i 

równomiernie zasadzone drzewa po prawej stronie drogi. No tak, to się nazywa doskonałe 

miejsce na zasadzkę. 

 - Henry, Ratab, wypatrujcie wszelkiego zagrożenia – zarządził John. - Na widok 

jakiegokolwiek podejrzanego zjawiska strzelać bez ostrzeżenia  

 - Załadujesz energetyczną? - zapytał zwycięzca turnieju w Leśniczówce. 

 John westchnął ciężko, wyciągając ku niemu rękę. Zawsze o tym zapominał, a teraz 

akurat przydałaby się broń potężniejsza od zwykłej strzały. Wziął energetyczną w rękę i z 

uwagą przyjrzał się jej. Z pozoru nie różniła się od zwyczajnej, miała grot i lotkę, lecz zamiast 

drewna mag widział przezroczystą, czerwoną rurkę. Zamyśliwszy się głęboko zamknął oczy i 

zacisnął mocno pięści. 

 Strzała rozbłysła oślepiającym światłem, gdy wypowiedział w myślach wszystkie 

zaklęcia. Kiedy światło zelżało, Henry ujrzał wewnątrz rurki przezroczyste banieczki, co 

szczerze ucieszyło jego duszę. 

 John wrócił do leczenia Firena. Najpierw zajął się głębszymi zadrapaniami, które nie 

wymagały wielkiego wysiłku, a które nieleczone mogłyby owocować strasznymi 

powikłaniami. Wróg mógł uderzyć w każdej chwili, zaś złamania wymagały mnóstwa czasu i 

energii magicznej. 

 Dziki wrzask bólu przerwał tę ciszę przed burzą. Mag osunął się na ziemię, postękując 

żałośnie. Miał wbity w plecy nóż. 

 Wnet z zarośli wyskoczył wysoki łysol z pasami noży przewieszonymi na krzyż przez 

ramiona. Zaraz zanim nadszedł spokojnym krokiem Freeze. 

 - Jestem Nafest – powiedział dumny z siebie nieznajomy, prezentując jeden z noży. - 

Pogromca zabójców i innego rodzaju kanalii... 

 - Zamknij mordę – powiedział łagodnym głosem Freeze. - Załatwmy to jak ludzie i 

oddajcie mi mojego brata, a was puszczę wolno. Nic nikomu się nie stanie, no chyba, że 

podejrzewacie mnie, że zrobiłbym coś rodzonemu bratu... 

 - Od czasu, gdy przeszedłeś na stronę Juliana, nie można wierzyć w żadne twoje 

słowo! - wrzasnął wściekle Henry, wyciągając strzałę z kołczanu. - To nie jest nawet twój brat 

cioteczny! To brat tytularny! 

 - Nie czepiajmy się szczegółów. W każdym razie mam rozumieć, że nie przystajesz na 

moje warunki? 

 - Nigdy! 

 Henry nie czuł się zobowiązany do przestrzegania jakichkolwiek zasad uczciwej 

walki, jeszcze podczas rozmowy wymierzył strzał. Puścił cięciwę niespodziewanie, nie 

naciągnąwszy jej odpowiednio. Nie trafił. Nafest co prawda uchylił głowę z pośpiechu, lecz 

Freeze nie wykonał żadnego ruchu. 

 Wkrótce strzał oddał Ratab, ale pocisk zatrzymał Freeze za pomocą lodowej kuli. 

Henry miał strzelić, gdy okazało się, iż Nafest rzuca w niego nożem 

 Ratab w ostatniej chwili zdołał sparować cios swoim krótkim mieczem, jednakże 

zaraz musiał uciekać przed lodową kulą Freeze'a. 

 „W co ja się wpakowałem?” pomyślał Ratab, patrząc jak Henry upada raniony nożem, 

a Freeze i Nafest zbliżają się ku niemu... 

 

 

  



8. Gniew ognia 
 

  „Ja nic nie zrobiłem” 

   Firen, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Gdy wydawało się, że nie ma już dla niego nadziei, nagle coś błysnęło między 

walczącymi. Nafest z trudem uniknął ciosu, zaś na twarz Freeze'a wstąpił szczery wyraz 

przerażenia. Ratab nie wiedział, co tak właściwie dzieje się, mało go to obchodziło, chciał 

wykorzystać tę chwilę nieuwagi przeciwnika. Naciągnął strzałę na cięciwę i błyskawicznie 

strzelił w Nafesta. Tym razem trafił. 

 Freze zaś unikał kolejnych błyśnięć, wyginając się w najróżniejsze sposoby. Raz 

próbował obronić się swoim lodowym mieczem, lecz ten rozpadł się na drobne kawałki. 

Ratab w końcu nie wytrzymał i rzucił okiem w stronę, z której nadlatywały pociski. 

 John stał na dwóch nogach, jedną ręką trzymając się za sterczący z pleców nóż, drugą 

zaś co chwilę szarpiąc i jakby rzucając coś przed siebie. Ratab nie mógł rozeznać, co to jest, 

wyglądało jak błyski światła. Jedno było pewne: to musiała być magia. 

 Freeze jednak wcale nie składał broni, w krótkiej chwili wytchnienia przyłożył dłoń 

do ziemi. Ratab nie wiedział, co to oznacza, na pewno nic dobrego, więc wykorzystując 

zdezorientowanie wywołane sztuczkami Johna przygotował się do ostatecznego strzału. 

 Nagle poczuł silny ból, najpierw w stopie, później przechodzący coraz wyżej. 

Odruchowo wypuścił z ręki łuk i strzałę, po czym zastygł w bezruchu. Jego świadomość 

wyłączyła się. 

 Freeze znał tę sztuczkę. Wściekły szedł w kierunku Johna, który również kipiał 

gniewem. Władca Lodu doskonale unikał wszystkich noży, zaś w odpowiednio niewielkiej 

odległości zaczął tworzyć lodową kulę na jednej dłoni. Cisnął ją w Johna, on uskoczył w bok, 

lecz wtedy Freeze zdzielił go zwyczajnie pięścią w ryj. Mag zachwiał się, lecz nie upadł, więc 

jego przeciwnik chwycił za nóż w jego plecach i z dziką satysfakcją przeciągnął nim w górę. 

Żebra przyjęły większość siły uderzenia. 

 Nagle Freeze padł na ziemię, trafiony strzałą wystrzeloną ostatkiem sił przez 

Henry'ego. Władca Lodu jednak szybko podniósł się, wiedząc już, że to on zwyciężył. 

– Bracie... nie rób tego... - wyszeptał Firen 

 Freeze zatrzymał się w pół kroku. Wygiął się całym ciałem, prawą rękę chowając za 

lewe przedramię, by zaraz wykonać nią błyskawiczny półobrót. Malutki sopelek lodu jak 

piorun trafił Henry'ego. Władca Lodu znał to drgnięcie, a po nim ciszę. To była śmierć. 

 - Braciszku – zaczął Freeze, idąc powoli do Władcy Ognia. Strzała w plecach 

wyraźnie mu przeszkadzała. - Czego mam nie robić? Ty nawet nie wiesz, co chcę zrobić. 

Chcę stać się Firzenem... 

 Władca Lodu znów upadł na ziemię. John posłał kolejny nóż, lecz tym razem nie 

czarował, po prostu cisnął ten oręż, którym Freeze tak oszpecił jego plecy i który niedbale 

wyrzucił. 

 Magowi stanęło przed oczami dawne wspomnienie: kiedy jeszcze przed pokonaniem 

Juliana urządzali krwawe walki próbne i to on, John, musiał następnie składać wszystkich do 

kupy. O nie, Panie Lodu, ty chyba zapomniałeś, co potrafi twój czarodziej! 

 Mimo to ten adept Czwartej Wieży wiedział, że ich obecne położenie nie napawa 

optymizmem. Prostym zaklęciem rozbudził ostatnie impulsy życia w ciele Henry'ego, zaś 

wcale nie bardziej złożonym rozmroził Rataba. 

 - Jestem nieśmiertelny – syknął John. - Jestem bogiem... nie zabijesz mnie nigdy... 

 - Nie róbcie nic mojemu bratu – zajęczał Firen. 

 Rzeczony brat miał jeszcze siłę podnieść się. John i Ratab położyli go z powrotem na 

ziemię nożem i strzałą. 



 - Zostawcie mojego brata! - ryknął wściekle Firen 

 To, co się stało, zdziwiło wszystkich. Władca Ognia pomimo swej złamanej nogi 

wstał, a następnie uniósł się nad powierzchnię ziemi. Ci, co jeszcze pozostali przy życiu 

słyszeli jak wrzeszczy wściekle, jakby wykrzykując pradawne zaklęcia, aż nagle rozbłysnął 

oślepiającym światłem. 

 Wszyscy zamknęli oczy. Gdy je otworzyli, zdziwili się jeszcze bardziej. Firen nosił na 

sobie złotą zbroję i pelerynę podobną do peleryny Freeze'a, tylko całą wściekle czerwoną. 

Emanowała z niego potęga. 

 - Firen, co ty... - zdziwił się John. - Co się z tobą dzie... 

 Lecz Władca Ognia już nie słuchał, zaczął ciskać przed siebie kule. Kule czystej 

magmy. Nieludzki wrzask niemal oszołomił Johna, zdołał on jednak uniknąć pierwszego 

ciosu. Wiedział, że jego niedawny przyjaciel nie wybierał celów. Czym prędzej wyczarował 

kopułę i położył się na ziemi. Oczy skrył za ramieniem, nie chciał na nic patrzeć, miał tylko 

nadzieję, że zaklęcie objęło wszystkich. Tak przyparty do gleby modlił się w przerażeniu, lecz 

ten nieustanny wrzask zagłuszył jego myśli. Nic nie wskazywało na to, by to piekło miało się 

skończyć, mało tego, zdawało się, że Firen jedynie wściekł się jeszcze bardziej z powodu 

stawianego mu oporu. 

 John czuł, jak szybko upływają z niego pozostałe mu siły. Walczyć do własnej śmierci. 

Chyba właśnie tak się stanie. 

 Różdżka drżała mu w ręku, lada chwila ją wypuści. Użył całej woli, by unieść nieco 

głowę. Nikt już nie patrzył, nikt nie widział, że płacze... To już nie ma znaczenia. Kule 

rozbijają się o osłonę jak krople deszczu. Już niedługo... 

 Magiczna siła wyrwała mu różdżkę z ręki. Nie miał odwagi spojrzeć śmierci w oczy, 

skulił się jak małe dziecko... 

 Firen nie czuł zmęczenia, ciskał jedną kulę za drugą. Dopiero gdy zobaczył spalone 

ciała swoich niedawnych towarzyszy uspokoił się. Lekko opadł na ziemię. Klęczał przed nim 

Freeze, jako jedyny nie został trafiony tym piekłem. On jednak także szedł na spotkanie 

śmierci. 

 - Przepraszam – wyszeptał Władca Ognia 

 Po czym zemdlał i padł na ziemię. 

 

 

 

 

  



Rozdział V: Dwójnia 
 

 

1. Po piekle 
 

  Wszelkie pogłoski o różdżkach, 

  które uległy samozniszczeniu 

  celem ochrony właściciela 

  można włożyć między bajki 

   Remus Lupin, „Legendy i ich demaskacja” 

 

 Przez umysł Johna przebiegła myśl. Nie wiedział, co powinien zrobić. Bał się. 

 Nic nie czuł, pozostawała mu tylko jedna myśl. Coraz więcej, coraz więcej, aż 

zapełniły jego umysł. Nic nie widział wokół siebie, tylko ciemność, tak jak w ostatnich 

sekundach życia. 

 W końcu postanowił wykonać jakiś ruch, próbował poruszyć ręką. Coś jakby prąd 

przebiegło po jego skórze... uczuł miarowe bicie, bardzo powolne, jakiego jeszcze nigdy nie 

słyszał. Wtedy dopiero zrozumiał. 

 Żył. 

 Nie wiedział jakim sposobem, to go zupełnie nie obchodziło. Może całe to zajście z 

Firenem tylko mu się przywidziało? Dlaczego zatem nic nie czuł? 

 - Jestem... nieśmiertelny... - przeszło mu przez myśl, chociaż nie był do końca pewny, 

czy śmierć nie wzięła go w swoje ramiona. 

 Pierwsze zaklęcia słyszał tylko w swojej głowie, najpierw proste, by uleczyć nieco 

szyję. Trudno przychodziło mu jakiekolwiek myślenie, lecz zdołał zmusić się, aby uzdrowić 

swoje oczy. Poczuł coś powiekopodobnego, mimo to nic nie widział. Musiał najpierw unieść 

głowę. 

 Widok przeszedł jego najgorsze oczekiwania: zapadła noc, lecz w świetle księżyca 

widział tylko czerń spalonej ziemi. Przerażony zrozumiał: tak wyglądało całe jego ciało. Jak 

węgiel. 

 Na chwilę ponownie opuścił głowę. Wiedział, że powinien był umrzeć, lecz 

zwyczajnie nie chciał. Kolejnymi zaklęciami odtworzył swoje usta, by łatwiej było mu 

wypowiadać zaklęcia. Brzmiało to jak ciche zawodzenie, gdy powoli, część po części, 

odtwarzał swoje ciało od wewnątrz. Nie czuł żadnego bólu. Z fizycznego punktu widzenia był 

martwy. 

 Tchnął odrobinę życia w każdą część siebie, po czym wstał przy pomocy magii na 

równe nogi. Nie wiedział, gdzie znajduje się jego różdżka, prawdopodobnie uległa 

spopieleniu. A może... zniszczyła sama siebie, by go chronić? Słyszał o takich przypadkach, 

bardzo nielicznych, nieomal legendarnych... 

 Nie chciał patrzeć na Nafesta i Henry'ego, doskonale wiedział, jak wyglądają. To już 

nie było oparzenie, to było spalenie. Śmierć w ogniu. Johna zajmowało tylko jak wygląda 

Firen. 

 Wyglądał słodko. Leżał na ziemi i spał jak zabite niemowlę. Nie miał na sobie żadnej 

zbroi, tylko ten pas, co zawsze. John wiedział, co zrobić. Szturchnął go zaklęciem celem 

przebudzenia. 

 - Co się stało? - zapytał niewyraźnie Władca Ognia, po czym zaczął nerwowo 

wykrzykiwać. - Freeze! Walka! Co się... 

 - Ćśś... - uciszył go John. Nie użył do tego swojego gardła, zresztą, nie miał go. Gdy 

przywracał się do życia nie zajmował się takimi drobiazgami, ze swoim przyjacielem 



rozmawiał za pomocą magii. - Daj mi swą moc. 

 - John, ale co się... John, jak ty wyglądasz, nie widzę cię pod światło... 

 - Nie zadawaj pytań. Daj moc. Bo umrzemy. 

 Firen nie wiedział, co się dzieje. Wstał na równe nogi i otworzył swój umysł, tak jak 

należało to uczynić. Poczuł się nagle bardzo słaby i upadł na ziemię, jakby ktoś zabrał 

wszystkie jego siły. 

 - John, co się dzieje? - zapytał przerażony. - Co tu się stało... Może ty nie jesteś 

Johnem? Oszukałeś mnie! 

 - Nie pamiętasz? - zapytał mag, przywracając sobie kolejne funkcje życiowe. Z taką 

ilością energii mógł zrobić wiele. - Zaczekaj, zaraz wszystko ci opowiem... na razie jestem za 

słaby... 

 John nie myślał o swoim obecnym położeniu, musiał się odrodzić. Najpierw oczy 

naprawił do końca, następnie serce, język, płuca, mięśnie nóg i rąk... trwało to dość długo, 

lecz wreszcie mógł działać, choć nie był jeszcze w pełni sprawny. 

 - Ty mnie się pytasz, co tu się dzieje? - zapytał mag ohydnym głosem, całkowicie 

niepodobnym do siebie, piskliwym, a zarazem grubym. - To ty tego wszystkiego dokonałeś, 

ty zabiłeś Henry'ego i Rataba, a nie wiesz, co tu się działo. Został z nas tylko węgiel, ty 

spaliłeś nas i tę ziemię. 

 - Nic nie pamiętam – powiedział przerażony Firen. Spojrzał na Nafesta: nie zostały z 

niego nawet kości, jedynie zwęglone odpadki 

 - Miałeś... złota zbroję... wielką potęgę. Broniłeś swojego brata. Zobacz, co zrobiłeś. 

 Władca Ognia patrzył na wszystkie strony. Miał łzy w oczach, nie mógł uwierzyć w 

to, co widział. Ten nagi upiór, stojący obok niego... to miał być jego przyjaciel? 

 John podszedł do Rataba. Przyjrzał mu się dokładnie, po czym stwierdził 

 - Zdechł pies – i delikatnym ciosem dłoni zrzucił jego głowę z karku. 

 - Matko jedyna... - jęknął Firen, zasłaniając łzy pięściami. 

 Mag podszedł do Henry'ego. Zabawne, teraz doskonale widział to złamanie palca 

wskazującego na prawej dłoni, widział właściwie wszystkie kości dłoni, aż przypomniały mu 

się zajęcia z anatomii w Czwartej Wieży, gdy zdejmował z trupa część skóry, by przyjrzeć się 

jego mięśniom. Coś go jednak zdziwiło... upewnił się zaklęciem. Tak, nie ulegało 

wątpliwościom 

 - Henry żyje – powiedział, nie dowierzając sam sobie. 

 Firen natychmiast przestał zawodzić. Stanął przed Johnem, po czym powiedział 

głosem zdecydowanym jak jeszcze nigdy w życiu 

 - Zabij mnie, byle tylko on żył 

 John westchnął ciężko, a właściwie charchnał. Powoli dotknął prawą dłonią policzka 

Firena. Niech pozna, co to znaczy dotyk śmierci. 

 - Zrobiłbym to – odparł mag z pasją w głosie. - Z najwyższą chęcią... zabiłbym cię... 

ale nie muszę... uratuję go bez tego. 

 Władca Ognia nie wiedział, co bardziej poczuł: słowa maga czy odessanie energii. W 

każdym razie zemdlał. 

 

 

2. Drugie spotkanie 
 

  Nieludzie 

   Woody, „Cofnięci w czasie” 

 

 John nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Utrzymał najbardziej podstawowe 

czynności życiowe Henry'ego – nikt nie poznałby się gołym okiem, że to coś żyje – po czym 



usiadł na ziemi. Już niedługo miało wzejść słońce, na szczęście zapowiadał się dość chłodny 

dzień. Wymyślił następujący tok postępowania: zaczekać na najbliższy wóz, a następnie 

pojechać do Pierwszej Wieży, tam uzdrowią nawet umarłego. Nie myślał o wszczętych w 

Leśniczówce rozruchach, wydawało mu się to tak odległe i niepotrzebne... 

 Nie czuł żadnej potrzeby snu, siedział na drodze i wpatrywał się w Firena. Co ten 

człowiek zrobił... ani śladu Freeze'ego, musiał gdzieś się ulotnić w czasie, gdy byli 

nieprzytomni. Przez umysł Johna przebijała się tylko jedna myśl 

 „Jestem... bogiem...” 

 Nie czuł się znużony oczekiwaniem, nie czuł niczego. W końcu, około południa, 

usłyszał dziwne rozmowy 

– No lol, co ty odwalasz? Nie masz pomysłu i udajesz mądrego 

– Szczym ryj, jedyny pomysł, którego nam brakuje, to pomysł na zabicie Juliana, 

wszystko inne znamy. Zresztą, myślcie wy, ponoć nie tylko ja mam mózg 

– Ech, cwaniak znalazł się... 

 W zniszczonym umyśle Johna odżyło wspomnienie. Już kiedyś słyszał ten język... 

 W końcu zobaczył trzech wędrowców. Tak, nie mylił się, to byli oni, choć jego oczy 

jeszcze nie do końca sprawnie rozróżniały cokolwiek. Oni też go zobaczyli. Stanęli jak wryci, 

nie mogąc wydusić z siebie słowa. 

– Czym wy... jesteście? - wydusił z siebie wstrząśnięty Woody 

– Ludźmi – odparł John. Nie było możliwości, by poznali go po wyglądzie lub po 

głosie 

– Co wam się stało? - Dennis okazał się bardziej wylewny. - Czemu wyglądacie 

jak... jak trupy? 

– Długo by tłumaczyć... chciałbym prosić was o pomoc, bo bez niej nie 

pociągniemy. Jesteśmy o krok do śmierci, mało tego, powiedziałbym, że 

wyprzedziliśmy śmierć. Musicie udać się do Ufty, by zdobyć eliksiry Kharkova, 

następnie udamy się do Pierwszej Wieży. Czy zrobicie to dla nas? 

– Zrobimy – odpowiedział bez zastanowienia Woody 

– Co się... tu stało? - zapytał szczerze przerażony Davis, podchodząc powoli do 

Johna 

 Nagle usłyszeli dziwny dźwięk. Wszyscy zwrócili się w stronę źródła tego hałasu: oto 

Firen przebudził się i szczerze zadowolony rozciągał się na wszystkie strony. Wkrótce jednak 

zatrzymał się w pól ruchu, po czym otworzył oczy. 

– John... wyglądasz... potwornie – wydusił z siebie zszokowany, patrząc na przyjaciela 

– Co ty nie powiesz... 

– Ej, ja cię znam – zawołał nagle Davis. - My cię spotkaliśmy w karczmie, pamiętasz? 

W co ty się wkopałeś? 

– Różne wypadki chodzą po ludziach – odparł John. - Jesteśmy tu wszyscy trzej, nie 

tylko Firen. Mam dla was zagadkę – wskazał na zwęglone kości pozostałe po Nafeście 

– czy on żyje? 

– No raczej nie – odparł Woody, przerażony tym nieco makabrycznym poczuciem 

humoru, spojrzawszy na łysą czaszkę 

– Czy on żyje? - John zapytał wściekle i wskazał na Rataba, pokrytego czarną błoną, 

która została z jego skóry. 

– Nie. Jak ma żyć skoro mu łeb urwało?! 

– A czy on żyje? - zapytał po raz trzeci John, wskazując na Henry'ego z odsłoniętymi 

wszystkimi kośćmi prawej ręki 

– Nie! Przesta... 

– Błąd – przerwał mu John, zmuszając pozostałości swej twarzy do czegoś w rodzaju 

sardonicznego uśmiechu. 



– Jak to coś może żyć?! - zakrzyknął Woody. - To jest bardziej martwe niż Curt Cobain! 

– Magia, mój drogi, to jest magia... w każdym razie, dość tych miłych pogaduszek. 

Firen, idziesz z panami do Ufty, tam masz nabyć eliksir Kharkova, takie brzydkie, 

żółte coś...  Czym prędzej wrócicie tu i jedziemy do Pierwszej Wieży na leczenie. 

Acha, jakby ktoś mógł zostać ze mną... smutno jest tak siedzieć samemu 

– No a mówiłeś, że ten cały trupek żyje – powiedział przywódca Cofniętych 

– To, że żyje, nie oznacza, że jest zdolny do rozmowy 

 Woody westchnął ciężko. Współczuł mu, wiedział, co to znaczy popaść w obłęd z 

powodu śmierci przyjaciela, nie chciał go wyrywać ze świata złudzeń. Po krótkiej naradzie 

Davis został z magiem. 

– Dobrze, to ja panów zaprowadzę, ty się tymczasem spokojnie rozkładaj – powiedział 

Firen, odchodząc z Woody'ym i Dennisem. 

 Został tylko John z Davisem. Cofnięty w Czasie patrzył nieufnie na maga, który 

jednak wkrótce zaczął rozmowę. 

– Powiedz mi, jak wygląda XXI wiek 

– Jak wygląda XXI wiek? - powtórzył pytanie zdziwiony Davis. - Ech... jak to 

wytłumaczyć. Zupełnie inaczej niż trzynasty. Nie ma tyle lasów co tutaj, za to mamy 

wielkie miasta, w których żyje po kilka milionów ludzi... 

– Milion? - zapytał z niedowierzaniem John 

– Milion to tysiąc tysięcy – pospieszył z wyjaśnieniem Davis, lecz mag przerwał mu 

– Wiem, co to milion, ale tyle ludzi skupionych w jednym miejscu... nie do pomyślenia. 

Jacy są ci ludzie? Co możesz o nich powiedzieć? 

– Są raczej... szarzy. Ciągle w pracy, żyją całe życie tak samo. Jedynie bogaci 

urozmaicają swe życie zabawą... no i młodzież... 

– Ech, czyli przez siedemset lat nic się w tym nie zmieniło... 

– No niestety nie – przytaknął Davis. - Mamy za to wspaniałą medycynę na przykład, 

wspaniałą naukę. Ratują człowieka w sytuacji, gdy już wydawało się, że nie ma dla 

niego ratunku. 

– Czy byliby w stanie nas uratować? 

– Raczej wątpię... chociaż może... 

– Widzisz, magią ta sztuka się nie udała 

– W XXI wieku nikt nie wierzy w magię. Wierzą w naukę.. a raczej w telewizory 

– A wierzą w Boga? 

– Już tylko nieliczni... 

 John westchnął ciężko 

– Wiesz co? To ja się jednak cieszę, że żyję w „wiekach ciemnych” 

 

 

3. Zadanie sprzedawcy 
 

  Nigdy nie wiesz, jakich ludzi spotkasz na swojej drodze, ale 

 ` kiedy spotykasz kogoś takiego to nie masz wątpliwości, że 

  jest on w stanie zrobić to, o czym inni nie śnili 

   Woody, „Cofnięci w Czasie” 

 

 Tak właściwie Firen nie wiedział, gdzie znajduje się Ufta, a mimo to prowadził swoich 

towarzyszy z XXI wieku. Coś mu się jednak ta nazwa obiła o uczy... czyżby nie przejeżdżali 

nieopodal tejże miejscowości? 

– Gdzie jest Ufta? - zapytał przypadkowego przechodnia 

– Cały czas prosto, aż dojdziecie. - wyjaśnił, patrząc w stronę przeciwną niż szedł. - 



Mnóstwo tam różnych zabudowań... i chamstwa 

– Acha, dziękuję za wytłumaczenie – kiwnął głową Firen. 

 Kiedy nieznajomy wystarczająco oddalił się, Woody zapytał zdziwiony 

– To ty nie wiedziałeś, gdzie jest Ufta? 

– No nie... co w tym dziwnego? - Władca Ognia wzruszył ramionami. - John daje 

zadanie, więc trzeba mu wszelką możliwą metodą mu podołać. 

– Acha, rozumiem... to co tak właściwie tam się stało? 

– Sam nie wiem, bo zemdlałem – westchnął Firen ciężko. - Mówią, że się nagle 

ocknąłem... i urządziłem im to piekło. Chociaż wątpię, żebym miał aż tyle mocy. John 

to potężny mag, jego zaklęć nie da się tak łatwo przełamać. 

– Mag? Zaklęcia? Brzmi to jak jakieś... oszustwo – rzekł nieprzekonany Davis 

– Michael mówił, że w przeszłości naprawdę istniała magia – wtrącił się Dennis. - No 

właśnie. Jak inaczej wytłumaczyć to, że Julian żyje sobie już blisko siedemset lat? 

– Hmm... Michael mówił coś o mutacji genetycznej... - westchnął Woody 

– Co to jest mutacja genetyczna? - zapytał zaciekawiony Firen 

– Długo by tłumaczyć – skrzywił się Dennis. - Takie coś, co robi z krowy kurczaka 

– Acha, ciekawe – Firen pokiwał głową. - Jest taka dziedzina magii jak 

przemianowanie, zajmuje się czymś takim, no ale skoro zdołaliście dokonać tego bez 

pomocy nadprzyrodzonej... no to należy się szczere uznanie. 

– Może nie tyle nam, co naukowcom naszych czasów – uśmiechnął się Dennis. - My 

jesteśmy zwykłymi zjadaczami chleba, którzy szkolili się w sztukach walki. 

– Widzę podobieństwo do naszych czasów. - Firen podjął temat. - U nas też magia jest 

tylko dla nielicznych, ale szczerze powiedziawszy sądzę, że wy we dwóch pewien 

potencjał magiczny macie. Może niezbyt potężny, ale macie. 

 Tak też mijał im czas na szczerej rozmowie i wskazywaniu różnic pomiędzy dwoma 

odległymi epokami. Droga wcale nie dłużyła się im, wydawało się, że szybko dotarli na 

miejsce. 

 Ufta wyglądała tak samo jak każde inne małe miasteczko, przynajmniej jeśli patrzeć 

na schludne domki po obu stronach głównej ulicy i ludzi krzątających się między nimi. 

Słyszeli także kakofonię setek głosów, zawodzenia kóz, koni i innych zwierząt. Mimo iż 

kierunek dalszej drogi wydawał się oczywisty, Firen wolał zapytać się przechodnia. 

– Jak trafić na targ? 

– Nie da się nie trafić – skrzywił się dość wysoki mężczyzna w kurtce podbijanej 

sobolami. - Cały czas prosto i w prawo. Skieruje cię smród. 

– Acha, czyli John wybrał prostą trasę wędrówki – westchnął Firen. - W każdym razie 

idziemy. 

 Bogaty mieszczanin miał rację, nie dało się tam nie trafić. Hałas targu wnet ogłuszył 

wszystkich. Między gęsto ustawionymi straganami przeciskali się śmierdzący potem ludzie, 

co i rusz prowadząc za sobą czasem nawet bardziej śmierdzący inwentarz żywy. W 

przemieszczaniu się nie pomagały także nieustannie wrzeszczące dzieci, które wyciągały 

wszystko z toreb nieuważnych podróżników. 

 Gdyby nie musiał, Firen na pewno nie wszedłby między tę hołotę. Przepychał się do 

przodu, mało przejmując się okrzykami sprzedawcy jabłek zachwalającego swój towar. 

Człowiek handlujący solonymi rybami pokłócił się ze swoim klientem, od razu wszczęli 

bójkę, którą Firen, Dennis i Woody z trudem ominęli bez uszczerbku na zdrowiu. 

 Władca Ognia wiedział, gdzie należy iść. Zobaczył to miejsce jeszcze przed wejściem 

w to piekło handlu. Gdy zamknął za sobą dębowe drzwi, odetchnął ze szczerą ulgą. 

– Co, wesoło tam jest na zewnątrz? - odparł ktoś ukryty za ladą 

– Oj, bardzo wesoło – odparł zmęczony tą krótką trasą Firen 

 Drzwi przez chwilę wpuściły miejski hałas, by do środka mogli wejść Cofnięci w 



Czasie. Gdy już w sklepie z eliksirami na powrót zapadła błoga cisza, sprzedawca 

wyprostował się i dość wyniosłym spojrzeniem zmierzył swoich gości. Miał na sobie 

nienaturalnie seledynową pelerynę,  lecz Firena wcale to nie zdziwiło – widział już w życiu 

wielu magów, zresztą, John to także wcale ciekawy przypadek. 

– Czego panowie sobie życzą? - zapytał sprzedawca, siląc się na uśmiech 

– Potrzebujemy eliksiru Kharkova – odparł spokojnym głosem Firen. - Czy jest na 

zbyciu? 

– Widać od razu, że kupujecie go dla kogoś – złośliwy uśmiech wykrzywił twarz 

właściciela sklepu. - Każdy, kto się zna na handlu miksturami, ma eliksir Kharkova, to 

podstawa. Dziesięć groszy. 

– Rzecz w tym, że nie mamy pieniędzy – Firen uśmiechnął się głupio. - Jesteśmy jednak 

gotowi wykonać każdą pracę, którą nam zlecisz, byleby szybko. 

– Jak szybko zdobyć dziesięć groszy? - zapytał zamyślony sprzedawca, odciągając 

firankę z okna. Gestem ręki zaprosił wszystkich bliżej. Ujrzeli jak nad żwawym 

miastem w oddali wznosi się wulkan. - Widzicie? Wiele lat temu potężny mag ukrył w 

jego kraterze kosztowności, nie wiem dokładnie jak, ale tak było na pewno. Jeśli je 

zdobędziecie... no cóż, to na pewno pieniądze na Kharkova mieć będziecie 

– Chyba żartujesz – prychnął Dennis 

– To wy zaczęliście – sprzedawca wzruszył ramionami 

– Poczekajcie jedną chwilkę – powiedział Firen, po czym wybiegł ze sklepu. 

 Właściciel sklepu stanął osłupiały. Przez dłuższą chwilę nie wiedział, co powiedzieć. 

– On chyba nie pobiegł po to... 

– Spokojnie, on temu podoła – rzekł Woody 

– Ale... nawet magowie o krajowej sławie się tego nie podejmowali! To zwykłe 

samobójstwo! 

 Woody usiadł na podłodze. Nie miał wątpliwości, że jego przyjaciel wróci. Dennis 

tymczasem chodził z miejsca na miejsce, oglądając wyposażenie sklepu. 

– Co to jest ten eliksir Kharkova? - zapytał wreszcie 

– Hmm... - zamyślił się sprzedawca, jakby miał wytłumaczyć rzecz tak oczywistą, że aż 

niemożliwą do wytłumaczenia. - Używany przy szczególnie silnych czarach, gdy 

jeden rezerwuar mocy maga nie wystarcza. Podstawowa rzecz dla każdego 

szarlatana... 

 Obaj Cofnięci w Czasie czekali. W końcu także Dennis usiadł obok Woody'ego. Nie 

wiedzieli, ile czasu może to zająć Firenowi, więc postanowili popilnować sklepu przez noc, 

co właściciel przyjął bardzo ochoczo. 

 Obudziło ich trzaśnięcie drzwiami. Już świtało. 

– Coś waszego przyjaciela nie widać – rzekł beznamiętnie sprzedawca - ale zlituję się 

nad wami, wyglądacie na miłych ludzi w nagłej potrzebie: dajcie w ryj sprzedawcy 

ryb, to dam wam ten eliksir 

 

 

4. Dobry i zły 

 

  To nie był on 

   Firen, „Pamiętnik mój i brata” 

– Witam brata ja mojego najumiłowańszego! 

 Firen z trudem otworzył oczy. Nie miał pojęcia, gdzie się znajdował, ostatnie, co 

pamiętał, to wulkaniczna lawa. Może opary siarki doprowadziły go do omdlenia, wpadł do 

lawy i utopił się, a teraz znalazł się w piekle? 

 Czuł wodę pod stopami, musiał znajdować się w jakimś wilgotnym pomieszczeniu, 



powietrze było stęchłe i niezdrowe. Gdy już mógł rozeznać się w swoim położeniu zrozumiał, 

że znalazł się w lochu. 

 W wejściu do celi stał Freeze, cały obandażowany, podpierający się dwoma kijami. 

Wyglądał jak weteran strasznej wojny. 

– Gdzie ja jestem? - zapytał Firen, wciąż nic nie rozumiejąc. - Aleś ty urządzony 

– No cóż, Henry i John to świetni wojownicy, muszę to przyznać – stwierdził z 

krzywym uśmiechem na twarzy Władca Lodu. - Ledwo się z tego wykaraskałem. Ty 

zaś jesteś w moim lochu, no może nie tyle w moim lochu, ale w lochu Juliana pod 

moim zarządzeniem. 

– Ale dlaczego? Czemu się tak na mnie uwziąłeś? - zapytywał Firen z wyrzutem w 

głosie. 

– Wiesz, co to Firzen? - zapytał Freeze, zbliżając się do niego 

– Coś mi się obiło o uszy... ale nie wiem. 

– Czytałem Księgę Żywiołów Podstawowych... - chciał zacząć Władca Lodu, lecz brat 

mu przerwał 

– Niech cię szlag! Przestrzegano nas przed tym, to złe dzieło, pełne niedomówień 

– Książka, jako materia martwa, nie może być zła – odparł Freeze. - Zły może być 

jedynie cel, w którym się jej użyje, lecz nie w tym przypadku. Otóż wiesz, że 

przypadek Braci Żywiołów to nie tylko nasz przypadek. Gdy tylko zginęli poprzedni 

Bracia, my zajęliśmy ich miejsce, a gdy my zejdziemy z tego świata, ktoś inny 

przejmie naszą rolę. Dawno temu przeprowadzono w Chinach (dlaczego wszystkie 

najciekawsze rzeczy zawsze dzieją się w Chinach? Powiedz ty mi) badania nad 

Braćmi Żywiołów. Otóż udało się złączyć ich w jedną całość. Rozumiesz? Dwie 

przeciwne moce w jednym ciele. Potęga tak powstałego człowieka, Firzena, była 

ogromna. 

– Szaleniec – odparł krótko Firen. - Ty zawsze byłeś szaleńcem, nawet gdy nim nie 

byłeś. Łączenie dusz to najczarniejsza magia, przy nie nekromancja to jak sztuka 

sadzenia kwiatków! Czyja to będzie dusza? Moja czy twoja? Czy to będzie wciąż 

dusza człowieka czy jakieś monstrum? 

– Po kilku miesiącach Firzen rozpadł się samoistnie – uśmiechnął się Freeze. - Mieli 

chłopaki jakiś czas zawroty głowy, ale wkrótce przeszli do codziennego życia, o ile 

można nazwać to codziennym życiem. W ciele Firzena byłaby moja dusza, lecz wciąż 

słyszałbym twoją. Lub na odwrót. To kwestia przypadku, tak przynajmniej utrzymują 

w Księdze. W każdym razie, my łączyć się nie będziemy. Ja chcę posiąść potęgę, nie 

mogę ryzykować, że to twoja dusza zagnieździ się w Firzenie. Ja wyssę z ciebie moc. 

Dokonamy czegoś nieznanego w historii. 

– Szaleniec – powtórzył Firen 

– Każdego można nazwać szaleńcem. Ja tą potęgą chcę zbudować lepszy świat! 

– Julian niesie tylko śmierć. 

 Na chwilę zapadło między nimi milczenie, Freeze nie chciał odpowiadać. Wkrótce 

zaczął od zgoła odmiennego tematu. 

– Czy nadal uważasz mnie za swojego brata? 

– Czemu miałbym nie uważać? - zapytał zdziwiony Firen 

– Po tym wszystkim, co ci zrobiłem... 

– Freeze, ty jesteś opętany. John znajdzie jakiś sposób, by cię oczyścić. Na razie trzeba 

uważać tylko na to, by nikt cię przypadkiem nie zabił. Choć rozsądek wskazywałby 

coś zgoła odmiennego, ja wciąż będę z tobą. Niezależnie od tego, co ze mną zrobisz 

– Ach, uspokoiłeś me serce – westchnął ciężko Freeze. - Już ci mówiłem, tego nie da się 

ustalić, kto jest opętany. Czy naprawdę ja, który chcę dobra dla całej ludzkości, czy 

może ty, który przeciwko temu dobru występujesz? 



– Dobro i zło to pojęcia względne – powiedział Firen, lecz po chwili zreflektował się. - 

Nie baw się ze mną w relatywizm! Mordowanie ludzi, czy nawet samo popieranie 

mordowania ludzi, zawsze będzie złem! 

– Wiesz, co mnie najbardziej dziwi? - zapytał Freeze, zmieniając temat. - Twoja wiara w 

tym zwanych przyjaciół. Dlaczego w nich wierzysz, powiedz mi? Przecież John prosto 

w twarz opowiedział się przeciwko tobie... 

– On to zrobił w amoku! - zawołał Firen, nieco tracąc nad sobą panowanie. - Zresztą, 

skąd to wiesz? 

– W myślach twych czytałem... myślałem wiele nad tym wszystkim... doszedłem do 

pewnych wniosków... ten John to straszny człowiek... 

– Bywa nieprzyjemny, ale bez przesady... 

– Pchnął ciebie w moje ramiona, a ty go jeszcze bronisz! 

– Jak niby? - Firen nie wierzył mu coraz bardziej. 

– Stwierdził, że ja chcę ciebie, nie jego, więc jeśli rzuci ciebie na żer, sam będzie 

bezpieczny. - Freeze wzruszył ramionami. - Czysta rachuba. 

– Gadasz głupoty! - wrzasnął Firen. - Wysłał mnie z Cofniętymi, bo kto inny wskazałby 

im drogę do Ufty? John, który zdychał? Henry, z którego został niecały szkielet? 

Opamiętaj się, człowieku! 

– Gdzie byli moi przyjaciele, gdy przeżywałem załamanie wewnętrzne? - wycedził 

wściekle Freeze, mówienie wzmagało jego wściekłość. - Gdzie oni byli gdy 

odnalazłem ten kryształ? Gdzie?! 

– Jaki kryształ? - zdziwił się lekko zlękniony Firen 

– Kryształ poznania. On otworzył mi oczy. Rozróżniłem dobro i zło. Zobaczyłem, że do 

tej pory błądziłem. 

– Ekhm – chrząknął sztucznie Władca Ognia. - Nie chcę nic mówić, ale ja, John, Henry, 

podobnie jak świętej pamięci Alexander byliśmy zamknięci w jaskini, a Deepa 

wygoniono do Engok. Kto ci niby miał pomagać w tych wewnętrznych rozterkach? I 

gdzie, do cholery, znalazłeś taki kryształ? Ktoś ci go zapewne podrzucił! 

 Freeze westchnął ciężko. Odwrócił się do niego plecami. Wychodził 

– Za trzy dni, w pełni, przejmę twoją moc – powiedział, zamykając celę. 

 

 

5. Donosiciel 
 

  To tylko polityka 

   Julian 

 

 Tak właściwie trudno powiedzieć o Azalielu choćby jedno dobre słowo, jeżeli zna się 

go dogłębnie. Zapewne byłby niczym, tak jak tysiące mu podobnych, lecz znalazł się w 

odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, wykazując się nieznaną dotychczas 

bezwzględnością. 

 Pracował jako zwykły chłop, lecz zebrały się w nim wszystkie cechy negatywne jakie 

tylko człowiek mógł sobie wyobrazić – stał się kanalią gorszą od najgorszych kanalii z 

ludowych opowieści. Swej pracy nie wykonywał tylko z powodu własnego lenistwa, ciężar 

swoich obowiązków zrzucał na swoją żonę, a gdy ta od niego odeszła, zajął się rozbojem, na 

polu pracując tylko tyle, by mieć co przegrać w karty. 

 Nieustannie złorzeczył swoim panom, nazywał ich nierobami i wyzyskiwaczami 

ubogich, sprzeczki z ich sługusami znane były całej okolicy. Zwykli chłopi także bali się 

Azaliela – zachowywał się względem nich wulgarnie i agresywnie. Z czasem zebrał kilka 

podległych mu osób, tworząc coś na kształt zbójeckiej bandy. 



 Gdy po raz pierwszy pojawił się Julian wiedział, co należy zrobić: wnet wystąpił jako 

obrońca uciśnionych, wymordował swoich panów, samemu zajmując ich majątki. 

Wprowadził nowy sposób władzy, bez wyzysku, bez przymusu, przez co wszystkie podległe 

mu gospodarstwa upadały. 

 Lecz to mu nie wystarczało. Nie spodziewał się, że taka zgnilizna moralna jak on ujrzy 

kiedykolwiek światło. Julian lubił zgniliznę, Azaliel tę przyjaźń chciał odwzajemnić. Z 

całkowitą bezwzględnością tępił panów oraz po cichu wszystkich tych, którzy mogliby stanąć 

na jego drodze na szczyt. 

 Niestety, po dziewięciu latach władania Julian został złamany. Zginął, a wraz z nim 

Thor, dwaj ludzie, którzy stanowili istotę nowego porządku. Jak niegdyś Azaliel panów, tak 

teraz panowie Azaliela osądzić mieli, lecz on zdołał zbiec, przyłączył się do jednej z 

dziesiątek takich band, powstałych z byłych popleczników Juliana. 

 Jakiekolwiek zmiany ustroju oznaczają wielkie straty dla państwa, nie tak dawno 

dzieci szlacheckie musiały rabować w lasach, teraz on znalazł się w ich położeniu. Wyroki 

fortuny są niezbadane, twierdził Azaliel, i gnił w tym jeszcze podlejszym życiu, innej 

możliwości nie widząc. 

 Lecz oto nadszedł dzień, o którym nie śmiał nawet śnić. Julian powrócił. Bez słowa 

pożegnania opuścił swych towarzyszy, popędził czym prędzej do swego zbawiciela. 

 Początkowo strażnicy władcy nowego porządku nie chcieli dopuścić do niego 

Azaliela, ale Julian wzruszył się poświęceniem swego sługi. Wielu dawnych wyznawców 

wracało do niego, gdy tylko znów dorwał się do władzy, lecz wielu z nich w latach ciemności 

zdradziło, wyparło się walki o dobro ludu, byle tylko zachować swe życie. Azaliel jako jeden 

z nielicznych nie zaparł się wiary w Juliana. 

 A już sam postarał się o to, by przedstawiono go jako jedynego. Tak też Azaliel ze 

zwykłego degenerata stał się królem Polski na czas bytności Juliana w Niemczech. 

 Ten dzień miał swój niezwykły urok. Słońce nie świeciło zbyt silnie, lecz dostatecznie, 

by oświetlić cały dywan kolorowych liści, leżących na drogach. Wiatr przerzucał je z jednego 

miejsca na drugie, jakby od niechcenia. 

 Azaliel był w wyśmienitym humorze. Wyborne wino przenosiło go do krainy 

rozkoszy, a on upominał się o kolejną dziewkę. Tak, teraz to on ma władzę. Teraz on ma 

wszystko, a nie robi nic. 

 Nic? Rządzi całą Polską, a to taka odpowiedzialna praca... mimo to państwo trzymało 

się jakoś bez jego bezpośrednich wpływów. 

 Nie wiedział jeszcze, że ktoś strudzony biegnie do jego siedziby, depcząc po tych 

liściach. Ten ktoś miał ważne wiadomości, nie mogły one czekać ani chwili dłużej. 

Przemierzał pół Polski niebaczny na wszelkie trudy podróży, byle tylko przynieść tę 

wiadomość... 

 Drzwi otworzyły się z hukiem, przestraszając Azaliela siedzącego na tronie, przez co 

rozlał on wino na wszystkie strony. 

– Najjaśniejszy panie! - krzyknął człowiek z progu, padając przed Azalielem na twarz. - 

Przygotowywane jest powstanie przeciwko władzy Juliana! W Leśniczówce zbiera się 

armia! Budują ją... Mali Wojownicy! 

 Azaliel wstał z tronu. Powolnym krokiem, nie spiesząc się, zbliżył się do przybysza. 

– Powstanie mówisz – powiedział z obrzydliwą wręcz starannością – Skąd ty niby o nim 

wiesz? 

– Słyszałem na własne uszy! Byłem tam! Byłem w Leśniczówce! Mali Wojownicy 

wyruszyli po Deepa! 

– Acha... a ty od razu popędziłeś mi o tym wszystkim donieść? Dlaczego? 

– Nowy porządek dał mi sprawiedliwość. Sprawiedliwość, której moja rodzina żądała 

od pokoleń! 



 Azaliel spojrzał na niego podejrzliwie. Te ręce, ta twarz... nie wyglądały na twarz 

strudzonego chłopa, to raczej drobny rzemieślnik. Drobny, ale wolny 

– Ja jednak wysnułbym inne twierdzenie – rzekł powoli namiestnik Juliana. - 

Podejrzewałbym raczej, że i w jednym, i w drugim porządku miałeś się całkiem 

nieźle, albo nawet w pierwszym lepiej niż w drugim. Jedyną więc przyczyną, dla 

której tu przychodzisz, jest chęć zysku! 

– Panie, jak możesz! - oburzony przybysz podniósł się z podłogi 

– Myślisz, że obsypię cię bogactwami! 

 Donosiciel patrzył na niego wściekłym wzrokiem. Z trudem powstrzymywał się od 

rękoczynów. 

– Przybyłem tutaj jedynie dla dobra ogółu, dla dobra twojego i mojego – powiedział z 

trudem 

– Mówiłeś prawdę. - Azaliel poklepał go po ramieniu. - Odejdź już, zostaniesz 

nagrodzony na swój trud. 

 Przybysz uśmiechnął się, idąc do wyjścia. Gdy tylko znalazł się poza zasięgiem 

wzroku Azaliela, ten rozkazał. 

– Zabić tę kanalię! 

 Całą zasługę tłumienia buntu w Leśniczówce przypisze sobie. 

 Azaliel doskonale wiedział, że zmiana tyczy się jedynie klasy uciskającej. Że klasa 

uciskana będzie istnieć zawsze. 

 

 

6. Zjednoczenie 
 

  Nie rozumiem ich. 

  Krążyli bez celu, a 

  kiedy mogli walczyć 

  wycofali się 

   John, dzień dziewiąty 

 

 XXI wiek niezwykle fascynował Johna, pochłaniał każdą nową wiadomość z 

dziecięcym zachwytem. Wszystko to wydawało mu się takie niezwykłe, niewiarygodne, 

niemal magiczne. Chciał wiedzieć coraz więcej, gdy otrzymywał odpowiedź na jedno pytanie 

natychmiast zadawał drugie. 

 Martwiła go jednak pewna rzecz. 

– Wciąż istnieć będzie klasa uciskana... tak przypuszczam. Julian walczy o jej 

zniesienie, ale doskonale wiem, że nic z tego nie wyjdzie. 

– Hmm... - westchnął ciężko Davis. - Nasz przyjaciel, który nas tu przysłał, potrafi 

oglądać rzeczywistości alternatywne. Wygaduje takie niedorzeczności, że aż trudno w 

to uwierzyć, na przykład twierdzi, iż w XX wieku mógłby istnieć człowiek, który z 

ludzkiego tłuszczu wytapiałby mydło! To dobre na jakiś horror, ale nie mogłoby być 

rzeczywistością. Albo że istniałaby broń, która za jednym uderzeniem niszczyła całe 

miasta. 

– Racja, niedorzeczność - przytaknął John – ale co to ma do rzeczy? 

– Otóż w Rosji miałby być człowiek, Lenin się nazywał, który też dążył do oddania 

sprawiedliwości ludowi, lecz w ostateczności doprowadził do jeszcze większego 

ucisku ludu, do niezmierzonej niesprawiedliwości, naznaczonej morzem przelanej 

krwi... 

– W to akurat uwierzę, Julian chce doprowadzić do tego samego – skrzywił się John. - 

Dlatego należy go powstrzymać. 



 Tak też wiele godzin toczyła się rozmowa. Davis całkowicie zawiódł się 

średniowieczem,w  filmach przedstawiono je tak barwnie, tak pięknie, a w istocie rzeczy 

okazało się takie banalne... No cóż, przyszłość też przedstawiała się w jasnych barwach, lecz 

rzeczywistość nieco odbiegała od marzeń. 

 Po wielu godzinach beztroskiej rozmowy nieco zaschło mu w gardle. Na szczęście 

nieopodal płynęła niewielka rzeczka, jednak gdy wrócił, rozmowa nie kleiła się już tak jak 

uprzednio. Po kilku następnych godzinach umilkli zupełnie. 

 W sercu Johna rodziła się obawa. Wiedział doskonale, że wyprawa do Ufty może 

trochę potrwać, ale... czyżby stało się to? Gdy zapadła ciemność, przez jego głowę 

przechodziły najczarniejsze myśli. 

– Wszyscy nie żyją – wyszeptał nieprzytomnym głosem 

– Skąd to możesz wiedzieć? - zdziwił się Davis. 

– Powinni byli już dawno wrócić. Nie poszliby chyba sobie na piwo, to coś... 

niedobrego... i dlatego przyjmuję tę najlepszą dla nich możliwość... 

– Najlepszą? 

– No cóż... lepsza śmierć w walce niż ta poniesiona z rąk Julianowskich katów. Musimy 

działać, nie ma na co czekać. Daj mi swą moc, będziemy musieli złapać jakiś wóz. To 

niebezpieczne, byśmy tu leżeli przez noc... Henry'ego trzeba podleczyć. 

– Jak mam ci dać moc? - zdziwił się Davis. Nie uśmiechała mu się ta nagła zmiana 

planu. - Poczekajmy na nich jeszcze. Na pewno wrócą. 

– Nie wrócą. Stań przede mną i postaraj się oczyścić umysł z myśli, tak jakbyś układał 

się do snu. 

 Davis posłuchał polecenia. Czekał chwilę, lekko przysypiając... aż poczuł nagle jakby 

obca siła wtargnęła do jego umysłu, zabierając mu siłę. Omal nie upadł, z trudem utrzymał się 

na nogach. 

– Każdy ma w sobie magię – stwierdził Jo0hn, podchodząc do Henry'ego. - Jedni mniej, 

drudzy więcej... Nawet jeśli jej się nie używa. 

– O matko – jęknął z bólem. - Czuję się słabo, jakoś dziwnie... 

– Wyzwól to z siebie... - mruknął John, używając swych zaklęć na Henry'ym. 

 Davis zaczął machać rękami, jakby bił się z niewidzialnym przeciwnikiem. Nagle 

poczuł jak coś przechodzi od jego serca do ręki... 

 Zdziwił się, gdy wydostała się z niej jakaś niebieska, bezkształtna materia. Poleciała 

leniwie przed siebie, nie poddając się prawom grawitacji, lecz po chwili jakby rozpłynęła się 

w powietrzu. 

– O w mordę! - wykrzyknął zachwycony Davis, - To magia! 

– Bardzo prosta, ale magia – przytaknął John, patrząc na przezroczystą materię 

osłaniającą kości Henry'ego. 

 Za pomocą zaklęcia przeniósł go do rowu, gdzie mieli spędzić noc. Davis, 

zafascynowany swoją nową umiejętnością, strzelał swoją mocą w małe drzewko, a za każdym 

razem uderzał z większą siłą, przez co ogołocił je z liści. 

 Po tej zabawie ułożył się zmęczony do snu. 

– Niesamowite – westchnął, jakby nie wierząc w to, co widział. Magia... to powinno 

istnieć tylko w filmach, tego jego zdroworozsądkowy świat nie przyjmuje. 

– Widzę, że ci się podoba – uśmiechnął się John – ale teraz lepiej śpij... 

 

 Obudził go cichy głos. 

– John? Davis? Obudźcie się! Czemu tu leżycie? 

 To był Woody z Dennisem. Mag nie dostrzegł Władcy Ognia. 

– Gdzie Firen? - zapytał nie w pełni rozbudzony. 

– Zginął – westchnął ciężko przywódca Cofniętych w Czasie. - Podjął się zdobycia 



skarbu ukrytego w wulkanie... 

– Nie zginął – powiedział głucho John. - On jest za mądry, by zginąć. Jest wojna... i są 

jej ofiary. 

 Mag wstał na równe nogi, rozejrzał się po zebranych, po czym powiedział twardo. 

– Panowie! Zdaje się, błądzicie bez celu, a cel nasz jest taki sam: pokonać Juliana. 

Chciałbym zatem, abyście przyłączyli się do nas, co zwiększyłoby nasze możliwości 

w tej i tak nierównej walce. 

– Hmm... a macie jakiś pomysł? Plan działania? - zapytał Woody. - Czy tak samo jak my 

wychodzicie z niczym? 

– Utworzymy wojsko, mamy rzeczywiste możliwości. Na razie nie będę wnikał w 

szczegóły. Jesteście z nami? 

– Hmm... jak na razie nie wyglądacie we dwóch na ludzi, którzy mogliby obalić nowy 

porządek... 

– Tylko na razie. Czy zatem chcecie walczyć ramię w ramię z nami czy wolicie 

bezcelowo przemierzać obcą wam krainę? 

– Hmm... - westchnął ciężko Woody. To wszystko brzmiało nieźle, ale coś mu się nie 

podobało... - Co należy zatem teraz zrobić? 

– Zdobądźcie jakiś wóz. Musimy niezwłocznie udać się do Pierwszej Wieży. 

 

 

7. Podróż do pierwszej wieży 

 

   Mimo to bez nich 

   zginęlibyśmy. 

    John, dzień dziewiąty 

 

 John krył się ze swoim niepokojem, patrząc na oddalających się w przeciwnych 

kierunkach Davisa i Dennisa. Mieli za zadanie znaleźć chłopa z wozem, który mógłby 

zawieźć ich do Pierwszej Wieży. Przecież nie znali drogi. Co jeśli zgubią się? Albo napadną 

ich siły Juliana? 

– Henry nie wygląda dobrze – stwierdził mag, patrząc na zwęglone resztki 

przyjaciela. 

– Czemu trup miałby wyglądać dobrze? - Woody wzruszył ramionami. Nie należał 

do zbyt empatycznych ludzi. 

– On nie jest trupem – zaprzeczył mag beznamiętnie. 

 Na dłuższą chwilę zapadła między nimi cisza. Gdy Woody poszedł między krzaki, 

John wyczuł bijącą od niego maną, niezwykle silną jak na nieczarodzieja. Równocześnie 

przez jego głowę przeszło kilka myśli: umierający Henry, Leśniczówka pozbawiona wieści... 

 Gdy Cofnięty w Czasie wrócił z pustym pęcherzem, mag rzekł do niego. 

– Woody... wiem, że nadużywam waszej życzliwości, ale sprawa jest nadzwyczaj 

poważna. Poproszę cię o pewną przysługę... wiesz, czym jest Leśniczówka? To 

będzie dość trudne zadanie... 

– Domek leśniczego? - odparł Woody bez przekonania. 

– Nie do końca – uśmiechnął się lekko John. - Stań przede mną. Rozluźnij się. 

Możesz poczuć się trochę słabo, lecz to tylko przejściowe... 

 Woody posłuchał polecenia. Poczuł jakby coś unosiło jego umysł do góry... Narkotyk? 

Leśniczówka... łucznicy, zielona polana, kilkanaście kilometrów stąd... Skąd to nagle 

wszystko wiedział? 

 Gwałtownie opuściły go wszystkie siły. Upadł na ziemię omdlały. 

– Jak na razie to wszystko. - Woody słyszał Johna jakby jego głos dochodził ze 



studni. 

 Mag tymczasem nieco wzmocnił samego siebie, po czym podszedł do Henry'ego. 

Długo szeptał przy nim formuły złożonych zaklęć, aż łucznik wreszcie nieznacznie ruszył 

resztkami swej głowy. Będzie utrzymywał się przy życiu przez najbliższe kilkanaście godzin. 

– Wygląda on już znacznie lepiej niż wtedy, gdy go pierwszy raz zobaczyłem – 

stwierdził Woody. 

– Trudno, by przez moją magię wyglądał gorzej – skrzywił się John swoją 

odrażającą twarzą. - Teraz czas na drugą prośbę... o wiele trudniejszą niż pierwsza. 

Musisz przekazać Nagevowi i Labanowi w Leśniczówce, by swe siły przesunęli 

do Pierwszej Wieży. Powiedz, że mówisz w imieniu Johna Gipange, Henry'ego 

Gexa i Firena. Pojawiły się komplikacje... 

– Ale Leśniccówka jest daleko stąd! - zawołał Woody. - Przekazanie tej wiadomości 

zajmie mnóstwo czasu! 

– Przed chwilą upierałeś się, że nie wiesz, co to Leśniczówka – uśmiechnął się mag. 

- Musisz się teleportować. 

– Ale... - Woody miał poważne wątpliwości. 

– Potrafisz. Pomyśl, że bardzo chcesz tam być. Rozluźnij się. Po przekazaniu 

wiadomości w ten sam sposób wróć do mnie. 

 Woody stanął cały w nerwach. Po dłuższej chwili uspokoił się, wziął głęboki oddech, 

ostatni raz spojrzał na maga, po czym zamknął oczy. 

 John widział jakby czerwone światło pocięło Cofniętego w Czasie na kilka pasów. 

Pasy powoli zaczęły zwężać się z głośnym świstem, a po dłuższym czasie po Woody'ym nie 

został żaden ślad. 

 „Mógłby być potężniejszym magiem ode mnie” pomyślał John z zazdrością. 

 Ku jego zdziwieniu zaraz po zniknięciu Woody'ego nadjechał chłopski wóz, a na nim 

zobaczył Dennisa z Davisem i przerażonego woźnicę. 

– Jak wyście się spotkali? - zdziwił się mag 

– Jakimś sposobem udało się – zaśmiał się Davis, po czym zapytał zaniepokojony – 

gdzie jest Woody? 

– Teleportował się, zaraz powinien wrócić – odparł John, po czym rozkazał. - 

Zapakujcie te trupy na wóz. Ten jest żywy, ja się nim zajmę. 

 Cofnięci w Czasie zaraz uporali się z zadaniem, zaś woźnica nie mógł wydusić z 

siebie słowa. Po chwili mag za pomocą zaklęcia przeniósł Henry'ego na wóz. Gdy tylko 

skończył, usłyszał znajomy dźwięk za plecami. 

– Zadanie wykonane, nie wiem jakim cudem – oznajmił zmęczony Woody 

– Co się właściwie stało? - zapytał Dennis, nie wierząc własnym oczom. 

– Magia – odparł John z uśmiechem, z trudem wsiadając na wóz. - Jazda! 

 Woźnica w przerażeniu smagnął konia batem, przez co wszyscy ruszyli przed siebie. 

John kojarzył tę okolicę jakby przez mgłę... Pierwszą Wieżę ukończył już tyle lat temu... W 

końcu udało mu się odtworzyć w głowie w przybliżeniu drogi, na które dwa dni wcześniej 

patrzył w Leśniczówce. 

 Gdy wyjechał na trakt, woźnica nieco przyspieszył. Choć poproszono go o „pomoc”, 

nie śmiał odezwać się słowem. Powoli wszystko układało się w głowie Johna, wiedział, gdzie 

jest. 

 Nagle drogę zabiegł im Justin. Woźnica chciał zatrzymać się, lecz Woody wrzasnął mu 

do ucha „szybciej!” Sługa Juliana stał niewzruszony pędzącym wozem, uskoczył w ostatniej 

chwili, a wtedy Davis posłał ku niemu kształtną kulę energii. 

– Od kiedy znacie się na magii? - zapytał ich przyjaciel zdziwiony. 

– Od niedawna – we dwóch wyszczerzyli zęby. 

 Dalsze podróż odbyła się bez przygód. Przejeżdżali przez pola, lasy, wsie, lecz 



wkrótce dopadło ich znużenie. Po kilku godzinach Cofnięci w Czasie zapadli w sen. 

 Nie ujrzeli Pierwszej Wieży wyłaniającej się z oddali. Nie ujrzeli wielkiego 

zamczyska, które przez swą różnobarwność wydawało się z bajki wyjęte. Mimo swej 

masywności budowla zdawała się unosić ku niebu. 

 John zbliżał się do niej z zachwytem, jakby widział ją po raz pierwszy. Pierwsza 

Wieża, miejsce tak radosne, tak... niedorzeczne. Zdawała się jaśnieć w zachodzącym słońcu. 

– Dotarliśmy do celu – oznajmił Cofniętym w Czasie. 

 Ci obudzili się powoli, lecz zaniemówili, widząc bajeczność Pierwszej Wieży. 

– Co to jest? - zapytał Woody pełen podziwu. 

– Pierwsza Wieża. Jeśli chcecie, możecie tu usprawnić swoje umiejętności 

magiczne. Chodźcie razem z nami, razem pokonamy Juliana! - powiedział John, 

patrząc na nich z prośbą, ale równocześnie z siłą 

– Ekhm... - chrząknął sztucznie Woody. - Brzmi zachęcająco, ale... nie. Nie pytaj 

czemu, mamy swe powody. Tu nasze drogi rozchodzą się. 

– Acha... nie rozumiem, ale szanuję wasz wybór – rzekł John. - Dziękuję wam 

niezmiernie za pomoc i... powodzenia w przeszłości 

 Żegnali się długo. „Jakie mieli powody” zapytał sam siebie John, patrząc na 

oddalających się Cofniętych w Czasie 

 

 

8. Firzen 
 

  Wyśledzenie braci żywiołów dla wszystkich magów cesarskich 

  zawsze stanowiło wielką trudność, gdyż braćmi mogła być 

  dowolna dwójka mężczyzn pośród ludności naszego kraju. 

  Trud włożony w ich odnalezienie był niczym w oczach szaleńców, 

  którzy prowadzili badania nad braćmi niczym nad jakimiś 

  zwierzętami. Odkryli między innymi, że bracia mogą połączyć 

  się w jedną osobę, nazywaną przez naukowców Firzenem, 

  jakoby bardziej podobnego do brata ognia niźli lodu. Firzen, 

  jako monstrum powstałe z najohydniejszych praktyk 

  czarnoksięskich cechowało się całkowitym opętaniem i 

  niemożnością rozeznania swoich czynów. Nie mogąc pojąć 

  swojej własnej potęgi Firzen najczęściej popełniał samobójstwo. 

   Vilgefortz, „Cesarska księga czarnoksięstwa wzbronionego” 

 

 Firen w swojej celi nudził się. Nie znęcano się nad nim, dość dobrej strawy 

dostarczano mu w dostatecznej ilości, lecz mimo to czuł, że popada w swoisty obłęd. Nie 

mógł z nikim porozmawiać, więc zaczął myśleć nad ostatnimi wypadkami i rozpamiętywać 

minione czasy. 

 W głębi serca jakby na coś – lub na kogoś – oczekiwał, lecz dokładnie nie wiedział, na 

co. Jego przyjaciele już od dawna gryzą ziemię, a któż inny mógłby chcieć po niego przyjść? 

Freeze miał przejąć jego moc w najbliższą pełnię Księżyca, która niewątpliwie zbliżała się, 

lecz jak szybko? W tej ciemnej celi o zatęchłym powietrzu nie mógł rozpoznać dnia i nocy, a 

czas dłużył się bezlitośnie. 

 Aż pewnego dnia, gdy tylko kończył posiłek, odwiedził go Freeze w eskorcie kilku 

magów. Władca Lodu wciąż kulał. 

– Ja już przegrałem, tak? - zapytał Firen, choć znał odpowiedź. 

 Freeze zatrzymał się, jakby zastanawiając się głęboko. Po chwili odparł. 

– Przyłącz się do mnie. 



– Nie – odpowiedział krótko jego brat. 

 Freeze westchnął ciężko. Jego pomocnicy zdjęli okowy z nóg Firena, po czym 

wyprowadzili go z celu. 

– Twoi przyjaciele nie żyją – stwierdził Władca Lodu, kuśtykając na czele tego 

pochodu przez ciemne korytarze, słabo oświetlane pochodniami. - Sam ich zabiłeś. 

Działając w mojej obronie. Jestem jedyną bliską ci osobą, która pozostała na tym 

świecie. Czemu stajesz przeciwko mnie? 

– Bo tak – Firen urwał rozmowę. 

– Jak uważasz... skąd bierze się twa dzikość? 

 Władca Ognia nie odpowiedział. 

 Po długim czasie błądzenia po korytarzach weszli wreszcie do jakiejś komnaty. Jej 

wystrój, delikatnie mówiąc, nie podobał się Firenowi. Z sufitu zwieszały się potężne, 

mosiężne świeczniki, których czarne świece dawały mdłe światło, albo, co wydawało mu się 

absurdalne, właśnie zabierały światło.. Na ziemi wyrysowano magiczne wzory i choć Władca 

Ognia znał się nawet na dość skomplikowanej magii, rozeznać się w nich nie potrafił. Były to 

runy co najmniej szóstego kręgu. 

 Wzdłuż ścian, jakby dla uzupełnienia krajobrazu, stali magowie z twarzami 

zasłoniętymi przez kaptury. Firen zrozumiał, że jego brat nie żartuje. 

– Stań tutaj – zwrócił się do niego Freeze, gdy jeden z magów popchnął Władcę 

Ognia, by ten stanął po środku run. - Z łaski swojej nie ruszaj się, oszczędzisz nam 

wiele trudu. Nawet jeśli się ruszysz... twój ból. 

 Firenowi nie trzeba było mówić. Doskonale wiedział, że Freeze w razie komplikacji 

miał lepsze zabezpieczenia niż tylko braterska spolegliwość. 

– Tak więc, zaczynamy! - zakrzyknął pełen mocy Władca Lodu. 

 Ostatni raz wziął głęboki wdech. Nie cofnie się. 

 Zaczął wyraźnie i spokojnie wypowiadać formuły, gdy jeden z jego pomocników 

otworzył przed nim Księgę Żywiołów. Na razie nie czytał zaklęć, to dopiero początek. 

 Potok słów w zapomnianym języku urwał się tak nagle jak się zaczął. Wszyscy 

magowie wykrzyknęli zgodnie jedno słowo, niby "amen" w kościele. Wzory otaczające 

Firena zajaśniały pulsującym światłem. 

 Teraz Freeze czytał zaklęcia. Sprawiało mu to pewną trudność, męczył się, lecz robił 

to płynnie. Urwał nagle, na co magowie wykrzyknęli inne słowo. Wzory świeciły się 

równomiernie. 

 Freeze ulegał coraz większej ekscytacji. Pot wstąpił na jego czoło, niektóre słowa 

wykrzykiwał. Firen czuł się coraz gorzej, jakby miał zemdleć, lecz wciąż trzymał się na 

nogach, jakby jakaś siła nie pozwalała mu upaść. 

 Kolejny okrzyk. „Kiedy to się skończy?” pomyślał Władca Ognia ze strachem, 

zbliżając się do omdlenia. 

 Freeze odrzucił swoje kule i wyrwał pomocnikowi księgę. Ślepo w nią zapatrzony 

wrzeszczał, poprawnie odczytując zaklęcia. To już nie mogło długo trwać... 

 Okrzyk. Wzory przestały się świecić, lecz nie powróciły do normalności, było w nich 

coś... nieuchwytnego. Freeze cisnął księgą o podłogę. Ruszył w kierunku Firena, przewrócił 

się. Podniósł się szybko, szedł dalej, gdy przechodził przez wzory te traciły swoją barwę. 

 Kiedy znalazł się w środkowym kręgu ze swoim bratem, kręgi odzyskały ją. Z 

obłędem w oczach wyszeptał. 

 - A więc... udało się! 

 Z wielką siłą chwycił Firena za serce. 

 Władca Ognia wrzasnął z bólu, czuł, jakby jego brat chciał wyrwać część jego ciała. 

Tracił siłę, obraz przed oczami okryła mgła... 

 Wzory zaświeciły się wściekle. Freeze śmiał się opętańczo, gdy jego brat tracił swe 



jestestwo. Władca Lodu zmieniał się. Stawał się wyższy, jego peleryna traciła swój niebieski 

połysk, a szaty pożółkły. Włosy przybrały zielony kolor. 

 Firen czuł się słaby jak dziecko, nie miał siły krzyczeć, ogień w nim płynący ginął. 

Chciał opaść na ziemię, lecz trzymał go Freeze, lub to coś, co niedawno było Freeze'em. 

 W końcu brat zwycięzca puścił przegranego, który upadł bezwładnie na ziemię. 

– Zatem stało się – powiedział stojący głosem znacznie grubszym od głosu Freeze'a, 

a po dłuższej chwili zastanowienia rzekł – pozwolisz. 

 Zabrał pas Firena, po czym sam się nim przewiązał. Jedną ręką, bez najmniejszego 

wysiłku, podniósł jego bezwładne ciało z ziemi. 

– Jak ci się podobam jako Firzen? - zapytał, patrząc w jego zamglone oczy. 

 Rzucił się pędem przed siebie, rozpychając magów drugą ręką. Jeszcze nigdy nie był 

tak szybki, tak silny... Wkrótce stanął przed bramą. Nie czekał na opuszczenie mostu. 

Używając swej siły, wyłamał w nim dziurę nogą. 

– Musimy się niestety pożegnać, bracie – rzekł Firzen do Firena. 

 Po czym wyrzucił go przez dziurę daleko, daleko... 

 Firzen zaśmiał się opętańczo. 

– Jestem wszechpotężny! 

 Po chwili ujrzał leżącą nieopodal cegłę. Z niewielkim trudem skruszył ją w dłoniach. 

 - Jestem potężniejszy od Juliana! - ryknął wściekle. 

 

 

 

  



Rozdział VI: Dziewięć miesięcy 
 

 

1. Leczenie 
 

 Pierwsza Wieża. Gdybym powiedział, że to magiczne miejsce, ustanowiłbym dla 

siebie nowy szczyt ironii. 

 No ale cóż... jak nie patrzeć, spalone szczątki uczynili ludźmi. A ponoć nekromancji 

nauczając dopiero w Piątej Wieży. Magiczne miejsce też ze względu na to, że czuję, iż latać 

potrafię! Rozpostarłbym skrzydła, wyskoczywszy przez okno! 

 Postanowiłem prowadzić dziennik. Choć dzisiaj piszę pierwszy raz, czas liczę od 

naszego przybycia. Przybyliśmy tutaj i od razu zaćpano nas tak, że siedem dni mieliśmy z 

głowy. 

John, dzień ósmy 

 

 Pierwsza Wieża... miejsce, gdzie naucza się podstaw magii (bzdury typu, jak trzymać 

różdżkę, czy też wyzwalania mocy) oraz magii leczniczej. Zazwyczaj żacy po pierwszym 

roku uciekają tłumnie z tego wesołego miejsca do Drugiej Wieży, ewentualnie po dwóch lub 

najodporniejsi po trzech. Są jednak tacy zboczeńcy, którzy zostają tu przez całe życie. Uczą 

się najbardziej złożonych metod leczenia i przywracają takie trupy jak my do życia. Co jest 

podstawą? Ziółka, ziółeczka, radosne roślinki... 

 Laban przybył na czele oddziału z Leśniczówki, jeszcze nie wszyscy przybyli. Bardzo 

dobrze, nie będzie ich tak łatwo rozmieścić. Niech ćwiczą tutaj. Pierwsza Wieża będzie 

ostatnią twierdzą oporu, Leśniczówka jest spisana na straty – nie ma właściwości obronnych. 

John, dzień dziesiąty 

 

 John dał się wpisać do dziennika. Ech, czemu on pisze to jakimiś runami czy 

czymśtam? Dobra, zawsze był dziwny. 

 Podczas naszej nieprzytomności odbył się pogrzeb Rataba. Tak po cichu, nikogo przy 

tym nie było. Dzień później przyszła Leśniczówka, ile razy nie spojrzę przez okno, zawsze 

ktoś kręci się przy grobie. Cóż, niech wiedzą, to nie są żarty, to jest wojna. Muszą liczyć się z 

ofiarami. 

Henry, dzień trzynasty 

 

 Czemu Henry pisze takie wzniosłe rzeczy? Czyżby i jemu udzielił się ten refleksyjny 

nastrój? 

 Stoimy przed setkami różnych niedogodności. Póki co musimy uzgodnić wszystko z 

dyrekcją, bo jak na razie jesteśmy tu jako zwykli goście. To może okazać się trudne... Julian z 

pewnością ma tu swoich ludzi. 

 Co więcej, nas jest wciąż za mało. Lada dzień mają przyjść pozostali ludzie z 

Leśniczówki, ale i tak ponoć większość już znajduje się w Pierwszej Wieży. Musimy 

prowadzić nabór do armii, wkrótce podejmie się tego Henry, ale musimy robić to na tyle 

cicho, by Julian nie wyczuł od razu zagrożenia. 

 Załóżmy, że zdobędziemy ludzi, ale będą oni bez umiejętności bojowych. Kto ich 

wyszkoli? Nie można stawiać jedynie na łuczników. W takim razie koniecznością staje się 

ściągnięcie Deepa z Engok. 

 Ech, i wcale nie byłbym taki pewny wierności oddziałów z Leśniczówki. Mam 

nadzieję, że przy pomocy kilku przemówień przekonam ich do swoich racji... Albo jakimś 

innym sposobem. 



John, dzień osiemnasty 

 

 Na czym polega mój zamiar wojenny, który ludzie chcą wyśmiewać? 

 Znajduję się w Pierwszej Wieży. Znajduje się tutaj teleport pozwalający natychmiast 

przenieść się do Drugiej. W Drugiej jest teleport do Trzeciej, w Trzeciej do Czwartej, w 

Czwartej do Piątej. Słowem, można szybko przenieść się do Wieży o numerze o jeden 

wyższym, ale nie można cofnąć się do numeru niższego. 

 Julian po powtórnym dojściu do władzy zapałał straszliwą żądzą krwi. Całe państwo 

ukierunkował na cele wojenne, a z przykładowo Leśniczówki czy Wież uczynił źródło 

rekrutów, z którego czerpie bardzo dużo, co rodzi niezadowolenie. W sprytny sposób można 

rozbudzić to niezadowolenie i wykorzystać je do słusznych celów. 

 Część magów poprze nas w Pierwszej Wieży, z nimi uciekniemy do Drugiej – tu na 

razie jesteśmy za słabi na walkę. Tych, którzy będą obstawać przy Julianie, zamordujemy. 

 W razie porażki uciekamy do Trzeciej Wieży. Celem naszym nie jest jednak rozbicie 

armii Juliana, to jest zwyczajnie niewykonalne. Jestem pewny, że będzie walczył pośród 

swoich żołnierzy, niczym Aleksander Wielki, a wtedy go zabijemy. Popełnił ten sam błąd co 

przed pierwszym spotkaniem z nami. Skupił w swoich rękach zbyt wiele władzy, przez co 

jego państwo upadnie razem z nim, gdy nie będzie nikogo, kto mógłby go zastąpić. Freeze 

jest na to za słaby umysłowo, zresztą, muszę zbadać, co go opętało, bo w przemianę z niczego 

nie wierzę. 

 Tak to wygląda. Cóż, niektóre wielkie zmiany są skutkiem szalonych pomysłów. 

John, dzień dwudziesty trzeci 

 

 Nie wiem... nie podoba mi się to wszystko... 

 Niby jest tak jak być powinno, pozyskuję ludzi zgodnie z ich wolą lub wbrew niej, 

szkolę ich z Labanem, ale coś, coś... dyrekcja nie jest nam przychylna, chcemy oficjalnie 

wszcząć bunt, a oni unikają nas, zasłaniając się brakiem czasu. Coś tu strasznie śmierdzi... 

Henry, dzień trzydziesty pierwszy 

 

 Drogi Henry... przejmujesz się na wyrost, na razie nie mogę ci nic powiedzieć. Swym 

pomysłem objąłem nie tylko Pierwszą Wieżę, ale też następne... 

 Jednak ci magowie to cudotwórcy. Z trupów uczynili ludzi, nawet wyglądamy tak jak 

przed spaleniem. Ech, nigdy nie byłem tak bliski śmierci jak wtedy... i już nigdy nie będę. 

Dotknąłem tej linii, a teraz tylko będę mógł ją przekroczyć... ale tego nie chcę. 

 Palce Henry'ego nie działają jeszcze doskonale, ale zważywszy na stan w jakim były 

to w ogóle dziwne, że jest wciąż w stanie strzelać. To dobrze. Strzelanie jest całym jego 

życiem. 

John, dzień trzydziesty piąty 

 

 Otrzymałem wieści z Leśniczówki. 

 Leśniczówka... 

 Już nie istnieje... 

John, dzień czterdziesty drugi 

 

 

  



2. Bitwa o Leśniczówkę 
 

  Nie mogłem w to uwierzyć 

   Henry, dzień czterdziesty drugi 

 

 Nagevowi szczerze nie podobało się położenie, w którym się znalazł Jak w ogóle 

Laban mógł dać się namówić na takie szaleństwo? Miał on znacznie tęższy umysł od swego 

przyjaciela, dlatego też Nagev na nim polegał, ale... czy to nie jest zwykłe samobójstwo? 

 Chodził nerwowo po swojej kwaterze, nie potrafił myśleć trzeźwo. Część Leśniczówki 

już blisko miesiąc temu udała się do Pierwszej Wieży, kierowana przez jakieś dziwaczne 

widmo. Może to Julian ich zwabił? Czemu już od tylu dni nie dają znaków życia? 

 Kazał obstawić wszystkie wyjścia, by nikt nie doniósł Julianowi, ale przecież i tak 

zawsze ktoś się prześlizgnie. Jak to możliwe, że bunt wzniesiony przeciwko uwielbianemu 

człowiekowi spotkał się tu z takim odzewem? 

– Nagev! - zawołał Micin, wyrywając go gwałtownie z tego ponurego zamyślenia. - 

Ktoś przyszedł! 

 Nie zwlekał ani chwili, od razu wybiegł z kwatery. Jednakże strzała, która miała 

ugodzić go, a zabiła jego młodego pomocnika, przekonała Nageva, że goście nie przybyli w 

celach pokojowych. 

 W całej Leśniczówce zapanował nieopisany zamęt. Nagev wrzasnął „utrzymać 

pozycje”, po czym cofnął się do kwatery po broń. Gdy wrócił, rozgorzała już prawdziwa 

walka. 

 Strzelców Leśniczówki ogarnęło przerażenie, ich działania stały się bezładne. Nagev 

czym prędzej zajął bezpieczne miejsce, z którego mógł bezkarnie godzić w przeciwnika i 

oszacować jego siły. 

 Wróg wcale nie posiadał kolosalnej przewagi, jeśli rozegra się wszystko w sposób 

odpowiedni Leśniczówka będzie miała możliwość zwycięstwa. Nagev próbował przywołać 

do siebie oficerów, lecz nie słyszeli go w bitewnej zawierusze, więc musiał przekazać rozkazy 

osobiście, przebiegając pod gradem strzał. Następne polecenia podawał niski, lecz bardzo 

zwinny chłopiec na posyłki. 

 Nagev wspomagał swych towarzyszy, strzelając celnie w przeciwników, wszak musiał 

dać swoim ziomkom dobry wzór. Justiny nacierały na frontowe wejście, na szczęście tylko 

nielicznym udawało się wbiec na teren Leśniczówki, reszta padała pod naciskiem łuczników 

ustawionych na platformach, które w celach obserwacyjnych zamontowano wysoko na 

drzewach. 

 „Co za kretyn tym kieruje?” zastanawiał się Nagev, wydając kolejne rozkazy. No tak, 

przecież główne siły udały się na wojnę w Niemczech... ale tutaj wystarczyłby jakikolwiek 

sprzęt oblężniczy, wystarczyłoby podpalić las... a nie wysyła w nieskończoność oddziały 

walczące wręcz. 

 Nagev wymyślił przeciwko sobie lepszą strategię niż jego przeciwnik, lecz on zdawał 

się czytać w jego myślach. Zaprzestał nagle straceńczych biegów na główne wejście, jedynie  

sporadycznie strzały świadczyły o jego obecności. Przez chwilę panowała cisza, ale była to 

cisza przed burzą. 

 Pierwszy głaz ciśnięty przez katapultę przeleciał wysoko nad Leśniczówką. „Balistyka 

czasem zawodzi”, pomyślał Nagev, ale wiedział doskonale, że to ostatnia chwila, kiedy może 

pozwolić sobie na sarkazm. 

 Drugi głaz przeciął jedno z drzew rosnących przy głównym wejściu i upadł z 

donośnym hukiem pośrodku Leśniczówki. Zaraz rozległy się nieludzkie krzyki łuczników 

spadających z platform, a pozostali uciekali w przestrachu. 

 Nagev przygryzł wargi. Starał się nie myśleć, że rozpoznaje część wrzasków, które 



nagle ucichły. Katapulty znajdowały się w zbyt dużej odległości, jego strzała ich nie 

dosięgnie. Nikt nie zdoła tam dobiec... Do tego jedynego w pobliżu łysego wzgórza... 

 Czas zmienić strategię. 

 Nagev wydał rozkazy. Należało czym prędzej opuścić Leśniczówkę, lecz w możliwie 

dużych grupach. Walczyć w lesie, nieco rozproszyć się, równocześnie starając się 

unieszkodliwić katapulty. 

 Taka taktyka wydawała mu się słuszna. 

 Spokojny do tej pory las, przerzedzony nieco w pobliżu Leśniczówki, stał się polem 

krwawej bitwy. Gdy tylko łucznicy opuścili swoją siedzibę, zarówno wyjściami, jak i 

przepychając się między drzewami, w ich stronę pospieszyły Justiny. Nagev strzelał bardzo 

szybko, trafiając za każdym razem w głowę. Te sługusy Juliana wcale nie wykorzystywały 

przewagi, jaką mógłby dać im teren. 

 Wkrótce do walki przystąpili miecznicy, którzy wykazywali się większym intelektem 

w działaniu. Obrońcy Leśniczówki strzelali pomiędzy drzewami, starając się nie dopuścić ich 

do siebie, jednak gdy nadciągnął oddział elitarny w zbrojach płytowych mogli już tylko 

wycofać się. 

 Nagev czuł się coraz bardziej niepewnie. Nie czuł zbliżającej się porażki, zasoby 

ludzkie przeciwnika zdawały się wreszcie kończyć, ale... w takim rozproszeniu trudno jest się 

porozumieć poszczególnym oddziałom. Wielu będzie z pewnością próbowało uciekać... 

 Wtedy w jego głowie zagnieździła się genialna myśl. Oddziały wroga mogą pójść w 

rozsypkę, jeśli zginie ich przywódca. On sam nie wyróżniał się wyglądem pośród łuczników 

Leśniczówki, lecz zawsze uważał, że słudzy Juliana mają siano zamiast mózgu, więc będą 

próbowali podkreślić swoją władzę strojem. 

 Z niewielką grupą najwierniejszych towarzyszy ruszył w stronę przeciwną niż 

wszyscy. Zbrojni napadali ich grupami, lecz zanim zdążyli dobiec, wszyscy leżeli już trupem. 

Nagev dziwił się, że nie zgubił jeszcze drogi... cóż, przecież znał te okolice lepiej niż własną 

kieszeń. 

 W końcu weszli na skraj wzgórza. Tak jak przewidywał, w sztabie przeciwnika 

wszyscy ubrali się zwyczajnie, jeden tylko osobnik założył wściekle czerwone szaty. Nagev 

naciągnął cięciwę. Czy ten jeden strzał zadecyduje o wszystkim? 

 Dźwięk wypuszczanego pocisku na chwilę go zahipnotyzował. Czerwony upadł. 

Zatem trafił. 

– Doskonale – powiedział trochę sam do siebie. 

 Już mieli wracać, gdy z cienia drzewa wyłonił się Justin... 

 

 

3. Deep 
 

 Wieść o tym, co spotkało Leśniczówkę, nie były zbyt radosne, a Labanem szczerze 

wstrząsnęły,jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ech, czasem mnie samego 

przeraża mój cynizm... 

 Losy Leśniczówki wykorzystałem do zmobilizowania łuczników, zwróciłem im uwagę 

na okrucieństwo Juliana. Szczerze rzekłszy to jak najbardziej oczywiste, że wszystkimi 

środkami stara się powstrzymać tendencje odśrodkowe, ale... to wszystko kwestia 

interpretacji. 

 Szczerze rzekłszy, ten wypadek nam nie sprzyja. Straciliśmy mnóstwo ludzi, świetnie 

wyszkolonych, mam nadzieję, że niejednego zabrali ze sobą do piachu. Cholera, skąd mi do 

głowy przyszedł tak beznadziejny pomysł, by podzielić siły? 

John, dzień czterdziesty dziewiąty 

 



 Mamy już dość siły, by pozyskać Deepa. Nie możemy zwlekać, ci wszyscy ludzie 

przez nas zgromadzeni nie mogą tylko szwendać się i żreć. 

 Do pomocy przydzielono nam dwóch magów na wypadek utrudnień, ale co mogłoby 

pójść nie tak? 

John, dzień piećdziesiąty piąty 

 

 To nie, że zdziczałem. 

 Julian powrócił niespodziewanie, co robić? Po tylu latach... Może raz kolejny 

wystąpić? 

 Ale jak? Henry, Chris, John i Firen zniknęli. Freeze opętany. Zostałem ja. 

 Co robić? Odpowiedź przyszła sama tu, w Engok. Nales i Rendar schronili się przed 

karą. Żadna kara nie jest słuszna. 

 Freeze próbował się tu wedrzeć, lecz zawsze wychodził, umierając. Nie zabiłem. To 

magia. To był kiedyś mój człowiek. Nie lubiłem go, ale jednak. Mój. Jak Nales i Rendar. 

 Te Justiny ciężko zabić. Wielki trud... 

 We trzech w dziczy. Cywilizacja wyparła się nas. My wyparliśmy się jej. Trudno. 

Trzeba żyć bez niej. Duża przemiana, choć możliwa. 

 Julian wziął się za mnie. Taka kwestia honoru dla niego. Pozostałem ostatnim Małym 

Wojownikiem, jego zabójcą. Co stało się z innymi? Nie wiem. Znikli. Wyparli się. 

Pozostałem sam. 

 Julian nie szczędził sił. Wysyłał wielu sługusów. Próbował podpalić las. Nigdy nie 

pofatygował się osobiście. Czyżby się bał? Nie wiem. Chyba. 

 Nie wiem. Z dnia na dzień nie wiem coraz więcej. O co walczę? Czy wierzę w powrót 

czwórki Małych Wojowników? Julian nas znał. Wysyła ku mnie złudy. Magiczne istoty 

wyglądające jak moi przyjaciele. Giną. Nie dam tak łatwo się oszukać. Ich już dawno nie ma. 

I nie będzie. 

 O co walczę? Nie wiem. Tak samo jak wszyscy. By nie umrzeć. Ale i tak umrzemy. 

Oczywistość. Może powinienem oddać się śmierci? Po co przedłużać? Skoro brak radości w 

życiu... Innego mieć nie będę. 

 Żyjemy tak nędznie. Dzikusy. Czasem niszczymy wysłańców Juliana. Ot, idą zgrają, 

aż nagle przestają iść. Ostatnio jeszcze częściej przysyłał zwidy. Moich ludzi. To nie oni. 

Rżnąłem bez litości. 

 Ten raz było inaczej. Czułem to. Henry i John, ale... tacy brzydcy. Prawdziwi. Julian 

zawsze przysyłał piękne iluzje. Towarzyszyło im dwóch magów. Coś mnie tknęło. 

Powstrzymałem się. Moi towarzysze zagrozili przybyszom. Przyjrzałem się im. Mówili 

niedorzeczności. Brzmieli szczerze. 

 Nie wiem, czemu im uwierzyłem. 

Deep, „Ostatni” 

 

 Bestia. Każde następne słowo użyte do jego opisania jest zbędne. Chyba tylko dzięki 

ślepemu losowi nie zarżnął nas na miejscu. 

 Chociaż trudno mu się dziwić. Dużo czasu zajęło wytłumaczenie mu wszystkiego. 

Teraz nadszedł czas jego ponownego ucywilizowania. 

 Co mógł zrobić w tym osaczeniu? Po zniknięciu naszej czwórki i opętaniu Freeze'ego 

został sam. Z czwórki pozostała już tylko trójka, Deepie Kerkerke... 

 Trzeba mu to przyznać, do sprawy podszedł poważnie. Gdy tylko umył się, a medycy 

oczyścili go i jego przyjaciół z gnid i innego ścierwa wziął się do szkolenia. 

 Zmienił się. Strasznie się zmienił. Nie mam tutaj na myśli wyglądu, który poprawi się 

już za kilka dni. Mówię o osobowości. Szlachetnego rycerza walczącego o marzenia. 

 On już umarł. Został tylko zwykły cham, kierujący się wyłącznie instynktami, ale w 



jego umyśle nadal jest coś... coś nieprzeniknionego. Jest inny od nas. 

John, dzień pięćdziesiąty siódmy 

 

 Deep... Dawniej był mi bliski, ale teraz... zmienił się. 

 Tak, zmienił się, lecz wciąż jesteśmy sobie bliscy. Nie wiem, skąd wynikała nasza 

zdolność porozumienia, wszak stanowiliśmy swoje dokładne przeciwieństwo. 

 Będę musiał go zrozumieć, choć teraz wydaje się to niemożliwe. 

 Wszystko jest możliwe... o ile się tego chce. 

Henry, dzień sześćdziesiąty czwarty 

 

 Przyjęto mnie z honorami. 

 Że zdziczałem... zdarza się. Moi ziomkowie też zamieszkali w Pierwszej Wieży. 

Poznajemy znów „dobro” myśli człowieczej. 

 W mojej głowie tajemnica... 

 Co do Juliana... nie rozumiem, ale nigdy wszystkiego nie rozumiałem. Nikt nie 

rozumie. Raz poszedłem za Johnem. Dobrze na tym wyszliśmy. 

 Czasem jednak muszę nadać sprawom właściwy obrót. 

Deep, „Ostatni” 

 

 

4. Oszukany 
 

  Czułem się niczym. 

   Firen, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Wciąż nie rozumiał tego, co się stało. 

 Kiedyś spił się straszliwie. Niby do jego umysłu docierały impulsy, ale co z tego, 

skoro z takim opóźnieniem, że nie mógł z nich złożyć obrazu? Teraz czuł się tak samo, niby 

coś widział, lecz... co? 

 Podniósł się powoli, wszystko go bolało. Pojedyncze wspomnienia pojawiały się w 

jego głowie jak na ciężkim kacu, prowadząc do nieuchronnego wniosku... 

 To wszystko stało się naprawdę. 

 Firen trzymał się z trudem na nogach. Głowa bolała go niemiłosiernie, może gdyby 

przespał się, jego stan poprawiłby się? Zrobił kilka kroków przed siebie, przez co nielitościwy 

ból odezwał się w całym ciele. No tak, przecież Freeze wyrzucił go przez dziurę w moście... 

ale to przecież niedorzeczne. Jak całe życie. 

 Wreszcie przypomniał sobie. Został pozbawiony mocy. 

 To wyjaśniałoby stan jego głowy, umysłu, lecz... czy to możliwe? Czy naprawdę 

istnieje taka magia? 

 Zobaczył nieopodal gasnące powoli ognisko. Jest zatem banalny sposób, by 

sprawdzić, czy to wszystko prawda. Wziął do ręki rozżarzony kawałek drewna. 

 Oparzył się. 

 Przez sto lat zapomniał, co to za uczucie. 

 

 Kirew wiedział doskonale, na co czekał. Na pomoc swoich przyjaciół. Póki co nie 

nadchodzili, a z czegoś żyć musiał. 

 Firen ku swemu zdziwieniu, by jakakolwiek jego kość została złamana. Wszystko 

bolało go niemiłosiernie, lecz mimo to udało mu się dotrzeć do najbliższej karczmy. Nie miał 

czym zapłacić za nocleg, więc przespał się pod jej drzwiami. Nie zważał na 

niebezpieczeństwo dzikich zwierząt czy też dzikich ludzi – raz się ginie. Bezbolesna śmierć 



we śnie... kto o tym nie marzy? 

 W karczmie tej przesiadywał całymi dniami, czasem nic nie robiąc. Goście nigdy nie 

zajmowali wszystkich wolnych miejsc, więc karczmarz nie miał do niego pretensji, że siedzi 

tam bez przerwy. 

 W końcu zrozumiał, jak może zarobić na utrzymanie. Grano tam nieustannie w karty. 

Firen w odległej przeszłości grał z Henry'ym, nawet wygrywał, los był mu przychylny. 

Pożyczył więc niewielką sumę od kupca, po czym zasiadł do stołu, przy którym siedziało 

kilku mało rozgarniętych graczy. W krótkim czasie ograł ich, dług zwrócił, a za zdobyte 

pieniądze mógł grać dalej. 

 Podobno ten, który ma szczęście w kartach nie ma szczęścia w miłości, ale szczerze 

rzekłszy żaden z Małych Wojowników nie odnalazł swej drugiej połówki, a John w karty 

nigdy grać nie umiał. Firenowi natomiast wiodło się pierwszorzędnie, zaś towarzyszki życia 

nigdy nie poszukiwał. 

 Wiedział, że utraciwszy swą moc nie powinien nazywać się Firenem, wybrał więc 

imię Kirewa. Nie obawiał się zemsty Juliana, bo skoro Freeze wyrzucił go niczym 

bezużyteczną szmatę, to nikt już na niego nie zwróci uwagi. 

 Nie ukrywał tego przed sobą, karty wciągnęły go bez reszty. Jeśli ktoś miał więcej 

szczęścia niż rozumu, bezceremonialnie bił go po mordzie. Mimo to szło mu na tyle dobrze, 

że już po kilku dniach mógł wynająć pokój w karczmie. 

 Jednak swoje obecne położenie wciąż uznawał za okres półtrwania. Oczekiwał swoich 

przyjaciół, przecież nie zostawiliby go samego! 

 Początkowo nie miał do nikogo żalu, wszakże John znajdował się w opłakanym stanie, 

a Henry w jego odczuciu, wbrew zapewnieniom maga, nie żył. Wiedział jednak, iż Cofnięci w 

Czasie z pewnością będą na tyle oddani sprawie, by za wszelką cenę dostarczyć Johnowi te 

przeklęte eliksiry. Wtedy uda się on do Pierwszej Wieży, poprawi swój stan zdrowia, po czym 

magicznym sposobem odnajdzie go. 

 Firen tracił nadzieję powoli. Przecież coś mogło pójść nie po jego myśli... Co więcej, 

nie wiedział, ile takie leczenie może trwać... 

 Przecież to niemożliwe, by jego przyjaciele o nim zapomnieli! 

 Stopniowo popadł w apatię. Pieniędzy miał dosyć, nie musiał nieustannie grać. 

Karczma stała się jego prawdziwym domem, którego nigdy nie miał. Zaczął prowadzić 

rozmowy z różnymi przybyszami, między nimi czasem pojawiała się nić przyjaźni, ale nigdy 

nie wyznał swego prawdziwego imienia. Bo już nie był Firenem. 

 Zastanawiał się, czy nie należałoby przenieść się w inne okolice. Karty już mu 

obrzydły, wygrywanie go nie cieszyło. Mógłby udać się do Pierwszej Wieży, ale... po co? 

Jeśli jego przyjaciele nie żyją, wolał o tym nie wiedzieć. Jeśli o nim zapomnieli... tym 

bardziej. 

 Jak dowiedział się z rozlicznych rozmów, odległość do Pierwszej Wieży wcale nie 

była duża. Myślał też nad podjęciem zwykłej pracy, ale... przez całe życie nauczył się tylko 

mordować. W dodatku przy pomocy magii, której go pozbawiono. Założyć rodzinę? Nie, nie 

chciał nikomu niszczyć życia. 

 Może jednak jego przyjaciele jeszcze nie wyzdrowieli? Siedział zatem w karczmie, 

zatopiony w ponurych myślach, zawieszony w próżni. 

 Po długim czasie zaczęły docierać do niego dziwne wieści. W całej okolicy znikali 

ludzie, o czym mówiło się coraz głośniej. Wsie nie odczuwały szczególnie boleśnie takowej 

straty, gdyż ginęli w pierwszej kolejności bezdomni i bękarty, które nie mając źródeł 

utrzymania, zagrażały porządkowi. Tak więc fala zniknięć pochłonęła niepotrzebne nadwyżki 

ludności. 

 Minęło dużo czasu zanim Firen zrozumiał, że zna przyczynę tego zjawiska. Przecież 

to działo się tak dawno... nie miało znaczenia, a następnie wydarzyły się rzeczy o wiele 



ważniejsze. John mówił, iż potrzebują armii. Zatem w taki właśnie sposób prowadzą nabór... 

 Firen zrozumiał też jeszcze jedno. Skoro prowadzą nabór, muszą być zdrowi. A nie 

przyszli po niego. Zapomnieli. 

 Z głębokim westchnieniem wpisał zdanie do pamiętnika, który niegdyś prowadził ze 

swoim bratem „i po cóż, człowieku, żyć?” 

 

 

5. Moc ognia i lodu 
 

  Czy można czymś takim rządzić? 

  Chyba to rządziło mną... 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Firzen czuł niewysłowioną potęgę. Potęgę, której sam nie rozumiał. Mógł zniszczyć 

wszystko, jeśli by tylko zapragnął. Zaśmiał się opętańczo. Ech, tyle mocy marnowało się 

dotąd w rękach jego brata... 

 Biegał bez celu po lesie. Ta szybkość... nigdy nie był tak szybki. Starał się wyładować 

swoją energię, która to zasadniczo kierowała nim. Za dużo... nie potrafił nad nią zapanować. 

 Łamał potężne konary, o czym do niedawna nawet nie marzył. Siła... niewiarygodne. 

Chciał uderzeniami pięści obalić potężne drzewo, lecz przecenił swoje możliwości. Oszalały z 

wściekłości położył na nim swoje obie dłonie – po jednej stronie wypalił dużą dziurę, po 

drugiej drzewo jakby skamieniało. Uderzył w to miejsce z mściwą satysfakcją, przez co 

drzewo złamało się. Firzen uskoczył przed nim. Cóż powiedzieliby ci mądrzy magowie z 

Czwartej Wieży, których nigdy nie miał ochoty słuchać? Zamrożenie soków życiowych? 

– Jestem... - wyszeptał Firzen nieprzytomnym głosem – wszechpotężny! 

 Bez żadnych trudności cisnął lewą ręką kulę lodu. Spróbował prawą. Wysuszone 

drzewo wnet zajęło się od kuli ognia. Wybuchnie pożar. Trudno. 

– Ja! - wrzasnął Firzen 

 Kolejny zastrzyk adrenaliny, nie bał się niczego. Co stałoby się, gdyby złożył ze sobą 

te dwie ręce przeciwstawnych żywiołów? Zrobił to szybko, by nie zdążyć w ostatniej chwili 

wycofać się. 

 Wtedy dopiero spokorniał. Przecież on nie panuje nad swoją mocą, to ona panuje nad 

nim. Nagle pociemniało mu przed oczami, usłyszał potężny huk, a w następnej chwili leżał 

już na ziemi. 

– Matko... - jęknał obolały. 

 Trzask, jakiego jeszcze w życiu nie słyszał, ogłuszył go na chwilę. Zaraz jego twarz i 

ciało pocięły setki malutkich drzazg. Instynktownie zasłonił się rękami... 

 Bolało, ale... ból go nie paraliżował. Wstał na równe nogi, chwiejąc się lekko. Zaraz 

wyciągnął co większe drzazgi, po czym zaczął rozglądać się za źródłem tego chaosu. 

 Znalazł je prędko, znajdowało się dokładnie na wprost niego: jeszcze żarzący się kikut 

drzewa. Widocznie moc powstała po złączeniu rąk przerobiła tę roślinę na stertę drzazg. 

– Jestem najpotężniejszy – wyszeptał Firzen podnieconym głosem. - Nie istnieje 

potężniejszy ode mnie! 

 Czyli jestem... 

 Potężniejszy od Juliana. 

 

 Firzen otarł pot z czoła. Wszystko już gotowe. Kosztowało go to wiele wysiłku, lecz ta 

droga komunikacji była o wiele szybsza od gońca i pewniejsza. Jakby od niechcenia rzucił 

snop iskier na wyrysowane runy, które wnet przyjęły jadowicie zieloną barwę. Czemu żywioł 

mojego brata zawsze jest bardziej uprzywilejowany w magii? 



 Nie musiał czekać długo, zaraz na znakach zamajaczyła niewyraźna postać Juliana. W 

swej czarnej zbroi nie przypominał człowieka, wyglądał raczej jak demon. Firzen nie 

zamierzał przed nim klękać. 

– Czemu mnie wzywasz? - zapytało widziadło głosem niezdradzającym uczuć, po 

czym równie beznamiętnie dodało. - Zaraz... ty nie jesteś Freeze'em. 

– Masz rację – Firzen uśmiechnął się krzywo. - Przejąłem moc mojego brata i stałem 

się Firzenem. 

– A jednak ci się udało – westchnął ciężko Julian. Biedny twój brat... Dzieje się coś 

godnego uwagi? 

– Nie zajmuję się polityką, to działka Azaliela. Miały jednak miejsce wydarzenia, 

które doszły także i moich uszu. Mianowicie Mali Wojownicy podżegali do buntu 

przeciwko tobie w Leśniczówce. By się za bardzo nie rozzuchwalili Azaliel wysłał 

na nich potężne oddziały. Z Leśniczówki zostały tylko popioły. 

– Ech, ech, ech – Julian westchnął trzy razy. - Nie możemy znosić barbarzyństwa w 

jakiejkolwiek postaci, a w zupełności w naszych szeregach. Zwłaszcza, że 

Leśniczówka zapewnia nam siłę naszej armii. Zrób z nimi porządek. I niech z tym 

przypływem mocy nie uderzy ci woda sodowa do głowy. Nie zapominaj klękać. 

 Widmo Juliana rozmyło się. Firzen pokiwał głową. 

– Ja już nigdy nie będę klękać – wycedził przez zęby 

 

 Minęło wiele dni, jeśli nie tygodni zanim dotarł do celu. Zatracił rachubę czasu, lecz 

doskonale wiedział, gdzie należy iść – podpowiadała mu magia. Władanie dwoma żywiołami 

podstawowymi dawało wielkie możliwości. 

 Firzen nienawidził Azaliela. To ścierwo nie przestrzegało żadnych zasad, chyba 

jedynie zasadę dogadzania sobie, upajało się władzą. Nigdy nie rozumiał, dlaczego Julian się 

go nie pozbył, przecież zna się doskonale na ludziach. Azaliel wytłumaczy się zapewne, że 

był to bunt w jego własnych oddziałach, że wcale nie rozkazał takiej barbarzyńskiej rzezi. 

Cóż, jest przewidywalny. 

 Wiele drzew ucierpiało, by Firzen mógł opanować swoje moce. Nie przejmował się 

tym, Polskę wzdłuż i wszerz porastały nieprzebyte puszcze, takiej straty nawet nie poczują. 

 Julian zapewne myślał, że jego sługa wyśle do walk w Leśniczówce kilka oddziałów. 

Mylił się. Firzen przybył tam sam, bez wsparcia. 

 Jego oczom ukazał się przygnębiający widok. Niezliczone trupy, spalona ziemia, 

połamane drzewa, ten oszałamiający smród rozkładających się ciał...Teraz to on stał się 

mistrzem zniszczenia. 

 Wybiegł ku niemu jakiś człowiek. Wtedy dopiero zauważył, że są tu także żywi. 

– Czego tu? - warknął nieznajomy. - To obszar wojny! 

– Dopiero ja przynoszę wam wojnę... 

 Firzen w ostatniej chwili sparował pędzącą na niego strzałę. 

 

 

6. Cena leczenia 
 

 Postanowiłem wysłać Labana i kolegów Deepa do Trzeciej Wieży – tutaj wyszkolili, 

co mieli wyszkolić, niech tam wykonają powierzoną im przeze mnie misję. Misję o znaczeniu 

decydującym dla naszego zwycięstwa bądź porażki... 

John, dzień siedemdziesiąty pierwszy 

 

 Sprawy przybrały właściwy obrót. Deep był zawsze niezrównanym wojownikiem, a w 

dodatku czas spędzony w dziczy uczynił go przywódcą – dzięki tej cesze stał się świetnym 



nauczycielem. Nie zna  żadnego sprzeciwu, każdy jego rozkaz zostanie wykonany z ślepym 

oddaniem. Co prawda czasem nawrzeszczy na uczniów, ale cóż... taki ich los. 

 Henry wciąż nie może otrząsnąć się po zagładzie części Leśniczówki. Doskonale go 

rozumiem, ale to jest wojna, ofiary w ludziach są nieuniknione. Ze swojego punktu widzenia 

ubolewam głównie, że tak wielka ofiara przyniosła wrogowi tak małe straty... Niestety. 

 Musimy radzić sobie w takich warunkach, w jakich się znaleźliśmy. Nie wiem, ile 

czasu minie zanim Julian powróci z Niemiec, aby się z nami zmierzyć. Oby jak najwięcej. 

Azaliel rozbił armię na Leśniczówce, a jest za głupi, by zobaczyć, że wokół Pierwszej Wieży 

coś dzieje się nie tak. 

John, dzień osiemdziesiąty czwarty 

 

 Leśniczówka zniszczona? Niemożliwe. To tak jakby chcieć wrócić po dziesięciu 

latach do rodzinnego domu i zastać tam jedynie zgliszcza. Przecież to miejsce było 

niezniszczalne! 

 Przygotowania trwają. Nie rozumiem pomysłu Johna, sam w niego powątpiewam, a 

każę innym za ten pomysł walczyć! Armia Juliana jest niezrównaną potęgą, nieważne ilu 

wystawimy wojowników, i tak zostaniemy doszczętnie zmiażdżeni. Widziałbym sens jedynie 

w zamordowaniu Juliana w walce... ale czy w ogóle stanie do niej osobiście? I co zrobić, by 

znów nie powrócił? 

 John jednak wierzy w słuszność swojego pomysłu. Ech, jeśli nie wierzyłby, to 

najmniejszego sensu nie miałyby te nasze starania. Jest tak zajęty walką, że nie dostrzega 

rzeczy oczywistych wokół siebie. 

Henry, dzień sto drugi 

 

 Kobiety... spisujemy z Henry'ym tę historię dla potomnych, historię o czasach i 

czynach niespotykanych niczym Homerycka Iliada, zatem musiała się tutaj pojawić kobieta. 

 Chodzi po tym świecie mnóstwo durni, którzy z jakichś względów uznają kobiecość 

za gorszą od męskości. Magia nie przyznaje słuszności takiemu twierdzeniu, dar magiczny 

jest tak sporadyczny, że nasza wiedza już dawno zaginęłaby jeśli miałaby być przekazywana 

tylko mężczyznom. 

 Kobiety mają swój pewien dar... Niewątpliwie. Nie da się nie zauważyć, że większość 

adeptów złożonych sztuk leczniczych to kobiety (szczerze mówiąc, zawsze miałem trudności 

z tym rodzajem magii, więc z ulgą odebrałem wieść, że po egzaminach mogę pożegnać się z 

leczeniem na dobre). 

 Kobiety... w bardzo różnym wieku, lecz zawsze szczerze uśmiechnięte i skore do 

pomocy – gdyby nie ta cecha nie pozostałyby tutaj. Jest tu jedna młoda... dużo powiedziane, 

młoda, trzy lata młodsza ode mnie... Nazywa się Jan. Mówili mi, że odkąd usłyszała, kim 

jestem, dokładała wszelkich starań, by mnie wyleczyć, kiedy leżałem nieprzytomny. Słyszała 

o Małych Wojownikach, o magu, który stawił czoła złu i zwyciężył. Teraz leżał przed nią i 

potrzebował jej pomocy. 

 Gorzej przedstawiała się sprawa, kiedy mogłem mówić. O ile wszystkim 

uzdrowicielkom mogłem spokojnie patrzeć w oczy, ta nagle mieszała się i spuszczała wzrok. 

Musiałem coś z tym zrobić, nie mogłem zostawić tego samemu sobie. Nigdy nie zajmowałem 

się kobietami, ale... czemu by się nie zająć? 

John, dzień sto dziesiąty 

 

 To stało się nagle... starsze uzdrowicielki upierały się, bym pozostał u nich. Któregoś 

dnia udało mi się zapytać Jan o pogodę. Odparła, że ładna, po czym pospiesznie wyszła. Ech, 

prawdę mówiono, że serce silniejsze jest od woli. 

 Następnego dnia poszło trochę lepiej, porozmawialiśmy nieco o rzeczonej pogodzie. 



Uśmiechnęliśmy się do siebie na pożegnanie. Dalej szło nam szybko. Opowiedziałem Jan o 

swoich przygodach, kiedy o to poprosiła. Jest doskonałą słuchaczką. 

 Któregoś dnia siedzieliśmy we dwoje na ławeczce, zbyt blisko jak na obce sobie 

osoby. Zapadła między nami krępująca cisza. Patrzyliśmy pod nogi, w ziemię. 

 Powoli wyciągnąłem rękę w stronę jej ręki. Nie wykonała żadnego ruchu. Ująłem ją 

delikatnie. Nie sprzeciwiała się. Uśmiechnęła się radośnie i spojrzała mi w oczy. Nic sobie nie 

powiedzieliśmy. Bo nic mówić nie trzeba. 

John, dzień sto dwudziesty drugi. 

 

 Nawet Johnowi baby zakręciły w głowie. Kogo jak kogo, ale jego bym o to nie 

podejrzewał. Prawdę mówiąc słodko wyglądają razem. Może kiedy zakończy się ta wojna 

poczną razem potężnego syna? 

 W styczności z innymi John ani trochę nie stracił na swojej stanowczości. Co prawda 

trochę mniej czasu poświęca sprawom związanym z naszą walką, ale tyle w zupełności 

wystarczyło. 

Henry, dzień sto trzydziesty szósty 

 

 Błazny. Kobiety wyżej nad walkę cenią. 

Deep, „Ostatni” 

 

 

7. Rzeź winnych 
 

  Żyli jak zwierzęta. 

  Wyrżnąłem ich jak zwierzęta. 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Nim zdążył zrobić cokolwiek poleciały na niego kolejne pociski. W swojej 

zarozumiałości nawet nie próbował unikać strzał, blokował je. Cóż, odebranie mocy Firenowi 

nie tylko wzmocniło jego magię, ale również odporność cielesną. 

 Kiedy już jakkolwiek rozeznał się w ukształtowaniu terenu i rozmieszczeniu sił wroga 

ruszył do ataku. Wychodząc na środek Leśniczówki nie miał większych szans, schował się z 

boku między drzewami, gdzie mógł uniknąć gradu strzał. Pojedyncze pociski może i 

sprawiały ból porównywalny do niewielkiego skaleczenia nożem, ale w dużej liczbie 

cierpienie stawało się powoli obezwładniające. 

 Wróg ukrył się w drzewach. Widział pojedynczych strzelców, zatem celnie ciskał w 

nich pociskami ognia i lodu. Czuł dziką satysfakcję, kiedy spadali na ziemię z tym głuchym 

dźwiękiem niczym postrzelone ptaki. 

 Przeciwnik nie był wcale tak głupi na jakiego wyglądał, miejsce pozbawionych życia 

łuczników zajmowali nowi, zaś po powierzchni zbliżały się do niego Justiny, ciężkozbrojni 

rycerze i inni wojownicy. Śmierć... pole walki wyglądało jakby apokalipsa już się odbyła. 

 Firzen schował się za drzewem. Musiał chwilę zastanowić się, wszak nawet jego 

potęga nie podoła tak wielkiej ilości przeciwników, zaraz jednak zrozumiał, co powinien 

uczynić. Błyskawicznie wychylił się, aby posłać w stronę wrogów złoty promień – jeden z 

rycerzy padł na ziemię i już nie wstał. Firzen nie mógł ryzykować, uciekł dalej, dzięki czemu 

ciężkozbrojni zostali w tyle i mógł ciskać odłamkami lodu i niewielkimi kulami ognia w 

słabiej opancerzonych wrogów. 

 „Co za dyplomacja”, pomyślał Firzen, cały czas biegnąc. „Nawet nie zapytali, po co tu 

przyszedłem, od razu uderzyli”. 

 Poczuł się wkrótce otoczony. Przeciwnicy wreszcie nabrali rozsądku, tak jak niegdyś 



on skryli się za drzewami i czekali na posobną chwilę do natarcia. Firzen zamknął oczy. Tak, 

wiedział, co należy zrobić, Księga Żywiołów Podstawowych o tym wspominała. 

 Uniósł dłonie do góry i złączył je. Poczuł jak siła rozdziela je, lecz wówczas potężne 

kule ognia i lodu uniosły się ku górze. Wciąż nie otwierał oczu, umysłem kierował swoimi 

pociskami. Jęki bólu i śmierci świadczyły o ich celności. 

– Kto tu dowodzi? - ryknął Firzen, kiedy oddziały wroga uległy znacznemu 

przerzedzeniu i nikt już nie pędził w jego stronę. Zdziwił się donośnością swojego 

głosu. - Kto ponosi winę? 

– Ja, Moxus, poprowadziłem ich do zwycięstwa na rozkaz Azaliela – z cienia 

wyłonił się dość wysoki mężczyzna. - Kimkolwiek jesteś, potężny czarodzieju, 

poniesiesz tutaj śmierć! 

 Firzen nie widział potrzeby prowadzenia z nim rozmowy. Podobało mu się 

nastawienie jego przeciwnika – tylko jeden z nich przeżyje. Zamierzał pokierować się 

gniewem i skończyć ten pojedynek szybko. 

 Albowiem Moxus chciał się pojedynkować, nie tylko umiał dowodzić, ale także 

walczyć. Firzen znał sposób trzymania topora przez tego pozbawionego jakiejkolwiek brody 

bruneta – tak samo Deep dzierżył swój miecz. 

 Żaden z nich nie zamierzał uderzyć pierwszy, aż w końcu Firzen posłał swój złoty 

promień. Przeciwnik uskoczył zgrabnie w bok i korzystając z impetu skoku ruszył do 

natarcia. 

 Władca Ognia i Lodu nie mógł żadną bronią sparować ciosu, ale miał pomysł... 

Udawał, że przygotowuje jakieś złożone zaklęcie, a kiedy Moxus z dzikim rykiem chciał go 

przeciąć na pół, Firzen zablokował jego cios lodową tarczą, a drugą ręką zdzielił go potężnie 

w twarz. 

 Moxus cofnął się kilka kroków pod wpływem ciosu, rozładowując impet uderzenia. 

Pospiesznie zgasił ręką płonące włosy. Firzen stał i czekał. 

– Więc tak zagrywasz, panie magiku – warknął oprawca Leśniczówki. 

 Jeszcze raz rzucił się do natarcia. Wyglądał jakby chciał pchnąć sztychem, Firzen już 

przygotował obronę, kiedy nagle Moxus wykonał półobrót i ciął straszliwie. 

 Szkarłatna krew trysnęła na ziemię. Władca Ognia i Lodu zachwiał się, świat zakręcił 

mu się przed oczami, lecz nie upadł. Jego przeciwnik, chcąc się zrewanżować, przez chwilę 

nie atakował, ale zaraz powrócił do natarcia. 

 Firzena zaślepiła wściekłość. Pierwszych ciosów nie zdążyłby sparować ani uniknąć, 

zatem przyjął je na nadgarstki, niwelując ich siłę magią. Musiał przyznać, jego przeciwnik 

zadawał potężne razy, pomimo nadprzyrodzonej ochrony świat pociemniał mu przed oczami. 

 Władca Ognia i Lodu przeszedł do natarcia. Kolejny cios zablokował tarczą, 

odpowiedział pięścią. Moxus odskoczył, trzymał się w niewielkiej odległości – za dużej, by 

trafić go pięścią, za małej, by przygotować zaklęcie. Firzen starał się bezładnie zadać cios... 

 Aż Moxus ciął go ponownie. Władca Ognia i Lodu zawył z wściekłości, nie zważając 

na ból chwycił jego topór i odrzucił go. Gniew przejął nad nim władzę, jakby zaraz miał 

wybuchnąć... 

 Stało się. Usłyszał potężny huk, coś jakby światło przebiło mu oczy. Otworzył je. 

Ogień i lód, dwa potężne żywioły. I Moxus uwięziony w bryle lodu. 

– Plwam ci w twarz – Firzen splunął na niego. 

 Musiał jeszcze wymordować pozostałych przy życiu... 

 

 

  



8. Zatarg 
 

 Wszystko się jakoś układa, nie ma o czym pisać. Popadamy w rutynę, może to i 

dobrze, dzięki temu lepiej wychodzi nam ćwiczenie naszych nowych wojowników. Cały czas 

wyłapujemy ludzi, lecz musimy robić to rozsądnie, albowiem nagły ubytek ludzki z 

pewnością wzbudzi podejrzenia. Najłatwiej wyłapać chętnych w miejskich rynsztokach, ale 

musimy solidnie przeprać im mózgi zanim będą się do czegokolwiek nadawać. Sprytnym 

rozwiązaniem jest też teleportacja ludzi z odległych miejsc, ale to wymaga dużego wysiłku. 

 Moje sprawy sercowe ku memu zdziwieniu układają się wcale dobrze. Trwa to samo z 

siebie. Nigdy nie przypuszczałem, że takie rzeczy będą dotyczyć mnie... 

John, dzień sto pięćdziesiąty szósty 

 

 John zadurzył się po uszy, tego nie da się ukryć. Im bardziej starałby się to ukryć tym 

gorzej by mu to wychodziło. Wiem, Johnie, że to czytasz. Nie miej mi za złe, iż mówię jak 

jest. 

 Martwi mnie nieco kondycja moralna naszej armii. Większość to ludzie pozbawieni 

jakiejkolwiek motywacji – kazano im walczyć to walczą, nie podważają rozkazu. Myślenie 

części oddziałów przedstawia się jeszcze gorzej – magią musieliśmy im wmówić, że chcą 

walczyć w imię naszej sprawy. 

 Pociesza mnie jedynie liczebność naszej armii. 

Henry, dzień sto siedemdziesiąty pierwszy 

 

 Dzień był wyjątkowo mroźny, kiedy Deep wyszedł na rozległy dziedziniec Pierwszej 

Wieży. Nie przeszkadzało mu to. Z jego dłoni skapywała krew, znacząc szkarłatnym śladem 

jego drogę na śniegu. Trzymał w niej głowę – nie była to byle jaka głowa, a głowa dyrektora 

Pierwszej Wieży. 

 Nie musiał długo czekać na powstanie wokół siebie zbiegowiska. Magowie szemrali 

między sobą, niektórzy chcieli go pojmować, lecz inni powstrzymywali nadgorliwych 

„przecież to Mały Wojownik”. Deep tymczasem zachowywał się jakby nic wokół niego się 

nie działo, co jakiś czas patrzył ściętej głowie w oczy. 

 Przemówił dopiero, kiedy nadbiegli John, Henry i Jan. 

– Zgromadzeni! - ryknął, a głos jego poniósł się echem. - Ćwiczymy nie dla samej 

sztuki, lecz dla celu! Wylewamy swój pot i łzy, niedługo także krew, aby 

przywrócić wolność. Wolność, której pozbawił nas Julian. Nasze przygotowania 

do starcia omal nie zostałyby zaprzepaszczone! Przez niego! 

 Deep uniósł do góry ściętą głowę, wywołując złowrogie pomruki pośród magów. John 

spojrzał z niedowierzaniem i pogardą – dobrze znał dyrektora i nigdy nie podejrzewałby go o 

podwójną grę. Zdrada po takim czasie? 

– Też nie mogłem w to uwierzyć – ciągnął dalej Deep, a wszelkie głosy umilkły. - 

Zdrada? Już tyle czasu jesteśmy tutaj, czemu nie zdradził wcześniej? On nic nie 

zrobił. Ale zamierzał zrobić. Wiedział, że nie zrobi nic ze swoimi ludźmi, armia 

Juliana natomiast jest zajęta Leśniczówką, zatem wstrzymał się z działaniem, lecz 

przysłużył się Julianowi. Zamierzał zdradzić mu naszą strategię! 

 Od tej chwili John był pewny, że Deep kłamie 

– Niestety, wraz z Johnem i Henry'ym zdradziliśmy mu nasze zamiary. Każdy się 

myli... 

– Ale... - chciał zabrać głos Henry, lecz John szturchnął go łokciem 

– Czasy są okrutne, ale nigdy nie można tolerować zdrady... 

 

 Nie mogę zrozumieć, co nim kierowało. Bydlę. Zapewne zamordował, bo mu się 



twarz biednego Stichusa nie podobała. Nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć i nie 

zrozumiem. Jedynie mogę cieszyć się, że nie powstały z tego niekorzystne dla nas 

konsekwencje 

John, dzień sto osiemdziesiąty dziewiąty 

 

 Było nas siedmiu, zostało tylko trzech. Musimy trzymać się razem, albowiem 

przyświeca nam wspólny cel, ten sam, co poprzednio, a zostaliśmy tylko my. Cóż, to nie 

zmienia tego, że metod działania Deepa, nieważne jakie są ich pobudki, nie potrafię przyjąć. 

Henry, dzień sto dziewięćdziesiąty ósmy 

 

 Dlaczego zabiłem? Bo mogłem. 

 Męczy mnie to wszystko, walka, honor, bohaterstwo... ile można? Moim pragnieniem 

jest zemsta. Potrzebuję władzy. John zapewne dysponuje dostateczną mądrością, by to 

zrozumieć. 

 Na uspokojenie tego, co inni nazywają sumieniem mogę powiedzieć, że miałem 

pewne przeczucia co do Stichusa. Dlatego zabiłem. 

Deep, „Ostatni” 

 

 

9. Powrót 
 

 Julian westchnął ciężko, patrząc na unoszący się siwy dym. Ostatni punkt oporu został 

zmiażdżony, ostatni zamek, w którym skryli się ostatni wielmożowie. Wojna w Niemczech 

została zakończona zwycięstwem. To podłe, wygrał już tutaj raz, osiem lat temu, i gdyby nie 

tymczasowe usunięcie go przez Małych Wojowników nie musiałby zjawiać się tutaj po raz 

drugi. 

 Mógł już wracać do siebie. Zmęczyło go tutaj wszystko – obca ziemia, obcy ludzie, 

obcy język... Nagle tuż przed nim pojawił się Firzen, a właściwie jego delikatnie zarysowana 

zjawa. 

– Czemu nie klękasz? - zapytał Julian 

– A od kiedy przywiązujesz taką wagę do szczegółów? 

– Od niedawna 

– Jakikolwiek oddział zniszczył Leśniczówkę uległ zniszczeniu – rzekł Firzen, jakby 

nie usłyszał rozmówcy. - Próbowali mnie zniszczyć, to byli barbarzyńcy. Mali 

Wojownicy schronili się, jak zapewne wiesz, w Pierwszej Wieży i przygotowują 

oddziały, właściwie nie wiem po co. Wojna nieco się przedłuży, cóż, taki żywot 

żołdaka. 

 Widmo Firzena rozmyło się. Julian westchnął ciężko „tylko mnie nie ma, a już 

wszyscy szaleją”, wchodząc na wóz. 

 

 Właściwie już wszystko gotowe, możemy przystąpić do wojny choćby dziś. Nasze 

oddziały są dostatecznie liczne, bardzo liczne, na szczęście spiżarnia i ogrody Pierwszej 

Wieży są ogromne, a w pobliskich lasach roi się od zwierzyny, dzięki czemu nie mamy 

trudności z wyżywieniem. 

 Co z Firenem? Nie zajęliśmy się nim zaraz po przybyciu do Pierwszej Wieży, było to 

zrozumiałe ze względu na stan naszego zdrowia, następnie pozyskaliśmy Deepa, szkoliliśmy 

oddziały... ale teraz nic nie usprawiedliwia naszej zwłoki. Przypominałem o tym Johnowi, 

lecz on udawał, że mnie nie słyszy... coś musi przede mną ukrywać. 

Henry, dzień dwieście dwudziesty trzeci 

 



 Tak, to prawda. Wiem, co stało się z Firenem, a właściwie domyślam się na podstawie 

własnej wiedzy i plotek, jakie dotarły do mnie z pogorzelisk Leśniczówki. 

 Pozwolę sobie poświęcić jeden akapit naszemu byłemu przyjacielowi, Freeze'owi. 

Wiadomo, Władca Lodu, jeden z dwóch Braci Żywiołów (takich braci jest więcej, 

władających jednak innymi żywiołami – ziemią, wiatrem, energią itd., ale występują oni 

znacznie rzadziej niż Firen i Freeze. Nie to, żeby na każdym kroku można było takich jak oni 

spotkać – mnie jako maga spotkał niezwykły zaszczyt poznania ich). 

 Tyle odnośnie nauki. Firen został uwięziony w jaskini razem z nami, zaś nie wiadomo 

dokładnie, co działo się z Freeze'em, choć nie trzeba geniuszu, by domyślić się, że został taką 

czy inną metodą opętany przez Juliana. 

 Z Leśniczówki posłyszałem wieści, że potężny mag zniszczył całą armię, a władał on 

ogniem i lodem. Otóż w Chinach, wiele setek lat temu, przeprowadzono badania nad Braćmi 

Żywiołów. Ich wyniki spisano w tym zwanej Księdze Żywiołów Podstawowych. Cóż, każde 

opracowanie naukowe warte jest szczególnej uwagi, ale z Księgą istnieje pewien kłopot, 

mianowicie została ona przetłumaczona dawno temu i to w dodatku nie bezpośrednio z 

chińskiego na polski, przez co nieścisłości są ogromne. 

 Freeze przeczytał cały utwór, a jakże, zawsze miło przeczytać coś dobrego o sobie 

samym. Zadał mi pytanie o jeden rozdział... odpowiedziałem zgodnie z własnym sumieniem. 

 Widocznie postanowił utworzyć Firzena, ale wobec powyższego Firen przestał 

fizycznie istnieć. Przynajmniej na pewien czas... Wiem, że stało się to w nieodległym zamku 

Juliana – dawno nie spotkałem tak potężnych zawirowań mocy jak pewnej nocy... 

 Jedno jest pewne: Freeze posiadł moc Firena. 

John, dzień dwieście czterdzieści dziewiąty 

 

 Oto stało się – Julian wraca z Niemiec, z pewnością wie o nas. John wyjawił, co 

zamierzamy zrobić – uciec do Drugiej Wieży, by dopiero tam wydać mu bitwę. 

 Powraca kwestia Firena. Nie wiadomo, kiedy Julian zjawi się u naszych bram – może 

to zdarzyć się zarówno za miesiąc, jak i za dwa dni. John z niezrozumiałych dla mnie 

przyczyn nie chce wyruszyć na poszukiwania Firena, zagroziłem, że jeśli nie pójdzie ze mną, 

pójdę sam. Za nic mam niebezpieczeństwo. Spróbuję wpłynąć na niego za pośrednictwem 

Jan... 

Henry, dzień dwieście pięćdziesiąty szósty 

 

 Przyczyn, dla których nie chcę poszukiwać Firena, są dwie, ale tego nie da się 

wytłumaczyć Henry'emu. Tego, że jest głupi, nie usprawiedliwiałbym różnicą wieku, bo ta 

jest niewielka. Po prostu. Kwestia patrzenia na świat. 

 Firen z pewnością nie dzierży już swoich mocy. Na poszukiwania wyruszymy jutro, 

tylko we dwóch z Henry'ym. Nie sądzę, by Firen zbytnio oddalił się od tego zameczku. O ile 

w ogóle istnieje... 

John, dzień dwieście sześćdziesiąty pierwszy 

 

 Wychodzicie, ja obejmuję tymczasową władzę. Oby jak najdłużej. Właściwie jeśli 

chcemy zwyciężyć, to nie wracajcie. Mimo to was lubię. 

 Ale John jest mądry. Rozumiem, dlaczego nie chciał iść po tego śmiecia. Nie 

wytłumaczysz tego temu kretynowi. 

Deep 

  



Rozdział VII: Pierwsza wieża 
 

 

1. Przeciwwstawny 
 

  Musiałem. 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Julian był zmęczony podróżą. Niby nie musiał nic szczególnego robić, leżał jedynie 

rozpostarty jak król na wozie, na przemian drzemiąc i rozmyślając o życiu. Męczyła go 

niewygoda, a także jednostajność otaczającej go rzeczywistości. 

 W myślach przygotowywał się do kolejnej wojny, do wojny niepoważnej. Do wojny z 

Małymi Wojownikami. Zasadniczo wystarczyłoby wykorzystać jedynie Justiny – te bydlaki 

szły bez oznak zmęczenia piechotą, podczas gdy reszta oddziałów jechała na wozach. 

Większość armii zamierzał rozpuścić – chłopi i tak już swoje przeszli, niech odpoczną te kilka 

miesięcy przed rozpoczęciem prac na roli. 

 Julian z ulgą przyjął wiadomość, że wreszcie dotarli do celu. Tak, jego siedziba, 

zwykły dom, z zewnątrz różniący się od innych tylko położeniem – po środku dużej wsi. 

Chciał jak zwykły człowiek położyć się na łóżku – nie odczuwał potrzeby zmiany ubrań, 

kwestie higieniczne przestały istnieć po powrocie. 

 Nie cieszył się spokojem zbyt długo. Po krótkim czasie drzwi otworzyły się cicho – 

już tylko w tym dostrzegł coś dziwnego, wszak każdego gościa zapowiadał herold, z każdym 

wysłuchaniem wiązał się szczególny rytuał. Nie pomylił się – do jego siedziby wkroczył 

Firzen. 

 - Ach, to ty – wymamrotał niewyraźnie Julian, siadając na krawędzi łóżka. - Czemu 

nie złożyłeś przede mną pokłonu? 

 - Ja właśnie w tej sprawie przybyłem – rzekł Firzen gniewnie roztrzęsionym głosem – 

Nie będę już nigdy składał ci pokłonu. 

 Julian chciał spojrzeć na niego smutnymi oczyma, lecz nie mógł – Firzen widział 

wciąż te same, niezmiennie czerwone ślepia. To była jedna z tych nielicznych chwil, kiedy 

żałował, że nie mógł ukazać swych emocji. 

 Wstał na równe nogi, na chwilę odwracając się plecami do niego. Miał niejasne 

przeczucie, że i tak Firzen nie uderzy. Westchnął ciężko, stając w niewielkiej odległości od 

niego. Pokłonili się sobie nawzajem. 

 Julian zlekceważył pierwsze zaklęcie Firzena, niewzruszony patrzył na nie – ot, złoty 

promień. Czar ów zwalił go na ziemię, a jego przeciwnik zaniósł się opętańczym śmiechem. 

Dopiero wtedy zrozumiał powagę starcia i rozbudził się. 

 Błyskawicznie podniósł się na równe nogi, ale w tej samej chwili Firzen zdzielił go 

potężnym kopnięciem. Tak potężnym, że Julian drugi raz znalazł się na ziemi. Wtedy dopiero 

zapalił się w nim gniew tak potężny, iż zobaczył tę osobę, która nie istnieje. 

 Firzen najwyraźniej chciał kopać leżącego, lecz Julian złapał go za kostkę i z małpią 

zręcznością wstał na równe nogi, by cisnąć przeciwnikiem o ścianę. Władca Ognia i Lodu nie 

poddał się grawitacji, odskoczył i wymierzył potężny cios ręką. 

 Julian zrobił to samo, ich pięści zetknęły się. Używali całej siły, by zwyciężyć, 

walczyły trzy żywioły – ogień, lód i... śmierć? Władca Polski patrzył na przeciwnika, na 

twarz wykrzywioną paroksyzmem gniewu, kiedy próbował podjąć się wysiłku, który 

przekraczał wszelkie jego możliwości. Firzen zaczął wrzeszczeć przeraźliwie... 

 Potężna siła rozdzieliła błyskawicznie ich pięści. Julian okazał się szybszy, zdzielił 

straszliwie przeciwnika głową. Firzen zachwiał się, lecz kolejnego ciosu uniknął z gracją 



baletnicy. Błyskawicznie wytworzył lodowe ostrze, nie miał czasu, by wymierzyć cios, ciął 

nim przeraźliwie na oślep. 

 Julian jęknął głucho. Władca Ognia i Lodu zobaczył, że miecz rozpadł się, 

przeciąwszy szyję, ale głowa Juliana nie spadła... Jego przeciwnik był jedynie jakby 

ogłuszony, więc prędko złożył ręce na głowie, by wybuchnąć całą swą furią. 

 Kiedy otworzył oczy pomieszczenie stało się czymś zupełnie innym, trawiły je dwa 

żywioły. Juliana pokrył lód, lecz go nie przebił. Firzen chciał to wykorzystać, lecz był zbyt 

wycieńczony. 

 Ten, który dopiero powrócił z Niemiec, oswobodził się. Złożył ręce, by wytworzyć 

potężną kulę energii. Firzen doskonale zdawał sobie sprawę z siły tego czaru, czym prędzej 

wytworzył złoty promień, by ten pocisk powstrzymać. Julian jedynie stał i podziwiał 

nieudolne wysiłki przeciwnika. 

 Jego kula nagle wybuchła – siła tej eksplozji zachwiała nim, zaś Firzena rzuciła z 

głuchym dźwiękiem na ścianę. Żył, Julian wyczuwał to nieomylnie. 

 Postanowił zakończyć walkę. Kiedy jego przeciwnik wracał powoli do przytomności 

wytworzył mnóstwo czaszek, które ze złowieszczym świstem latały po pokoju. Gdy Firzen 

próbował wstać, uderzały go, boleśnie pozbawiając równowagi. W końcu wyszeptał. 

 - Litości... 

 - Kto jest potężniejszy? - zapytał Julian spokojnie. 

 Firzen zwlekał z odpowiedzią, przez co trafiła go kolejna czaszka. 

 - Ty jesteś – rzekł Władca Ognia i Lodu, walcząc sam ze sobą 

 - Kto jest twoim władcą? 

 - Ty jesteś – wycedził Firzen. 

 - Doskonale. Teraz oddaj mi pokłon. 

 Władca Ognia i Lodu zaczął dyszeć wściekle, lecz kiedy uderzyła go kolejna czaszka 

padł na ziemię. 

 - Świetnie, zaprawdę. Cieszę się, że udało mi się przekonać ciebie odnośnie mojej 

racji... 

 

 

2. Zagubiony 
 

  Witamy w rzeźni, świat kłamstw i pleśni. 

   Henry, dzień dwieście siedemdziesiąty pierwszy 

 

 - Powinniśmy wrócić za jakiś dzień lub dwa – powiedział John. - Jeśli zdarzyłoby się, 

że Julian pojawi się przed nami... Wiesz, co robić. 

 - Wiem – powiedział Deep, nie patrząc mu w oczy. 

 John westchnął ciężko, wychodząc z Henry'ym. Bramy Pierwszej Wieży zamknęły się, 

gdy tylko ją opuścili. Przez dłuższą chwilę w milczeniu szli przed siebie, nie wiedząc tak 

naprawdę dokąd. W końcu Henry odezwał się. 

 - Powiesz mi wreszcie, dlaczego tak bardzo zwlekałeś z poszukiwaniem Firena? Czy 

może uważasz mnie za niegodnego poznania prawdy? 

 - Wiesz – John uśmiechnął się przebiegle. - To zależy, czy chcesz poznać prawdę. 

 - Chcę. Prawda jest jedyną rzeczą godną uwagi. 

 - Nie byłbym tego taki pewien – parsknął czarodziej. - Otóż mój przyjacielu, po 

piekle, które urządził nam Firen, a które Nafest przypłacił życiem, ty znajdowałeś się w stanie 

nieprzytomności. Wówczas wysłałem Firena, aby... 

 - Aby zdobył eliksir Kharkova – dokończył za niego Henry – ale wpadł w ręce 

Freeze'ego i słuch po nim zaginał. 



 - Tak , tak – parsknął John. - Tyle wie każdy. Tylko, że ja od początku zakładałem, iż 

Firen nie wróci. 

 Między nimi zapadło ciężkie milczenie. John prowadził, zdawał się wiedzieć, dokąd 

idzie. Henry spojrzał na niego pytająco. 

 - Tak, mój drogi – ciągnął mag. - Freeze'ego ogarnęła opętańcza żądza pojmania 

Firena, już ci tłumaczyłem dlaczego. We dwóch mocno go uszkodziliśmy, ale zapewne skoro 

nie mógł zrobić tego sam, zlecił to innym. Firen miał być przynętą, by odwrócić uwagę od 

nas. 

 - Acha, czyli tak bez zastanowienia rzuciłeś go na żer, by ocalić nas dwóch, tak? - 

zapytał Henry, powoli tracąc nad sobą panowanie. 

 - A co ja miałem zrobić? - warknął John. - Poświęciłem jednego, by ocalić dwóch, co 

ty byś zrobił na moim miejscu? 

 - Sędzio – jęknął Henry. 

 John skinął na niego. Łucznik nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał – czyżby jego 

towarzysz był zupełnie kim innym niż do tej pory uważał? 

 - Nie będę mógł żyć ze świadomością – wydusił z siebie z trudem – że żyję kosztem 

Firena... cokolwiek mu się stało. 

 - On  tak był stracony – warknął John. - Coś w życiu przeżyłem, więc nie mam 

trudności z sądzeniem. 

 - Co? 

 - To już inna historia. 

 Szli szybko. Henry zauważył, że John drży. 

 - Właściwie celowość naszej wyprawy jest niska – stwierdził mag. - Jak już ci 

mówiłem, w Chinach Firzen był pod władzą raz Firena, raz Freeze'ego. Nasz Freeze nie mógł 

sobie na to pozwolić, zatem z pewnością zmienił zaklęcie. Nie wiem, czym jest teraz Firen, 

może jedynie błąkającą się duszą, którą jedynie odeślemy tam, gdzie jej miejsce. Może 

zwykłym człowiekiem pozbawionym mocy, trzeciej możliwości nie widzę. Tu właśnie rodzi 

się pytanie. 

 - Jakie? 

 - Czy wobec powyższego celowe jest poszukiwanie Firena? 

 Henry stanął jak wryty, jakby usłyszał najgorszą w swym życiu herezję. 

 - Ale... jak w ogóle możesz zadać takie pytanie? To przecież był nasz najlepszy 

przyjaciel! 

 - Właśnie, był – John uśmiechnął się odrażająco. - Teraz jest tylko zwykłym 

człowiekiem, czy wart jest tych starań? 

 - Jesteś potworem – stwierdził ze zgrozą Henry. - To ciebie powinno się zabić, nie 

Juliana. 

 - Mój drogi – zwrócił się do niego mag jak do dziecka. - Nadchodzi wojna, ofiary będą 

liczone w setkach, jeśli nie w tysiącach ludzi. To pierwsza ofiara, a ty jej nie umiesz złożyć? 

 - Będę szukał Firena tak długo, aż go znajdę – rzekł Henry beznamiętnie. - Nieważne, 

czy sam, czy z tobą. 

 - Cóż, pomogę ci, bez ciebie nie zdołam podołać stojącemu przed nami zadaniu – 

powiedział John, ruszając dalej. 

 - A jednak ci na tym zależy – warknął Henry. - Dokąd nas prowadzisz? 

 - W stronę zamku Freeze'ego. 

 - Skąd wiesz, że tam znajdziemy Firena? Przecież to działo się nieomal rok temu. 

 - Po prostu wiem, zaufaj mi. Jeśli on istnieje to nie ruszył się z okolic tego zamku. 

 - Skąd to wiesz? 

 - Po prostu. Przeżyłem swoje. 

 Zapadła między nimi cisza. Dopiero po dłuższej chwili Henry przemówił łagodnym 



głosem. 

 - Teraz rozumiem. Przeżyłeś niegdyś zdradę przyjaciół i dlatego teraz nie chcesz 

uwierzyć w przyjaźń. Dlaczego o tym wcześniej nie powiedziałeś? 

 - A co tu jest do mówienia? - zapytał John, uśmiechając się lekko. 

 Wówczas Henry zrozumiał. Utracił na chwilę przyjaciela, by go odnaleźć naprawdę. 

 

 

3. Odnaleziony 
 

  Nigdy nie miałem wątpliwości, 

  że to jest celowe 

   Henry, dzień dwieście siedemdziesiąty pierwszy 

 

 Tak więc prowadzili poszukiwania Firena, nie szczędząc sił i środków, choć nie 

wiedzieli, czy taki człowiek w ogóle istnieje. Ufali przeczuciu Johna, szukali w niewielkiej 

odległości od zamku Freeze'ego, chodzili po karczmach, burdelach, norach, a także pytali 

ludzi. Ich odpowiedzi dostarczały pewnych wiadomości, lecz ich rysopis domniemanego 

Firena zawsze w jakimś szczególe nie zgadzał się z rzeczywistością... 

 

 Kirew odniósł fenomenalne zwycięstwo. Rozpoczynając następne rozdanie był 

opanowany, wszak grał przeciwko głupiemu synalkowi bogacza, który trawił majątek na 

hazardzie. Nie szanowałby sam siebie gdyby nie wykorzystał takiej sposobności. 

 Nagle jego spokojny umysł został zmącony niespokojną myślą. Niestety, zdradził się, 

przegrał, usłyszał śmiech tego kretyna. Cóż, nie miał nad czym rozpaczać, wszak niekiedy 

celowo przegrywał, aby nie doszło do stanu, w którym nikt nie chciałby z nim grać jako z 

niepokonanym. Hazardziści z okolic za punkt honoru obierali sobie starcie z nim, przez co 

tracili poważne kwoty. 

 Ta myśl pojawiała się w umyśle Kirewa wyjątkowo często, wredna, nieunikniona jak 

śmierć ćmy w ogniu. Chciał siebie oszukiwać, że się tym nie przejmuje, że to go nie 

dotyczy... Wszak minęło już tyle czasu, po co do tego wracać? 

 Ale wracał. Co do tego oszukiwał sam siebie, w jego umyśle istniała ta myśl, 

powtarzalna jak pory roku, myśl gorsza niż sztylet wbity w plecy ręką dotychczasowego 

przyjaciela. Wówczas mógłby zapytać w ostatnim tchnieniu życia „dlaczego” i pożegnać się z 

tą odwróconą rzeczywistością. Musiał jednak cierpieć. 

 „Kirew, przecież to już nie wróci”, mówił sam do siebie. „Nie masz nad czym 

rozpaczać, to już bezpowrotnie minęło. To przeszłość, już nawet imię zmieniłeś, bo nie 

przystawało do rzeczywistości, bo chciałeś zerwać z minionym. Żyj tylko teraźniejszością, 

przeszłości już nie ma, a przyszłości nie będzie. Żyjesz po to, by umrzeć. Jak wszyscy 

zresztą”. 

 Niestety, Kirew nie potrafił sobie tego wmówić. 

 Od niechcenia rzucił okiem na drzwi wejściowe. Cóż, wzrok czasem płata figle, ale 

czemu nie przyjrzeć się temu bliżej? Wątpliwość zamiast zmaleć wzrosła, przeciwnik 

domagał się dalszej gry. 

 W końcu był pewien, wstał od stołu. Wciąż nie mógł uwierzyć, hazardzista zaczął 

głośno narzekać. 

 - Henry? John? - wydusił z siebie. 

 - Tak – odparł mag. - Chodź za nami! 

 Firen zabrał pieniądze i wyszedł, nie zważając na sprzeciw przeciwnika. 

 

 Droga nie dłużyła się im, musieli wszystko opowiedzieć sobie nawzajem. Wtedy Firen 



zrozumiał, dlaczego jego przyjaciele nie pospieszyli mu z pomocą, zaś on wytłumaczył im, 

jak żył jako hazardzista. 

Niestety, Freeze pozbawił mnie mocy – stwierdził ponuro 

Nie szkodzi. Ważne, że jesteś – powiedział Henry, na co John uśmiechnął się lekko. 

 Mimo to Firen nie mógł pogodzić się ze zwłoką przyjaciół. 

 W końcu dotarli do Pierwszej Wieży. Po podaniu hasła otwarto przed nimi bramę. Za 

nią, samotnie, pośrodku stał Deep. 

 - Witaj, Deepie – przywitał się Firen 

 - Witaj – odparł krótko wojownik. - Przybyłeś walczyć? 

 - Przybyłem. Co ty tak krótko odpowiadasz? Zmieniłeś się od czasu, kiedy ostatni raz 

cię widziałem. 

 - Życie – uciął rozmowę Deep 

 - Zmienił się, ale wewnątrz pozostał ten sam – rzekł John ruszając przed siebie, a za 

nim ruszyli wszyscy. - Tak więc, może mówiłem, może nie, zamierzamy jutro przenieść się do 

Drugiej Wieży, by dopiero tam... 

 - O, Druga Wieża – przerwał mu Firen. - Tyle wspomnień. Niegdyś tam nauczałem... 

 - Nic nie mówiłeś – wtrącił John 

 - No tak, ale co tu jest do mówienia? - Firen wzruszył ramionami, lecz po chwili 

zastanowienia powiedział. - Ach, no tak, rozumiem... Znajomość miejsca zawsze pomoże 

przy wymyślaniu strategii. Cóż, nawet zżyłem się z tym miejscem, dobrze je poznałem... ale 

kiedy to było? Postaram się pomóc jak najlepiej, ale z drugiej strony lepiej byłoby zapytać się 

o to dyrekcję Drugiej Wieży. 

 - Masz rację – stwierdził John, a widząc pytający wzrok Firena uprzedził jego pytanie. 

- Mamy poparcie Drugiej Wieży, Trzeciej, Czwartej i Piątej zresztą też. Nie godzą się na 

wykorzystywanie magów jako maszyny do zabijania na wojnach. 

 Wkrótce udali się do swoich sypialni. Musieli się wyspać, albowiem czekał ich trudny 

dzień. 

 

 

4. Ten słaby 
 

  To mnie zabijało. Jedynym możliwym 

  wyjściem było zabić to. 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 - Czyżby przyszedł mój rycerz? – zapytała, a kiedy zwróciła na niego swój wzrok 

dodała. - Wyglądasz inaczej... ale to chyba nadal ty. 

 - Tak, to ja, pani wszelkiej obrzydliwości – odparł Firzen, klękając pokornie. 

 Mimowolnie rozejrzał się po pokoju. Zobaczył w nim mnóstwo wyrobów ze skóry, nie 

chciał dopuścić do siebie myśli, że to ludzka skóra, choć było to wysoce prawdopodobne. 

Ostatni cień złudzenia rozwiał się, kiedy spojrzał na swoją ukochaną – na jej kolanach leżał 

martwy człowiek zwrócony plecami do niej, a ona trzymała w dłoni ostry nóż. 

 - Pozwolisz, że skończę – powiedziała, rozpoczynając cięcie. 

 Wtedy Firzen zrozumiał, że to wcale nie był trup. Człowiek zaczął wrzeszczeć jak 

ostatni demon, kiedy kobieta wycinała z jego pleców skórę. Nie trwało to długo, zrobiła to 

wyjątkowo sprawnie, po czym rzuciła rzężącego cicho mężczyznę w kąt. 

 - Jak więc widzę, udało ci się pozbawić twojego biednego brata mocy – powiedziała, 

tnąc odpowiednio skórę na mniejsze kawałki. 

 - Tak, stało się to już dość dawno temu – odpowiedział Firzen. - Jestem potężniejszy, 

jeszcze potężniejszy niż wcześniej. Rzuciłem nawet wyzwanie Julianowi... niestety 



przegrałem. 

 - Boś słaby – powiedziała jego ukochana, przechodząc do pojemnika z gęstą cieczą. 

Nie poświęcała rozmowie zbyt wiele swojej uwagi. - Gdybyś był mocny, nie musiałbyś bić 

się z Julianem o władzę, ale jesteś słaby i dlatego pozostajesz w zależności. Jak możesz żądać 

władzy skoro sam nad sobą nie panujesz? 

 - Czym w takim razie jest potęga? 

 Na chwilę zapadła między nimi cisza, przerywana ostatnimi jękami człowieka w 

kącie. Firzen patrzył na jej pracę, na kawałki skóry gotujące się w kotłach, na gotowe 

rękawice, buty, plecaki... Po co to wszystko robiła? Przecież te rzeczy nikomu się nie 

przydadzą... 

 - Potęga to wolność – odpowiedziała po dłuższym czasie. - Wolność natomiast to 

wyswobodzenie z wszelkiego sądu, nawet własnego. Tylko ja jestem wolna i dlatego jestem 

potężniejsza od ciebie. 

 - Gdybym użył swojej mocy na nic zdałaby się twoja potęga – odparł Firzen. Obiecał 

sobie nie poddać się szaleństwu, użyć tych argumentów, które mają sens w przeciwieństwie 

do tego pustosłowia. 

 - To w takim razie zabij mnie – powiedziała, stając przed nim. Kiedy przez dłuższą 

chwilę nic nie zrobił wróciła do pracy i rzekła. - Widzisz, jak bardzo uległy jesteś swojemu 

sądowi? Nie potrafisz nawet spełnić swojej groźby. 

 - Dlaczego robisz skórę z ludzi? 

 - Bo mogę. To jest właśnie wolność – mogę robić wszystko, co tylko mi się podoba. 

Mało tego, to, co robię, jest pożyteczne dla tego, co ty nazywasz ludzkością, wszak 

porozrzucam te wszystkie rzeczy, aby posłużyły ich znalazcom. 

 - Jesteś potworem – wyszeptał ze zgrozą Firzen. 

 Jego rozmówczyni zaśmiała się. 

 - Dlaczego mi to mówisz? Myślałam, że ty potrafiłeś wyzwolić się z takiego osądu. 

Sprawiłeś mi teraz straszny zawód. Dlaczego ludzie nazywają mnie bestią? Dlatego, że 

wyswobodziłam się z ich osądu? 

 - Bo jesteś bestią... 

 - Powtarzasz się. 

 - Tak uważają tysiące lat cywilizacji. 

 - Bo wyzwoliłam się z osądu kilku tysięcy lat cywilizacji. Poświęcałam ci swój czas, 

bo myślałam, że jako jedyny potrafisz to zwyciężyć, niestety myliłam się 

 Znowu zapadło między nimi milczenie. Rozmówczyni skończyła swoje czynności i 

zasiadła przy stole, zerknąwszy po raz drugi podczas tego spotkania na Firzena. 

 - Dawno cię nie widziałam – stwierdziła ponuro. - Myślałam, że zginąłeś, a po prostu 

zapomniałeś o mnie. Jest mi przykro. 

 - Wyswobadzałem się z twojego wpływu – Firzen wzruszył ramionami. - Niedługo 

wyruszymy z Julianem na nową wojnę... 

 - I co z tego? - warknęła. - Oczekujesz ode mnie współczucia? 

 - Byłbym głupi gdybym oczekiwał – skrzywił się. 

 - Właśnie. Na tej wojnie zginą tysiące ludzi. Dlaczego tobie miałabym współczuć 

śmierci, a nie innym? 

 - Bo mnie znasz? 

 - Mój drogi – uśmiechnęła się z politowaniem. - Ja nie znam ciebie, ty nie znasz mnie. 

Na tym świecie nie zna się nikogo. 

 - To twoje poczucie wolności uczyniło cię potworem. Takich jak ty powinno się 

zabijać. 

 - A ty dalej swoje... Wolność to możliwość czynienia i dlatego robię coś z ludzi dla 

ludzi. Możesz mnie zabić i wtedy poczuć się wolny, ale tym samym uczynisz mnie jeszcze 



wolniejszą i udowodnisz, że jestem od ciebie silniejsza. 

 Firzen wyszedł, nie mógł słuchać tego obłędu. Nie myśląc nad tym zrobił kilka 

szybkich kroków przed siebie, po czym zatrzymał się w głębokim zastanowieniu. Następnie 

cofnął się. Musiał zatrzymać to szaleństwo. 

 

 Firzen rozszarpał ją gołymi rękami. Wrzeszczała jak zwykła, mordowana szmata. 

Dopiero kiedy podłoga tonęła w krwi, a kawałki mięsa leżały rozrzucone uspokoił się. 

Następnie zgwałcił to, co nadawało się do zgwałcenia, po czym splunął na jej zwłoki. 

 To miejsce było przeklęte. Cisnął ogień na wszystkie strony. Niech nie zostanie po tym 

kamień na kamieniu. 

 Wtedy dopiero Firzen poczuł się wolny. 

 Nie czuł, by Karolina była od niego potężniejsza. 

 

 

5. Objawienie prawdy 
 

  To, co mówili, przerażało mnie. 

  Przecież jednak nie mogło być prawdą. 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Julian był wieziony. Męczyło go to wszystko, marzył o spokojnym dniu, kiedy mógłby 

długo spać, nie martwiąc się niczym. Niestety, nic nie zapowiadało takiego dnia. Rozumiał 

już, że polityka to bądź co bądź trudna sztuka. 

 Mali Wojownicy... po co to wszystko? Po co się wysilał? Mógłby przecież wysłać 

Justiny, wyszłoby na to samo. Zresztą, co zamierza wróg? Na co oni tak właściwie liczą? Że 

wymordują całą jego armię, dzięki czemu będą mogli zająć jego miejsce? Nie wiedział, a 

bardzo go to zaciekawiło. 

 Jeden z Justinów ośmielił się odsunąć zasłonę jego powozu, przez co wpadło do 

środka nieco światła. Julian nie zmrużył oczu – nie miał oczu. 

 - Panie, przybył człowiek, pragnie z tobą rozmawiać – oznajmił Justin. 

 - Jak się nazywa? - zapytał Julian. Miał już szczerze dosyć tego równomiernego 

stukotu kół. Nawet nie próbował się domyślać, kto to taki, zdziwiłby się, gdyby przybył ktoś 

inny niż człowiek. 

 - Firzen 

 - Niech wejdzie. 

 Firzen z biegu wskoczył do powozu, zamykając za sobą drzwi. Usiadł obok Juliana. 

Przez chwilę obaj milczeli, po czym gospodarz pojazdu zapytał. 

 - Zamordowałeś swoją ukochaną? 

 - Skąd to wiesz? - zapytał zdziwiony 

 - Firzen, Firzen... - Julian pokręcił głową zrezygnowany. - Jesteś taki nieokrzesany. 

Zwykle nie zapominasz umyć ubrań po zamordowaniu kogoś. Mam nadzieję, że krew już 

zaschła i nie pobrudzisz mi tego powozu. 

 - Marudzisz jak baba – warknął Władca Dwóch Żywiołów 

 Zapadło między nimi milczenie, choć koła powozu hałasowały męcząco. Wkrótce 

jednak odezwał się Firzen. 

 - Podczas walki uciąłem ci głowę, nic ci się nie stało. Zabolało cię chyba trochę 

bardziej niż inne ciosy, nic więcej. Zabiłem cię z Małymi Wojownikami, a ty po trzech latach 

pojawiłeś się jakby nic się nie stało. Kim ty właściwie jesteś? - zadał to nurtujące go od 

dawna pytanie. - Czy ty jesteś człowiekiem? 

 - Trochę tak, trochę nie – odparł Julian. Jego czerwony oczy były jedynym źródłem 



światła w powozie. 

 - To niemożliwe – Firzen pokręcił głową nieco zdenerwowany. - Albo się jest 

człowiekiem, albo się nim nie jest. 

 - Mój drogi, mój drogi... myślę, że jesteś gotowy poznać prawdę. Poznasz, kim jesteś. 

Właściwie to poznasz osobę, która jest mną. Ech, to złożona sprawa... 

 Nagle turkot kół ustał, zapadła ogłuszająca cisza, na co Firzen szczerze zdziwił się. 

Wyjrzał przez okno – wszystko stanęło w miejscu, jak na jakimś piekielnym obrazie, Justiny 

w pół kroku, nawet liście drzew znieruchomiały... 

 Śmiertelnie przeraził się, gdy ujrzał... siebie samego siedzącego w bezruchu. 

Odruchowo spojrzał na swoje ciało, którym władał – wyglądało z pozoru na zwykłe, lecz 

dostrzegał w nim coś nierzeczywistego... było w pewien niezrozumiały sposób doskonałe... 

 Jego spetryfikowane ciało siedziało obok spetryfikowanego ciała Juliana. Dopiero 

wtedy zauważył Juliana po drugiej stronie powozu – też na swój sposób nierzeczywistego – 

oraz człowieka, którego nie znał. Zakrywał twarz peleryną, przez co sprawiał wrażenie 

jeszcze bardziej tajemniczego. 

 - Co ty zrobiłeś? - zapytał Firzen szczerze przerażony. 

 - Odsłoniłem duszę – usłyszał odpowiedź jakby z ust ich obu. 

 - Kim ty jesteś? - wskazał niepewnie na nieznajomego. 

 - Nazywam się Psycho – odparł, zasłaniając usta peleryną. Firzen widział tylko te 

budzące grozę oczy... były to oczy prawdziwe, lecz coś w nich przypominało ślepia Juliana... 

- Jestem częścią tego, co nazywa się Julianem. 

 - Ja zaś jestem Tresem – rzekł Julian. W nim z kolei też coś się zmieniło... w pewien 

sposób przypominał człowieka, ale jakby przez mgłę, jakby rozmytego, nieokreślonego... - 

Zanim zabili mnie Mali Wojownicy byłem samoistnym bytem, ale teraz istnieję jedynie w 

ramach tej zbroi. W tej zbroi przez trzy lata zgniło moje ciało. Teraz fizycznie ta zbroja jest 

pusta, lecz mieszczą się w niej nasze dusze, mieścimy się w niej my. 

 - Acha, rozumiem – powiedział Firzen, starając się zachować spokój. - Czyli wasze 

dwie dusze są Julianem? 

 - Nie do końca – odparł Tres. Mrugnął oczami, czego prawdziwy Julian nie robił. - My 

nie mamy własnych dusz, jesteśmy jakby jedną duszą z dwóch, mamy część wspólną, ale też i 

rozłączną. 

 - To jest przecież przeklęte – wyszeptał Firzen. - Łączenie dusz... 

 - I kto to mówi? - zaśmiał się Psycho. - Człowiek, który utworzył Firzena. Teraz, skoro 

już wiesz, kim jest Julian, wytłumaczę ci twoje wątpliwości. Juliana nikt nigdy nie zabije 

przemocą fizyczną. Julian będzie wieczny! 

 Firzen doznał jakby ogłuszenia, świat dla niego zawirował. Kiedy otworzył oczy znów 

siedział na swoim miejscu obok Juliana, koła turkotały denerwująco. Psycho nie było. 

 - Więc kim ty jesteś? - zapytał Władca Dwóch Żywiołów, starając się ukryć 

przerażenie. 

 Julian spojrzał na niego czerwonymi oczami. Odpowiedział dwoma głosami na raz. 

 - Julianem – mówił pierwszy. 

 - Tresem – przeczył drugi. 

 

 

6. Odwrót 
 

  To była niespodzianka. 

  Niemiła niespodzianka. 

   John, dzień dwieście siedemdziesiąty piąty 

 



 Tego dnia w Pierwszej Wieży panowało wielkie zamieszanie. John zarządził zbiórkę 

na polach tejże szkoły. Nikt, nawet mający najgorsze pojęcie o tym, co się wokół niego dzieje, 

nie miał wątpliwości, że będzie działo się coś niezwykłego. 

 Mag wszedł na niewielki podest, na co wszyscy zebrani zamilkli. Ten widok szczerze 

radował jego serce – jak okiem nie sięgnął widział bojowników gotowych do walki o 

wolność. Wzmocnił swój głos magią, choć i tak jego słowa niosły się nadspodziewanie 

wyraźnym echem. 

 - Moi drodzy... jak zapewne wiecie w naszą stronę zmierza Julian ze swoimi 

oddziałami. Oto już wkrótce nadejdzie zień próby, w którym pokażemy, że wolność i życie to 

dwie wartości, których nie pozwolimy sobie odebrać! Nie chcę tutaj wygłaszać długiej i 

rzewnej mowy, wszak w Drugiej Wieży znów do was przemówię. Tak... Nie tutaj zamierzamy 

walczyć. Przeniesiemy się do Drugiej Wieży, gdzie dołączy do nas więcej magów. Teraz 

natomiast udajemy się do teleportu! Wasi koledzy was poprowadzą... 

 John zszedł z podestu, a pośród zebranych zapanował szmer rozmów. Wyznaczeni 

wcześniej magowie poprowadzili wszystkich po chwili ociągania, choć i tak każdy z 

Pierwszej Wieży znał drogę. Jan zwróciła się do ukochanego tak, by nikt inny tego nie 

słyszał. 

 - Pięknie to wygłosiłeś! 

 - Przestań – burknął John, uśmiechając się lekko. - To przecież zwykłe słowa z 

konkretną treścią, a nie żadne popisy erystyczne. Chodź, musimy już iść do teleportu. 

 - Ale i tak ładnie to zrobiłeś. 

 - Jeśli naprawdę tak myślisz, dziękuję – John uśmiechnął się do niej. 

 Tak naprawdę nigdzie nie musieli się spieszyć, szli spokojnym krokiem z Deepem, 

Henry'ym i Firenem. Choć spędzili w Pierwszej Wieży ponad dziewięć miesięcy nadal nie 

przestawali jej podziwiać, jej barwności, finezyjności, piękna... Szczególnie teraz, w lecie, 

kiedy wszystkie kwiaty mieniły się miriadami barw. 

 Właściwie chyba tylko John i Jan zdawali sobie sprawę z tego, co mieli właśnie 

dokonać jako Mali Wojownicy, Firen chyba jedynie domyślał się nieznacznie – swoją wojną 

zamierzali wstrząsnąć Wieżami. Tego nie dokonał nawet Julian, nie ośmielił się wzruszyć tej 

jeszcze przedchrześcijańskiej instytucji, jedynie przystosował ją do swoich potrzeb. 

 Dostrzegli jednak coś, co ich nie ucieszyło – dość liczna grupa magów wcale nie udała 

się do teleportu, lecz po cichu uciekła do swoich komnat. John nie zamierzał ich przywracać 

do porządku, nie ze względu na wspaniałomyślne uszanowanie wolności. Zdawał sobie 

doskonale sprawę z tego, że większość jego armii stanowią przymusowi ochotnicy, a nie 

chciał, by zwartość szeregów osłabiali dodatkowo ludzie pozbawieni morale. 

 Weszli do zabudowań – ogromne, ogromne sale, który nigdy nie przestają budzić 

podziwu. Potęga, której nie oddadzą żadne słowa, a w dodatku tak jasna, że nikt nie miał 

wątpliwości, iż magia miała służyć dobru. 

 Ruszyli w stronę, z której dobiegał ich hałas tysięcy głosów. Tak, znali drogę, kto nie 

znałby drogi do teleportu, jeśli mieszkał choćby dwa dni w Pierwszej Wieży? Zatrzymali się 

jednak w przedpokoju, gdzie stłoczyli się wojownicy w drodze do wyjścia. 

 W końcu tam weszli. Ogromna, pusta sala o wysokim suficie, oświetlona w sposób tak 

nierzeczywisty... Jedyne, co się w niej znajdowało, to ten właśnie teleport, w którym co 

chwilę ktoś znikał w ciszy. 

 Aby zrozumieć jego istotę należało rozumieć runy. John znał je tylko powierzchownie, 

uważał ją za zbędną wiedzę bakalarską, Jan zaś nieomylnie rozpoznawała ich znaczenie. W 

teleporcie zmagazynowano mnóstwo energii, zdolnej przenosić ludzi do Drugiej Wieży, 

pozyskiwano ją ze słońca. W runach zapisano potężne zaklęcia, które tylko nieliczni potrafili 

zastosować. Całość składała się z koncentrycznych kręgów, była płaska, z niewielkim jasnym 

kołem, w którym co chwilę znikali ludzie. 



 Mali Wojownicy teleportowali się jako ostatni. John został na samym końcu, chcąc 

zamknąć za sobą teleport. Już miał w niego wejść, kiedy nagle drzwi otworzyły się z hukiem. 

Stał w nich nikt inny niż... Julian. 

 - Czyżbyś chciał uciekać akurat wtedy, kiedy ja przyszedłem do ciebie? - zapytał 

wściekły. 

 John właściwie nie wiedział, czemu to zrobił, nigdy nie pociągało go tanie 

bohaterstwo. Zamiast uciekać przez teleport przystąpił do walki z Julianem, choć niegdyś 

siedmiu Małych Wojowników miało z nim ogromne trudności. 

 Wyczarował dysk, lecz ze względu na swoją potęgę pocisk ten poruszał się dosyć 

powolnie. Zanim dopadły go słynne czaszki Juliana zdążył teleportować się za plecy 

przeciwnika, by całą siłą wbić w nie nóż. 

 Niestety, przeliczył się, Julian nawet nie jęknął z bólu. Odwrócił się natomiast 

błyskawicznie i całym swym gniewem uderzył Johna pięścią w twarz, przez co mag upadł 

kilkanaście metrów dalej. 

 Wróg Małych Wojowników stanął nad czarodziejem, by zadać mu śmiertelny cios, 

lecz wówczas na ziemię rzucił go dysk. John doskonale zdał sobie wtedy sprawę ze swojej 

lekkomyślności, bez zastanowienia rzucił się do ucieczki w stronę teleportu. Kiedy poczuł na 

plecach zbliżającą się magię Juliana teleportował się na niewielką odległość, by następnie 

uciec w miejsce tak odległe... 

 Usłyszał za sobą ryk wściekłości... 

 

  



Rozdział VII: Druga wieża 
 

 

1. Przemówienie 
 

  Czas biegł, ja rozumiałem 

  coraz mniej... 

   Henry, dzień dwieście osiemdziesiąty trzeci 

 

 Wychodząc z teleportu John upadł na ziemię, nie przygotował się do tego. Kiedy tylko 

podniósł wzrok z ziemi wiedział już, że znajdował się w Drugiej Wieży – gdzież indziej 

mógłby się znajdować? 

 Sala z teleportem przypominała w znacznej mierze salę z Pierwszej Wieży, lecz tu nie 

zaznał tych barwnych bloczków, tworzących wrażenie jakby niebiańskości. Widział 

masywne, pochłaniające wszelkie światło czarne ściany, które jednak nabywały swoistej 

lekkości dzięki czerwonym i złotym wykończeniom. 

 Druga Wieża – Wieża Ognia. 

 - Co ci się stało? - zapytał Firen po dłuższej chwili, kiedy milczenie stało się 

niezręczne. 

 - Julian napadł mnie w Pierwszej Wieży – rzekł John, po czym dodał – tutaj jesteśmy 

bezpieczni... na razie. 

 Spojrzał na teleport. Po tym czasie powinien się samoistnie wyłączyć, a on nadal 

równomiernie pulsował światłem. Coś tu nie pasuje... Czyżby Julian podjął się samobójczego 

rzucenia się za nim? John usłyszał niepokojący szum... skądś znajomy... 

 - PADNIJ! - ryknął, a nikt z zebranych w sali nie zakwestionował jego rozkazu. 

 Przez teleport wpadła wielka kula mocy rzucona przez Juliana. Przeleciała szybko nad 

powierzchnią, po czym rozbiła się o ścianę, wstrząsając fasadami. John nie martwił się o 

Drugą Wieżę, wiedział, że nawet takie czary jej nie uszkodzą. 

 Nim jeszcze ucichło echo wybuchu usłyszeli ryk wściekłości „czeka cię śmierć”. Po 

tym teleport zgasł. 

 - Przesympatyczny człowiek – stwierdził John, po czym z innymi Małymi 

Wojownikami wyszedł z sali. 

 Przeteleportowana armia, zgodnie z rozkazem, znajdowała się w ogromnym korytarzu. 

John wszedł na podest, aby wygłosić przemówienie. Wszak już wkrótce miało dojść do 

walki... 

 - Moi drodzy – zaczął wzmocnionym głosem. - Jeśli ktoś ma złudzenia co do tego, czy 

Julian jest blisko, oto właśnie słyszeliście rozwianie wszelkich wątpliwości. Kiedy 

opuszczałem Pierwszą Wieżę Julian zaatakował mnie, a następnie posłał za mną potężne 

zaklęcie. 

 John na chwilę umilkł, na co wśród zebranych rozległy się szmery. Nigdy nie musiał 

wygłaszać rzewnych przemówień, improwizował, ale czuł, że robi to dobrze. 

 Przemówił ponownie, kiedy uznał to za stosowne. 

 - Tak... jak już mówiłem wcześniej, wie o naszym istnieniu, mało tego, wyruszył już 

zapewne z armią. Nie rozumiem, dlaczego zaatakował mnie sam... W każdym razie wydaje 

się oczywiste, że swoje oddziały poprowadził pod Pierwszą Wieżę, a zanim zdoła pieszo 

przejść pod Drugą minie trochę czasu. 

 - Lecz tego czasu nie będziemy marnować, o nie! Jak nietrudno się domyślić, 

nawiązaliśmy porozumienie z dyrekcją Drugiej Wieży, pomoże nam obrać odpowiednią 

strategię obrony. To głównie oni wskażą, jakie miejsca zajmiecie w dniu, kiedy Julian zapuka 



do naszych bram. Wtedy rozegra się, czy będziemy wolni, czy niewolnikami nowej władzy! 

Teraz jednak rozejdźmy się... 

 Wśród oddziałów zapanowało zamieszanie, lecz zaraz magowie Drugiej Wieży 

zaprowadzili wszystkich do jadłodajni. Mali Wojownicy natomiast udali się do niewielkiej 

salki, gdzie Henry przedstawił swoje wątpliwości. 

 - Mówiłeś, że naszym celem tak jak niegdyś jest zabicie Juliana. Nie rozumiem więc, 

po co to ta armia? I skąd ta pewność, że dyrekcja każdej Wieży będzie nam przychylna? 

 - Sprawdziłem to – uśmiechnął się John, obejmując dłoń Jan. - Znam osobowości u 

steru władzy, wielu z nich to moi starzy znajomi, znam też nastroje wśród nich panujące. W 

dodatku rozmawiałem z nimi osobiście. Co zaś tyczy się zabicia Juliana nic się nie zmieniło. 

Teraz mamy zupełną pewność, że ruszy osobiście do walki, a wtedy go zniszczymy. Po prostu 

stwierdziłem, iż nigdy nie uda się nam pokonać jego straży, a tak sam przyszedł do nas. Armia 

jest jedynie przynętą dla niego. 

 - A co jeśli powróci? 

 - Mam ci wszystko powtarzać? - jęknął John. - Dlaczego takich pytań nie zadaje 

Deep? On nic o tym nie słyszał, a jednak milczy. Piąta Wieża znajdzie na to rozwiązanie, a 

jeśli nie... śmierć unieruchomi Juliana na pewien czas, a wtedy obłoży się go takimi klątwami, 

że odechce mu się wracać. Odnośnie armii powiem coś jeszcze... Julian skupił całą władzę w 

sowich rękach, ale pozbycie się jego nie oznacza wcale upadku dzieła, które do tej pory 

stworzył. Za pomocą naszych oddziałów zbudujemy nowy porządek! 

 Nic już więcej nie zamierzali uczynić tego dnia, zatem każdy udał się do swojej 

komnaty. Wkrótce ogarnęła ich senność, więc oddali się w łóżku swoim myślom. 

 Deepem targała żądza władzy, Henry'emu niepewność ściskała gardło, John z dumą 

zasypiał po osiągnięciu celu, Firenowi zaś w dziwny sposób stało się to obojętne. 

 Jedynie serce Jan było w całości oddane uczuciu miłości. 

 

 

2. Zrównoważony 
 

  Widzisz swojego brata i co zrobisz? 

  Można zrobić wiele rzeczy. Na 

  pewno nie można go zabić. 

   Firen, „Pamiętnik mój i brata 

 

 John oszacował czas, w jakim powinny zjawić się oddziały Juliana, lecz dla wszelkiej 

pewności rozesłał zwiadowców. Całe zgromadzenie w Drugiej Wieży żyło w atmosferze 

nerwowego wyczekiwania, wszak do starcia miało dojść lada dzień... 

 W końcu nadeszła pora. Zwiadowca oznajmił. 

 - Dowódco! Armia Juliana nadejdzie za dwa dni! 

 - Dobrze – westchnął John. - Dojdzie do ostatecznego starcia... zobaczymy, ile warte 

są nasze umiejętności. 

 Te dwa dni minęły bardzo szybko. Wszyscy stali na swoich stanowiskach, kiedy zza 

pobliskiego wzniesienia zaczęły wyłaniać się oddziały Juliana. Niezliczone... nadchodziło ich 

coraz więcej, ciężkim krokiem, powoli, różnie przygotowani do tej walki. Strach zdjął serca 

obrońców Drugiej Wieży... 

 Nie było wątpliwości, kto dowodzi pośród przybyszów – pierwszy szedł, a właściwie 

był niesiony Julian z grupką swoich doradców. Wśród nich znajdował się Firzen. 

 - Jeszcze nie wszystko stracone – rzekł głośno przywódca przybyszów tak, że słyszano 

go na murach. - Możecie się poddać, a wówczas nic nikomu się nie stanie! 

 - Nigdy! - odpowiedział John 



 - Wola twoja, panie... i tylko wola twoja, panie... 

 Wtedy mag zobaczył coś dziwnego, nim zdążył cokolwiek zrobić było już za późno. 

Stojący obok niego Firen wyrwał się i zbiegł po wyjątkowo stromej blance – chyba żaden 

człowiek nie zdołałby tego dokonać, ale on nadal był kimś więcej niż człowiekiem... 

 Nim ktokolwiek zdążył zrobić cokolwiek były Władca Ognia znalazł się przy Firzenie 

i Julianie. 

 - Jak się domyślam nie chcesz ze mną walczyć – rzekł ten ostatni. 

 - Nie. 

 - Ech... wobec powyższego ja się na chwilę usunę... - westchnął ciężko Julian. - Ja się 

nie spieszę... czekałem tyle czasu, poczekam jeszcze trochę... 

 Przywódca przeciwników rzeczywiście ruszył między swoje oddziały, nadzorując ich 

stan. Firzen i Firen stali przez chwilę w milczeniu, po czym ten pierwszy westchnął ciężko. 

 - A więc znów się widzimy... 

 - To było nieuniknione, bracie – odparł były Władca Ognia. 

 - Ach... wciąż nazywasz mnie swoim bratem, to miód na moje serce. 

 - Dlaczego nie miałbym cię nazywać swoim bratem? 

 - Po tym wszystkim, co zrobiłem... 

 - To nic nie zmienia, nie znosi pokrewieństwa. Zresztą, ty nie ponosisz 

odpowiedzialności za swoje czyny skoro jesteś opętany... 

 - Już chyba o tym rozmawialiśmy – westchnął ciężko Firzen. - Nie jest prawdą, że 

zostałem opętany. Ja jedynie poznałem prawdę, co tak bardzo mnie zmieniło. Zresztą... znać 

prawdę i być opętanym... co to za różnica tak naprawdę? 

 Zapadło między nimi milczenie. Ruszyli na krótki spacer między oddziałami Juliana – 

wtedy Firen zobaczył, że wcale nie były tak liczne jak się wydawały. 

 - Wkrótce dojdzie wo walki między nami – odezwał się Firzen. - To nieprawda, że z 

łatwością wystąpię przeciwko wam. Wzdrygam się na myśl o tym. Zapewne jednak nie 

zobaczymy się nawzajem w czasie tej walki. Firen – rzekł bezpośrednio. - Przyłącz się do nas, 

do mnie i Juliana. Przecież wiesz, że i tak przegracie tę wojnę. Zresztą, w imię jakich wartości 

występujesz? Dlaczego przeciwstawiasz się Julianowi? 

 - Walczę o wolność – odparł nieco zdziwiony tą propozycją były Władca Ognia. - A za 

co ty zabiłeś Juliana? 

 - Prawdziwą wolność i kres ucisku może przynieść tylko Julian – rzekł Firzen. - 

Dlaczego go zabiłem. Byłem głupcem, który chciał sławy i swojej strony na kartach historii. 

Teraz przejrzałem na oczy. Powtarzam: przyłącz się do mnie. 

 - Nie mogę. 

 - Rozumiem... - westchnął ciężko Firzen. 

 Obaj zamilkli. Czuli, że ich czas dobiega końca, że zaraz będą zmuszeni stanąć 

przeciwko sobie. 

 - To było nierozsądne przybiec tutaj – stwierdził Firzen. - Ktoś mógł cię z 

przyzwyczajenia zastrzelić. 

 - Wiesz, swoim sercem nie rządzę – odparł Firen. - Po prostu chciałem porozmawiać 

ze swoim bratem... kto wie, czy nie ostatni raz? 

 - Ech... przepraszam cię za to wszystko, co zrobiłem... Musiałem... Nie miałem 

pewności, czy w ogóle przeżyłeś. 

 - Cóż, przyjmuję. Kto może wiedzieć, jak potoczą się koleje losu? 

 - Za życia nikt. Wybacz bracie, Julian powrócił. Musimy się rozstać. Mam nadzieję, że 

jeszcze się zobaczymy. 

 - Też mam taką nadzieję. 

 Uśmiechnęli się lekko do siebie. Firen wrócił do Drugiej Wieży główną bramą. Kiedy 

stnaął na murze z innymi Małymi Wojownikami John powiedział z wyrzutem. 



 - To, co zrobiłeś, było nierozsądne. 

 Firen uśmiechnął się drwiąco. 

 - Ktoś już stwierdził to samo. 

 

 

3. Początek i koniec 
 

  Nieuniknione jak topnienie śniegu... 

  i mam nadzieję, równie szybkie. 

   Julian 

 

 Julian patrzył jak Firen biegnie, a następnie znika za bramą Drugiej Wieży. Wkrótce 

ujrzał go na murach. 

 - Panie, czy już powinniśmy uderzyć? - zapytał asystujący mu Justin. 

 - Jeszcze chwilę zaczekaj... w sumie na co? - westchnął. - Niech ruszą tarany. 

 Justin powtórzył donośnie jego rozkaz. Wciąż zastanawiał się, jak była zbudowana 

Druga Wieża. Kiedy ostatni raz tutaj był? Zresztą, czy to ma znaczenie? I tak wygra. 

 Justiny z taranami rzuciły się z impetem na bramę, lecz tylko odskoczyły siłą 

sprężystości, nie wyrządziwszy wejściu żadnych obrażeń. Wnet w ich stronę ruszyły strzały, 

które, trafiwszy wielokrotnie napastnika, kładły go martwego na ziemię. Łucznicy Juliana nie 

rozpoczęli ostrzału – cel znajdował się poza zasięgiem. 

 Julian westchnął ciężko, idąc przed siebie. Jego katapulty rozpoczęły ostrzał, 

skutecznie rozprawiając się z łucznikami na murach, ale wiedział, że brama ugnie się tylko 

pod jego mocą. 

 Stanął osamotniony przed Drugą Wieżą, wnet posypały się w jego stronę strzały – nie 

szkodzi, nie przebiją jego zbroi. Chociaż jeśli będą zbyt liczne... 

 Złożył ręce. Zbierał w sobie wściekłość, jego zaklęcia nie wymagały 

skomplikowanych formuł. Tworzyły się z uczuć, a właśnie dzięki temu były tak potężne. Z 

mściwą satysfakcją poczuł jak wielka potęga wyruszyła przeciwko jego wrogom, lecz wtedy 

stało się coś dziwnego – jakaś nieznana siła rzuciła go na ziemię. Kiedy ocknął się uznał to za 

działanie nieprzyjaznego zaklęcia. 

 Wstał, by cieszyć swe sercem widokiem zmiażdżonej bramy Drugiej Wieży. Potężny 

wybuch na chwilę go ogłuszył, lecz bez żadnej chwili zwłoki ryknął „wyrżnąć ich 

wszystkich!” Jego niepoliczona armia z dzikim wrzaskiem ruszyła do natarcia. Stał i patrzył 

jak zbliżają się, a łucznicy wroga nie nadążają ich powstrzymywać, co rusz padając rażeni 

zaklęciem magów Juliana. 

 - Trzeba przyznać, mądrze to pomyśleli – powiedział Julian do Firzena. - Przygotowali 

się w Pierwszej Wieży, lecz bitwę wydali nam w Drugiej, cechującej się o wiele większą 

obronnością. 

 - Tak – westchnął nieprzytomnym głosem Władca Ognia i Lodu. - Gdzieś tam 

znajduje się mój brat... być może leży już martwy. 

 - Przestań o tym uporczywie myśleć – Julian wzruszył ramionami. - To zagrożenie 

zawodowe. On się go podjął, ty nie bądź gorszy od niego. To możliwe, że zginie z ręki tego, 

kogo nazywasz sprzymierzeńcem. Zresztą, czego ty tak właściwie oczekujesz? Jeśli Firzen 

przeżyłby, jak wyobrażasz sobie swoje dalsze losy? 

 - Nie wiem – Firzen pokręcił głową. - Przypomniało mi się coś. Przez swoją pewność 

siebie poniesiesz duże straty, tak patrzę. Wprost wejścia znajduje się coś w rodzaju katedry, 

która ma niezwykle szerokie drzwi. Sądząc po ilości trupów w bramie głównej, w tej katedrze 

nasz wróg skupił znaczne siły, a nasze oddziały nie potrafią się przedrzeć. 

 - Najwyraźniej masz rację – rzekł Julian, wytężając wzrok. - Ty zajmij ich wewnątrz, 



ja tymczasem przejdę się z kilkoma Justinami. Raczej nie spodziewają się, że ktoś wejdzie... 

bokiem. 

 Firzen kiwnął głową i pobiegł jako pierwszy. Nie dosięgnęła go żadna strzała, wszak 

wszyscy łucznicy Małych Wojowników na murach byli już martwi, lecz napotkał potężny 

ostrzał z wnętrza katedry. Sprawnie bronił się tarczą przed nadlatującymi pociskami, aż w 

końcu postanowił przejść do natarcia... 

 Julian ruszył zaraz za nim. Biegł szybko, z pewnością żaden człowiek nie byłby mu w 

stanie dorównać. Przeniknął przez ścianę, a przez wyłamaną bramę przemknęła 

niepostrzeżenie grupa doborowych Justinów jak grupa cieni – pobiegli w nierównych 

liczbowo grupach, aby nie stwarzać wrażenia jakiejś drużyny. 

 Tak jak powiedział, zamierzał wedrzeć się do wnętrza katedry, niszcząc boczną ścianę. 

Budynek ten był otoczony płaskim placem, lecz z nieco oddalonych konstrukcji łucznicy i 

magowie co rusz ciskali swoje pociski, uszkadzając Justiny. 

 Julian nie zwracał na nich uwagi. Czuł, że wewnątrz znajdują się Mali Wojownicy, 

żądał ich śmierci. Taak... magia Johna, dość charakterystyczna, wyczuwał ją nawet przez 

ścianę... 

 Nie miał czasu na puste rozważania. Musiał wedrzeć się do środka, zniszczyć jak 

najwięcej zanim ukaże się tym... Małym Wojownikom. Jeśli uda mu się zabić przywódców 

tak szybko walka zostanie zakończona rychło... 

 Zebrał w sobie cały swój gniew. Oj tak, miał go teraz w sobie mnóstwo. Przyciśnięty 

do ściany zaczął wymawiać inkantację. Gdy skończył, skutek ogłuszył jego samego. 

 Przeszedł swoje najśmielsze oczekiwania – część ściany katedry została zwyczajnie 

wyrwana do nieba. Minęła chwila zanim gruz opadł na ziemię. Tryumfalnie wszedł do środka 

katedry na czele Justinów. 

 Widok był łatwy do przewidzenia – gruz i kurz przy wejściu, kilka martwych ciał. 

Nieco dalej stłoczyli się Mali Wojownicy, dwóch z nich siła wybuchu rzuciła na ziemię. 

Krzyki mordowanych żołnierzy przeciwników Juliana napełniały jego serce radością. 

 - Tak więc, pragnęliście mi rzucić wyzwanie... 

 

 

4. Firzen i John 
 

  „Zabić. 

  Zabijać” 

   Julian 

 

 Julian wiedział, że cała ta zawierucha z Małymi Wojownikami skończy się rychło, ale 

żeby aż tak? Stali oto przed nim, stłoczeni ze strachu, słysząc jęki swoich kolejnych 

mordowanych żołnierzy. 

 - Poddajcie się, a nikomu z ludzi wam podległych nie stanie się krzywda – rzekł 

dobrodusznie. 

 - Nigdy! - warknął John. - Ta walka jeszcze się nie rozpoczęła! Rzucimy cię na 

kolana! 

 - Doprawdy? - zaśmiał się Julian, patrząc na nerwowe ruchy maga. - Ja natomiast 

odnoszę wrażenie, że oto ponieśliście szybką i prawie bezbolesną porażkę. 

 Nie miał żadnych wątpliwości odnośnie swojego zwycięstwa. Wtem nieznana mu 

dziewczyna, stojąca pomiędzy Małymi Wojownikami, uniosła do góry kryształową kulę. 

Spodziewał się potężnego zaklęcia... 

 Niezrównany ból zaćmił jego umysł. Złapał się za głowę, starał się zobaczyć, co się 

dzieje – okazało się, że został oślepiony, a jego Justiny najwyraźniej również, gdyż z ich 



niegodziwych piersi wydobywały się jęki bólu. Nie musiał wcale upewniać się co do tego, że 

Mali Wojownicy uciekli – to było aż nazbyt oczywiste. 

 - Gonić ich! - ryknął wściekle. 

 Zginą. Odroczyli swoją śmierć, ale to, co nieuchronne, i tak ich dopadnie. 

 

 Firzen męczył się z obstawą katedry dłużej niż przewidywał. Usłyszał ryk Juliana – 

zatem jakimś cudem, choć zapędzonym w kozi róg, Małym Wojownikom udało się zbiec. Po 

co to zrobili? Przecież jedynie przedłużają swoją kaźnię... i kaźnię innych. 

 Kiedy podszedł do Juliana ten nadal trzymał się za głowę. Nie zauważył ani śladu 

Małych Wojowników, więc wybiegł wytworzonym przez swego przełożonego przejściem, by 

rzucić się w pościg. 

 Słońce pięknie świeciło tego dnia. Firzen zaczął się zastanawiać, na co tak właściwie 

liczy jego wróg – przecież widocznym było, że oddziały przeciwnika topnieją w 

zastraszającym tempie. Cóż, nie czas się rozczulać, sam musiał się do tego przyczynić. 

 Złożył ręce nad głową, nie chciał się wysilać. Odprowadzał wzrokiem kule ognia i 

lodu, które trafiały nieprzyjaciół, jeśli nie zdążyli w porę uskoczyć. Śmierć i zniszczenie... 

 To wszystko było zbyt proste, zbyt proste na człowieka tak inteligentnego jak John. 

Czyżby przygotował dla nich coś, czego z Julianem nie potrafili przewidzieć? 

 Druga Wieża to ogromna przestrzeń, biegnąc przed siebie zaczął podziwiać 

przeciwnika, że tak sprawnie umiejscowił swoje jednostki. Prowadziło go przeczucie, iż idąc 

tą ścieżką dotrze do Małych Wojowników. 

 Wtem ugodziła go strzała. Nie przejął się tym szczególnie, wyciągnął ją 

bezceremonialnie z ramienia i usiadł w cieniu drzewa, czekając na uleczenie przez maga. Nie 

musiał długo czekać, wkrótce powrócił do walki. 

 Wreszcie zobaczył to, czego szukał – John stał w oknie jednej z wież, a razem z nim 

zapewne inni Mali Wojownicy. Niestety, nie mógł ruszyć do niego pędem, wszak znajdował 

się pod ostrzałem ze wszystkich stron. Musiał więc przemieszczać się powoli i z namysłem... 

 Po dłuższym czasie doszedł do słusznego wniosku, że temu nie podoła, musiał 

zaczekać na oddziały Juliana, ukrywszy się w cieniu. Najwyraźniej żołnierze Małych 

Wojowników zdawali się wiedzieć, z kim walczą, albowiem skupili na nim cały swój wysiłek. 

 Nagle nieznana siła uniosła go do góry. Próbował się oswobodzić, machając na 

wszystkie strony rękami i nogami, lecz nic mu to nie dało. Słyszał za swoimi plecami strzały 

uderzające w jakby ścianę – czyżby było to nieumiejętnie rzucone zaklęcie sojusznika? 

 Ból, jaki przeszył jego ciało, definitywnie zaprzeczył tej tezie. Czuł się niby 

rozrywany na części, jakby z jednego człowieka chciano utworzyć dwóch. 

 Obezwładniające cierpienie rychło ustało, a Firzen upadł na ziemię. Chciał wstać i 

ruszyć dalej do walki, lecz czuł jakby część ciała znajdowała się poza jego władzą... 

 Szybko pokonał tę nieoczekiwaną słabość i rozejrzał się wściekle wokół John nadal 

stał w oknie jak wryty... nie było to zwyczajne zachowanie. To on musiał rzucić zaklęcie. 

 Firzen zapalił się gniewem. Chciał rozszarpać Johna gołymi rękami, a w dodatku 

nadbiegali jego sprzymierzeńcy. Teraz już nic go nie powstrzyma... 

 Tylko to dziwne rozbicie... 

 

 

5. Zniszczenie 
 

  Zabijanie samo w sobie jest tylko 

  bezmyślnym szałem. Musi mieć ono 

  jakiś wyższy cel... 

   Julian 



 

 Julian nie potrafił dokładnie określić, ile czasu minęło od oślepienia, mógł jedynie 

powiedzieć, że zdecydowanie za długo. Jego magowie proponowali mu pomoc, lecz 

wewnętrzny głos radził mu odmówić – to mogłoby jedynie pogorszyć jego położenie. 

 W końcu przejrzał na oczy, widział przed sobą zamglone kształty. Odgłosy walki były 

wciąż wszechobecne, lecz dochodziły z oddali – widocznie obie armie posunęły się wgłąb 

Drugiej Wieży. 

 Wyszedł na dziedziniec. Nic dziwnego, że wróg postanowił wydać mu walkę tutaj – 

Druga Wieża w przeciwieństwie do Pierwszej cieszyła się znacznymi walorami obronnymi, 

choć tak naprawdę żadnej nie zbudowano z myślą o obronie, chociaż... kto wie? W czasach 

tak zamierzchłych... 

 Julian zdziwił się nieco, kiedy ujrzał leżącego nieopodal Firzena. Nawet nie pomyślał 

o jego śmierci – tego człowieka nie da się zabić. 

 - Co ci się stało? - zapytał 

 - John... - jęknął Władca Obu Żywiołów. - Rzucił na mnie... jakieś zaklęcie... Nie czuję 

się najlepiej... ale zaraz wrócę do walki... 

 - W którą stronę pobiegł John? 

 Firzen wskazał ręką. Julian ruszył powolnym krokiem, nie czuł potrzeby pośpiechu. 

Zamierzał uderzyć w sam środek walki, nie myślał przejmować się działalnością przeciwnika 

– dzięki jego zbroi nie tak łatwo go uszkodzić, a nawet jeśli go zabiją... trudno, jego nie da się 

zabić. 

 W końcu puścił się pędem. 

 Wir walki, tak, tego mu było trzeba, W Niemczech czasem uczestniczył w potyczkach, 

ale nie dawały mu one tyle zadowolenia, zresztą, często było zbyt niebezpiecznie, więc tylko 

stawał z oku. Tutaj wróg nie dysponował zbyt licznymi oddziałami, ale za to w sposób bardzo 

przemyślany je wykorzystywał. 

 Justiny miały trudności, te gnoje niczego nie przemyślą, a od razu uderzają na wprost, 

ufni w swoją siłę. Julian z większej odległości pozbawił łuczników na murze budynku życia, 

po czym wszedł do środka. 

 Tutaj rzecz przedstawiała się podobnie, na balkonach stali łucznicy, a za kolumnami 

kryli się miecznicy. Julian postanowił oczyścić parter, w ślad za nim jego piechota. Musiał 

przyznać, niektórzy z przeciwników walczyli nadspodziewanie sprawnie. 

 Długi czas minął nim za pomocą czaszek zabił ostatniego łucznika. Ze zgrozą 

stwierdził, że straty w jego oddziałach są potężne – znów nie myśleli, co robią, tylko szli pod 

ostrzał. Ten sposób zarządzania wojskiem zawodzi – musi to zmienić, musi jednak istnieć 

ktoś, kto prócz pięści będzie używał rozumu... jego wizja świata doskonałego okazuje się 

jednak nieskuteczna w zderzeniu z rzeczywistością. 

 Przeszedł do następnego pomieszczenia. Cały budynek składał się z prawie 

samodzielnych części, połączonych w kształt litery U. Wrzała tam walka, trup padał gęsto 

zarówno po jego, jak i po stronie przeciwnika. Już chciał włączyć się do zabawy, kiedy 

nagle... 

 Dostrzegł w tym zamęcie Małych Wojowników. Bez zastanowienia rzucił się w ich 

stronę – jeśli uda mu się teraz ich zabić cała ta walka o Drugą Wieżę dobiegnie końca. Co 

więcej, oni zabili go, więc teraz nadszedł czas, by on zabił ich. Czas dokonać 

sprawiedliwości! 

 John zauważył go w porę, aby wykonać unik. Nieznana dziewczyna uniosła szklaną 

kulę do góry, lecz wtedy Julian wypowiedział zaklęcie blokujące – raz dał się zaskoczyć jak 

nowicjusz, ale mądrej głowie dość pałką po łbie. Niewiasta padła bezwładnie na podłogę, a 

kula potoczyła się. 

 Wtedy do walki z nim stanął Deep. Julian nie chciał się wysilać, zablokował jego 



miecz dłonią, narażając się na niepotrzebny ból. Wówczas Henry swoją energetyczną strzałą 

rzucił go na ziemię. 

 Przeciwnik Małych Wojowników nie zwlekał ani chwili, natychmiast wstał. Zdziwił 

się widząc, że jego wróg rzucił się do ucieczki. Nie myśląc długo ruszył w pościg za nimi. 

 Chyba to przewidywali... nie, raczej nie, to zwykły zbieg okoliczności. Nadciągało 

coraz więcej przeciwników, aż w końcu Julian nie był w stanie zignorować ich obecności. 

Zatrzymał się patrząc, jak Mali Wojownicy znikali w odległym korytarzu. 

 Rozejrzał się wokół. Nie ulegało wątpliwości – wróg go otoczył i to w znacznej 

przewadze liczebnej. Westchnął ciężko. Będzie musiał się z tego wykaraskać, zresztą, i tak 

zaraz nadejdą jego oddziały... po co to wszystko? 

 Najpierw teleportował się poza pierścień nieprzyjaciół, by przywołać dużą ilość 

czaszek, które posiały zamęt. Niestety, przeliczył swoje siły i zaraz upadł pod zmasowanym 

atakiem. 

 Wróg zaczął zbliżać się do niego. Nie... nigdy nie zamierzał poddać się. Siłą swego 

gniewu znów teleportował się na niewielką odległość, lecz tym razem nie posłał 

niezliczonych, małych pocisków, a potężną kulę. Wróg był dosłownie miażdżony tym 

zaklęciem, lecz wtedy jeden z magów swoim czarem doprowadził do wybuchu kuli. 

 Pod wpływem tej mocy nawet Julian zachwiał się. Postanowił już nie szczędzić sił, 

wbiegł między nieprzyjaciół. Gdy oni próbowali go zranić on wykorzystał jedną ze swoich 

najpotężniejszych umiejętności. 

 Eksplozja ogłuszyła wszystkich zebranych w sali. Gdy Julian otworzył oczy i opuścił 

ręce zobaczył kawałki ciał opadające na ziemię jak kawałki drewna zrzucane z góry, a także 

jego wkraczające posiłki. 

 Zwyciężał. 

 

 

6. Pogoń 
 

  Laban, tak się nazywał? 

 

  Dobrze wiedzieć... 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Firzen instynktownie spojrzał przez okno, kiedy usłyszał ten potężny wybuch, choć 

tak naprawdę nie spodziewał się zobaczyć niczego, zwłaszcza z tej odległości. Drugi raz tego 

dnia, lecz tym razem nieomal go ogłuszyło. 

 Po tym chwilowym zakłóceniu powrócił do walki. Nie ulegało wątpliwościom – i w 

tej sali odnosił zwycięstwo, ale okupione wielkimi stratami. Pomysł Juliana na dowodzenie 

armią okazał się chybiony... 

 Coraz więcej jego żołnierzy wlewało się do zdobytej sali. Firzen powolnym krokiem 

zbliżał się do kolejnych drzwi, kiedy te otworzyły się przed nim nagle. 

 Stali w nich Mali Wojownicy. 

 Najwyraźniej byli tym spotkaniem równie zaskoczeni, albowiem czym prędzej cofnęli 

się, zamykając za sobą drzwi. Firzen nie zdążył w porę wypowiedzieć formuł, przez co jego 

promień wyrwał w drzwiach potężną dziurę. 

 Okazał się bardzo przewidujący, więc puścił swoje oddziały przodem. Miał rację - 

przeciwnik na bieżąco zabijał wchodzące pojedynczo osoby. Firzen znalazł na to sposób – 

swoimi zaklęciami utworzył dwie dziury w ścianach. 

 Armia Juliana wlała się do sali opanowanej przez Małych Wojowników, rozgorzała 

nowa walka. Firzen czuł się dziwnie, nie potrafił bić się ze swoimi dawnymi przyjaciółmi... 



oto i John, który chciał go rozerwać, nie czuł już potrzeby rozszarpania go gołymi rękami. 

Najwyraźniej jednak i oni czuli coś takiego, albowiem nie stawali przeciwko niemu. 

 Liczne trupy już wcześniej leżały na podłodze, lecz zaraz dołączyły do nich nowe. 

Firzen nie miał wątpliwości – i ta walka zakończyła się jego tryumfem, Mali Wojownicy 

wycofali się, a wraz z nimi nieliczni pozostali przy życiu. Ci, którzy nie mieli możliwości 

ucieczki, starali się poddać, lecz często Justiny wykazywały się brakiem litości. 

 Firzen rzucił się w pogoń za Małymi Wojownikami, właściwie nie wiedząc, po co... 

przecież i tak nie będzie z nimi walczyć... jest wśród nich jego brat... mordował kolejne 

osoby, starając się do nich przybliżyć. Dokonywał tego powoli 

 Aż nagle jakiś zuchwalec zabiegł mu drogę. Nie znał go. Nie wyglądał na zwykłego 

żołdaka, ubrał się w wygodne, lniane odzienie, a przyrzucił je lekką skórą. Trzymał w 

dłoniach łuk, a do pasa miał przypięty krótki miecz. Pozwolił przeciwnikowi chwilę przyjrzeć 

mu się, by móc rozpocząć walkę. 

 Firzen musiał się przyznać – dał się zaskoczyć jak dziecko, wróg błyskawicznie 

władował w niego swoją strzałę. Władca Ognia i Lodu upadł na ziemię, choć impet wcale go 

nie rzucił. W ten sposób uniknął drugiego pocisku. Błyskawicznie wymroził skórę wokół 

strzały, żeby możliwie bezboleśnie wyciągnąć ją, po czym zaczął turlać się bezładnie, 

unikając ciosów mieczem. 

 Firzen wreszcie powstał, akurat w chwili, gdy wróg próbował wyciągnąć z podłogi 

zbyt silnie wbity mieczyk. Zamierzał ugodzić go pięścią w bark, lecz przeciwnik natychmiast, 

jakby impetem wyciągniętego mieczyka, ciął go z półobrotu na wysokości piersi. 

 Obaj zachwiali się. Niewątpliwy wychowanek Leśniczówki wbrew pozorom dobrze 

posługiwał się bronią sieczną. Firzen popełnił błąd, winien był go zabić krótkim zaklęciem. 

 Nieznajomy natarł na niego, lecz Wtedy Władca Dwóch Żywiołów posłał w jego 

stronę rozpędzony, ostry jak brzytwa okruch lodu. Napastnik zachwiał się, a wówczas Firzen 

posłał w jego stronę swój złoty promień. 

 To by,ł dobry wybór, bo choć jego umiejętności walki wręcz nie przedstawiały się 

nigdy najlepiej, to jego magia zawsze budziła grozę. Nieznajomy jak uderzony potężnym 

młotem poleciał na ścianę, a dźwięk łamanych gnatów świadczył bez cienia wątpliwości o 

końcu walki. 

 Jego oddziały nie pozostawały w tyle, z siłą falangi miażdżyły wszystko na swej 

drodze. Firzen nie wiedział, co ze sobą zrobić, nie mógł znaleźć godnego siebie przeciwnika, 

a nie chciał bez końca mordować słabych ludzi. Mali Wojownicy... jeśli ich dopadnie i w 

jakikolwiek sposób powstrzyma ta wojna zostanie zakończona. 

 Rzucił się w stronę, gdzie widział ich po raz ostatni, ścieżkę znaczyły martwe Justiny. 

Co rusz musiał stoczyć z kimś krótki pojedynek, a świeża rana dokuczała coraz bardziej... 

Gdzie oni są? 

 W końcu ich znalazł. Na widok jego i jego oddziałów rzucili się do ucieczki, a on w 

pogoń za nimi. Tak... byli coraz bliżej, uciekali bez żadnego pomysłu, co rusz wpadając na 

żołnierzy Juliana. Niestety, Firzen też był spowalniany. 

 Pościg dobiegł końca, kiedy Władca Dwóch Żywiołów zapędził ich w kozi róg na 

jednym z balkonów. Podszedł do nich powolnym krokiem. 

 - Co ja teraz z wami zrobię? - zapytał, a twarz jego przybrała niezdrowy wygląd. - 

Ech... nie wolno zabijać... 

 Po czym zeskoczył w dół i powrócił do walki. 

 

 

  



7. Pojedynek 
 

  To było bezcelowe. Tylko przerażenie 

  sprawiło, że na to zgodziłem się 

   Henry, dzień dwieście dziewięćdziesiąty 

 

 Jeżeli chodzi o całość procesów zachodzących w Drugiej Wieży, John był z nich 

zadowolony - poniósłszy wbrew pozorom stosunkowo niewielkie straty znacznie przerzedził 

armię Juliana, co więcej, do Trzeciej Wieży przedostaną się tylko najlepsi wojownicy. 

 Nie to jednak było jego celem. Cały czas wyczekiwał sposobności, kiedy Julian 

znajdzie się bez otoczenia niezliczonych jednostek. Mali Wojownicy nie rozdzielali się, licząc 

właśnie na taką okoliczność. Potrzebne jest zejście tylko jednej osoby... 

 Magowi nie podobało się jednak to nieustanne uciekanie. Najpierw w tej katedrze 

cudem uniknęli śmierci z rąk Juliana, później uciekali przed Firzenem. Pragnął walczyć - i 

walczył, przerywając te walki taktycznym odwrotem. Władca Obu Żywiołów z nieznanych 

przyczyn zrezygnował z walki z nimi w ostatniej chwili, a tej Mali Wojownicy obawiali się z 

dwóch powodów - ze względu na jego potęgę i na to, kim był dawniej. 

 Znaleźli się w wielkiej sali, gdzie trwała chaotyczna walka. Dyrekcja  wykazała się 

istnym geniuszem, armia Juliana co rusz wpadała na bezbłędnie zastawione pułapki. John 

ucieszył się wielce i z innymi Małymi Wojownikami przystąpił do walki. 

 Ich obecność zawsze działała mobilizująco na ich oddziały, wnet szybciej przynosiły 

śmierć wrogowi. W tej wojnie zasadniczo nie brano jeńców - kto mógł uciekał do swego 

matecznika, kto nie mógł - rzęził przeraźliwie na ziemi, tym sposobem chcąc wzbudzić litość 

i oszczędzić swoje żałosne resztki życia. 

 „Tak, śmierć jest zawsze paskudna”, pomyślał John, bezbłędnie ciskając nożami we 

wrogów. Chociaż... czy czasami życie nie jest gorsze od śmierci? Czy nie lepiej dać duszy 

ulecieć do krainy wiecznej szczęśliwości niż pozwolić się lżyć do końca swoich długich i 

nędznych dni? 

 Sala została opanowana bez większych strat. Trzeba przyznać, wychowankowie 

Leśniczówki nie tylko sami byli niezrównanymi wojownikami, ale również potrafili 

poprowadzić do walki nowych żołnierzy. 

 Mali Wojownicy ostrożnie otworzyli drzwi do następnej komnaty. Była mała i 

podłużna, jak korytarz prowadziła do następnych drzwi. Rozdzielili się, nie widziano celu, by 

wszyscy szli razem. 

 Korytarz oświetlało blade światło pojedynczych świec. Szli powoli z duszą na 

ramieniu, nieomal skradając się. Nie wiedzieli, co ich będzie czekać na końcu. 

 Nagły huk oszołomił wszystkich. 

 Natychmiast się ocknęli. Leżeli na ziemi. Widok, który ujrzeli, przeraził ich: oto 

pośród gruzu zniszczonej ściany stał Julian z niezliczonymi Justinami. 

 - Jak miło was wszystkich spotkać - rzekł spokojnie wróg Małych Wojowników, gdy 

ci wstawali na równe nogi. - Znowu. I ta nowa duszyczka pośród was... nawet nie próbuj, 

dziewczę drogie. 

 - Daruj sobie te uprzejmości - warknął Deep 

 - Ach, masz rację, jak zawsze konkretni i delikatni jak obuch siekiery Mali Wojownicy 

- westchnął ciężko Julian. - Ze względu na wasze położenie pozwolicie, że to ja podyktuję 

wam warunki. Są one dla was wyjątkowo korzystne. Zaproponuję wam trzy rozwiązania. 

Pierwsze, najrozsądniejsze: poddajcie się. 

 - Nie ma mowy - odparł bez namysłu Henry. 

 - Tak też myślałem. Rozwiązanie drugie: walczymy wszyscy ze wszystkimi. Trzecie: 

jeden z was walczy przeciwko mnie. Tak walka będzie uczciwa, nie to, co ta... napaść w 



Norfolk. 

 Mali Wojownicy popatrzyli po sobie, rzucając porozumiewawcze spojrzenia. John 

miał nadzieję, że wszyscy zrozumieli, co miał na myśli, nie mógł inaczej porozumieć się. W 

końcu wyszedł przed szereg. 

 - Ja przyjmuję twe wyzwanie - rzekł twardo. 

 - Zwariowałeś? - syknął Deep. - Ty temu nie podołasz. Zostaw to mi. Ja się z nim 

rozprawię! 

 - Zaufaj mi – wyszeptał John. 

 Skrzyżował ramiona na piersiach, mierząc się z Julianem wzrokiem. Złowieszcze 

milczenie między nimi trwało dłuższą chwilę... 

 Aż mag ryknął: 

 - W NOGI! 

 Mali Wojownicy zareagowali błyskawicznie, porazili Justiny zanim te zdążyły 

zrozumieć, co się z nimi dzieje. Nie minęła nawet chwila jak Mali Wojownicy wydostali się z 

korytarza-pułapki. Jedynie John nawet nie próbował uciekać, albowiem nie miał na to 

żadnych szans. Był za blisko Juliana, a jego zaklęcia przeciwko Justinom ogłuszyły go na 

chwilę. 

 - Jak zawsze wiarołomni - cmoknął zniesmaczony Julian - Wychodzi na to, że dziś 

śmierć spośród swoich kamratów poniesiesz tylko ty... przyczyna wszelkiego zła. 

 - Jakiego zła? Walczę tylko w imię dobra. 

 - Każdy tak mówi - zaśmiał się Julian. - Ale zobacz, że to tylko przez ciebie i twoje 

pomysły toczy się ta wojna. Już nie przedłużajmy! 

 Julian okazał się szybszy, potężny cios pięścią zwalił z nóg. John wcale nie myślał się 

poddać, prześlizgnął się po podłodze, by uniknąć zetknięcia z osławionymi czaszkami. 

 Wstała na równe nogi za plecami Juliana. Musiał przebić się przez tę zbroję, szybko 

uderzył ostrzem światła... zadał nim dużo bólu przeciwnikowi, lecz ten tylko wyciągnął rękę i 

magią zaczął równocześnie dusić go i przyciągać do siebie. 

 - Ty błaźnie żałosny - warknął Julian. - Bawi mnie twój opór. 

 

 

8. Zwycięstwo 
 

  To już powinno było skończyć 

  się właśnie wtedy. 

   Julian, „Historia oficjalna” 

 

 John jeszcze chwilę szamotał się w dłoni Juliana, po czym opadł bez sił. Zwycięzca 

nie zamierzał go zabijać, chciał jedynie pozbawić świadomości, by już nie sprawiał kłopotów. 

Wetknął sobie jego różdżkę za pas, po czym wyszedł z korytarza ze swoją ofiarą na ramieniu. 

 Zapanowała w Drugiej Wieży jakaś dziwna cisza... podbiegł do niego Justin, ten, 

którego wysłał na zwiady. 

 - Jakieś wieści? - zapytał Julian. 

 - Panie, Mali Wojownicy właściwie już opuścili Drugą Wieżę... 

 - Jak to „opuścili”? - przerwał mu zdziwiony. 

 - Z tego, co udało się nam wydobyć z jeńców, ich zamiarem od samego początku była 

ucieczka do Trzeciej Wieży.... 

 - Trzecia Wieża - westchnął Julian jakby nagle doznał olśnienia. - Przecież to takie 

oczywiste... stary jestem, że o tym nie pomyślałem wcześniej. Wystarczyło zapewne rzucić 

kilka chwytliwych hasełek, a już magowie stracili głowy i już im się marzy koniec wojny, 

cierpienia i ucisku. Naiwność ludzka nie zna granic. Tylko się człowiek wybierze do Niemiec, 



a tu takie rzeczy... Co jeszcze chcesz powiedzieć? 

 - Ponieśliśmy znaczne straty... o wiele większe niż wynikałoby z nędznego 

wyszkolenia przeciwnika. 

 - Straty... Trudno. Wypuścić jeńców, niech wracają do siebie, a kto z naszych poniósł 

jakieś obrażenia niechaj również uda się w swoje strony. Nadmierny brak ludzi na roli w 

porze taka jak ta nie jest wskazany... Oni już swoje tutaj zrobili, ich czas minął. Kto zaś jest 

zdolny do walki niech przygotowuje się do wymarszu na Trzecią Wieżę. Wyślij też poselstwo 

do wszelkich koszar, nie możemy sobie pozwolić na nadmierne przerzedzenie naszych 

szeregów – powiedział Julian, jakby recytując, po czym podniósł głos. - Wykonać! 

 - Tak jest! 

 Justin pobiegł w sobie tylko znanym kierunku. Julian natomiast usiadł na pobliskim 

krześle, jakby czymś szczerze zmęczony. Takie miał przeczucie... że Mali Wojownicy nie 

poprzestaną na jednej Wieży. Siedział więc, wciąż z Johnem w ręku, jakby na kogoś czekając. 

 Doczekał się. Po niedługim czasie nadbiegł Firzen. 

 - Czy on jest martwy? - zapytał Władca Obu Żywiołów, wskazując na Johna. 

 - Nie, ale za niedługo będzie - odparł Julian. - Chyba nie będziesz nad nim płakał? Z 

tego, co wiem, miałeś z jego powodu jakieś nieprzyjemności. Jak ci się podoba Druga Wieża? 

 - Niech zdycha w najgorszych męczarniach - Firzen splunął na ziemię. - Za dużo tutaj 

śmierci... po co? Brzydzę się zabijaniem... 

 - Śmiesznie to brzmi w twoich ustach - zadrwił Julian. - Cóż, nie udałeś się ze mną na 

wojnę w Niemczech, wolałeś siedzieć u siebie, to teraz przynajmniej weźmiesz udział w 

zabawie. 

 - Przez tę zabawę ponieśliśmy znaczne straty - warknął Firzen. 

 - Wiem, wiem - westchnął ciężko Julian. - Mój pomysł na dowodzenie zawodzi... ale 

skoro wystąpiłem przeciwko dawnemu sposobowi władzy, nie mogę teraz do niego powrócić. 

W Niemczech nie prowadziło się walk w zabudowaniach... to jest zasadnicza różnica. Nie 

spodziewałem się, że aż tak okaże się to niewydajne. 

 Julian ruszył przed siebie, wciąż trzymając nieprzytomnego Johna. Nie wiedział, po co 

tak właściwie chciał przejść się po Drugiej Wieży, przecież ten widok był mu aż za dobrze 

znany, walczył tu przez kilka ostatnich godzin. Trupy, wszędzie trupy... 

 Trzeba będzie powołać odpowiednią liczbę magów, aby Pierwsza i Druga Wieża 

mogły ponownie działać, Trzecia zapewne też, tak bardzo uszczuplono ich zasoby ludzkie. 

Cenne zasoby ludzkie. Nie wiadomo, co tak właściwie zamierza wróg. Być może konieczna 

okaże się odbudowa kadry wszystkich Pięciu Wież. Nie wiadomo... najpierw należałoby 

jednak zniszczyć przeciwnika, by już nigdy nie stanął przeciwko niemu. 

 Jakby od niechcenia stanął przed teleportem do Trzeciej Wieży. Jaki cel miał wróg w 

tym posunięciu? Przecież Trzecia Wieża nie jest tak dobrze przystosowana do obrony jak 

Druga... to zwyczajna, tchórzliwa ucieczka... 

 Ach, to przecież oczywiste! W Trzeciej Wieży udało się im przekonać magów, by do 

nich dołączyli i teraz chcą wspólnymi siłami stanąć przeciwko niemu. Wcale sprytne... a jeśli 

znowu nie uda się im go pokonać, uciekną do Czwartej Wieży. Bezcelowe... to przyniesie 

jedynie jeszcze większy rozlew krwi. 

 Trzeba jednak przyznać, Małym Wojownikom należy się podziw za ich sztukę 

przekonywania. Jemu nie udało się samym słowem skłonić do siebie Piątej czy Czwartej 

Wieży. 

 Za to wszystko był odpowiedzialny ten mag, którego trzymał w ręku. 

 Utwierdził się jeszcze bardziej w przekonaniu co do jednej rzeczy - cała ta wojna 

sprowadza się do zabicia Małych Wojowników. Ich oddziałom obojętna jest sprawa, za którą 

walczą, nie chcą za nią ginąć, tak jak jego właśni żołnierze. Gdyby tylko dopadł tych swoich 

zabójców... ale oni wciąż uciekają, a nie chce ryzykować zabicia przez niezliczoną hołotę, nie 



wiedział, ile czasu przyszłoby mu czekać po swojej śmierci na nowy powrót. 

 Wiedział w każdym razie jedno - walka na śmierć i życie z Małymi Wojownikami jest 

nieunikniona. 

 Tymczasem uderzył Johna w twarz. 

 - Wstawaj, panie magik - powiedział z pogardą w głosie. - Chcę z tobą porozmawiać. 

 

 

  



Rozdział IX: Trzecia wieża 
 

 

1. Władca 
 

  I wtedy przenieśli się do Trzeciej Wieży 

  w podziemiach pełnej nietoperzy. 

  Wciąż ufni w zwycięstwo, 

  nieocenione było ich męstwo. 

   Jarosław Kaczyński, „Baśnie i legendy” 

 

 Henry teleportował się drugi raz w życiu, lecz już po pierwszym razie wiedział, że nie 

będzie to jego ulubiony sposób przemieszczania się. Poczuł się jakby dwukrotnie przekroczył 

dopuszczalną ilość alkoholu we krwi, a następnie wsiadł na rozklekotany wóz, jadący po 

wyjątkowo wyboistej drodze. 

 Z przyjemnością uderzył twarzą w zimną podłogę. 

 - Jezu... - jęknął, wstając na równe nogi. Dziwił się, czemu nie zwrócił jeszcze obu 

zjedzonych tego dnia posiłków. 

 Rozejrzał się po pomieszczeniu, w którym się znalazł. Trzecia Wieża, Wieża wody, 

lodu i wiatru. Jej wystrój podkreślał w każdym kawałku, jakie żywioły tu opanowywano. 

Niebieski, biały, szary... w dodatku ta nieopisana smukłość... nie dostrzegał sufitu. 

Zastanawiał się, czy w pomieszczeniu rzeczywiście jest tak zimno, czy to tylko jego 

wyobraźnia... 

 Spojrzał na teleport. Identyczne teleporty stały w Pierwszej i Drugiej Wieży, lecz ten 

zdawał się mieć jeszcze silniejsze oddziaływanie na niego. Nie miał zbyt wiele czasu, by mu 

się przyjrzeć, gdyż zaraz wyszedł z niego Deep. Wyszedł, nie wypadł. 

 - Firen za mną - powiedział krótko. Łucznik nie lubił tej toporności języka, ale musiał 

się do niej przyzwyczaić. 

 Deep nie podziwiał budowli, patrzył na ludzi. Kilku łuczników stało z łukami 

wycelowanymi w wyjście teleportu... najwyraźniej, gdy tylko ktokolwiek z oddziałów Juliana 

próbował się przedrzeć, był witany serią strzał. 

 Spośród Małych Wojowników w Trzeciej Wieży byli już Henry, Deep i Jan... Deep 

wyjątkowo nie lubił jej. Powinna rodzić dzieci, a nie pchać się między mężczyzn do walki. 

Spojrzała na niego swymi załzawionymi oczami... John dokonał wyboru, głupia babo, sama 

chciałaś. Najchętniej przeszyłby ją swoim mieczem. 

 - John odszedł - powiedział, gdy Firen wyłaniał się z teleportu. 

 Tego właśnie chciał, lecz nie czuł wyśnionego podniecenia... od dnia spotkania z 

Małymi Wojownikami marzył o tym, a teraz odczuwał... pustkę. 

 - Niedobrze - westchnął ciężko Firen. - Już na samym początku utraciliśmy naszego 

przywódcę. Myślę jednak, że jesteśmy grupą równych ludzi, a John jedynie w sposób... 

jedynie z naszego przyzwolenia przewodził nami. Musimy dokończyć jego dzieło. Nasze 

dzieło. 

 - Zasadniczo masz rację - odpowiedział Henry, po czym dodał drżącym głosem. - W 

dodatku chyba... Laban zginął... tak mi się wydaje... 

 Nagle usłyszeli za swymi plecami straszny hałas - jakiś sługus Juliana, wyglądał na 

Justina, przeszedł przez teleport, lecz zaraz powitał go grad strzał. 

 Deep wiedział, że nie ma na co czekać. Poprosił jednego z magów, by zaprowadził go 

do auli, gdzie zebrali się wszyscy uczestnicy walk. Ten niejednolity ubiór, ta różnobarwność... 

te twarze zniszczone wojną obok twarzy, które nigdy nie zaznały śmierci... 



 Deep zajął miejsce na podium. Musiał przemówić, lecz wolałby tego nie robić... dobry 

był w tym John, nie on... on umiał jedynie przemawiać mieczem. 

 - Ludzie - musiał zacząć jakiegoś słowa... Nie mógł nazwać ich wojownikami, gdyż 

wojownikami nie byli. - Wielu z was poniosło śmierć. My, Mali Wojownicy, walczyliśmy tak 

jak wy. - Nie jest do końca prawdą. My w przeciwieństwie do was umiemy walczyć. - Jeden z 

nas, John, zginął. Mag. On tu rządził. Poległ. Śmierć jest równa dla wszystkich. Przeciwnik 

nie czyni różnicy. Już walczycie. Jesteście jego wrogami. Nie ma litości. Odwrotu. Musicie 

walczyć. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. W Drugiej Wieży wróg odniósł znaczne straty. - Co 

osiągnęliśmy? Julian ma potężną armię, a nie nędzny oddzialik. Wszystko ogranicza się do 

zabicia go... jak? To wiedział tylko John. Po co zatem walczymy? - Z Trzeciej Wieży nie 

zamierzamy uciec. Tu pokonamy wroga! Jednak... możemy być zmuszeni uciekać do 

Czwartej Wieży. Niewykluczone. Dążymy jednak do zwycięstwa. Naszym celem jest 

zabijanie. Tylko zabijanie jest celem. Nie wiemy, kiedy Julian wyda nam bitwę. Będziemy do 

niej przygotowani. Kto jest zmęczony po walce niech śpi. Z Trzeciej Wieży pomogą w 

pracach przed walką. 

 Deep zszedł z podium. Popadał w obłęd. Wiedział, że ta walka po śmierci Johna jest 

bezcelowa, ale nadal chciał walczyć. Co innego mógł robić? Mógł tylko walczyć. Chciał żyć, 

by walczyć. Chciał walczyć, by umrzeć. 

 Podeszli do niego inni Mali Wojownicy. 

 - Musimy opracować strategię - powiedział. 

 - Ale zrobili to za nas magicy z Czwartej Wieży - stwierdził Firen. 

 - Co oni się znają? - parsknął Deep. - Chyba im nie wierzysz? 

 - No nie wiem... - westchnęła ciężko Jan. - Musimy też czym prędzej wysłać kogoś do 

Piątej Wieży, by dowiedział się, jak pozbawić Juliana mocy. 

 Przecież to było tak oczywiste... 

 

 

2. Rudolf 
 

  Jarosław Kaczyński - wielki 

  bajkopisarz i zbieracz legend. 

  Spisał m. in. legendę o Małych 

  Wojowników. 

   Donald Tusk, „Żywoty sławnych mężów XX wieku” 

 

 Deep szybko wyszedł z auli, szarpanym krokiem szedł przez korytarz, jakby dokądś 

się spieszył... Nie uszedł daleko, kiedy nagle podeszło do nich trzech magów. 

 Dyrekcja Trzeciej Wieży. 

 Dyrekcję Pierwszej Wieży wymordował osobiście, John jakoś uratował wizerunek 

Małych Wojowników w oczach dyrekcji pozostałych Wież. W Drugiej Wieży kierownicy byli 

bardzo ugodowi, nie wtrącali się do spraw wojny, a nawet jeśli to John wszystko potrafił 

wyjaśnić. 

 Teraz musiał politykować. 

 - Witajcie w Trzeciej Wieży - powiedział stojący w środku. Niewątpliwie to on 

dzierżył najwięcej władzy. - Nazywam się Mściwój. Żalem przeszyła me serce wieść o 

śmierci Johna, jednak wojnę będziemy prowadzić do końca. Pragnę pokazać wam sposób 

działania, który opracowaliśmy ze znacznym wysiłkiem. 

 - Dziękujemy - powiedział Henry - jednakże Deep twierdzi, że będzie w stanie 

wymyślić coś lepszego. Ma w tym duże doświadczenie... Musi najpierw jednak poznać 

Trzecią Wieżę. 



 - Skoro tak twierdzi... - westchnął Mściwój - Ja tego nie podzielam, ale cóż... 

 - Rozdzielmy się - rozkazał Deep. - Każdemu pomoże trzeciowieżowiec... i objaśni 

mu sposób działania. 

 Jak Deep powiedział tak zrobiono, choć każdy widział jawną bezcelowość tych 

działań. Pomimo pięknych zapowiedzi to on przejął całą władzę. 

 Firenowi towarzyszył jakiś młody mag z łagodną twarzą. Bez zająknięcia objaśniał 

pomysły dyrekcji Trzeciej Wieży. Były Władca Ognia utwierdzał się w przekonaniu, że nic 

lepszego wymyślić się nie da, tak jak to było łatwe do przewidzenia... 

 Trzecia Wieża... nie znał tego miejsca. Tu uczył Freeze. Oczami wyobraźni widział go 

jako bakałarza w komnatach pełnych zakazanych artefaktów, salach wypełnionych dziećmi... 

Chłód tego miejsca odpychał Byłego Władcę Ognia, lecz dla jego brata stanowił środowisko 

doskonałe. 

 Nie wiedział, jak to się stało. Adept wskazał mu wyraźnie drzwi, a kiedy Firen je 

otworzył potknął się o coś. 

 Następnie spadł w otchłań. 

 

 „Na szczęście kamień złagodził upadek” pomyślał ze złością. Bolało go wszystko, lecz 

ze zdziwieniem stwierdził, że nic sobie nie złamał. 

 Nie widział niczego. Otoczyła go nieprzenikniona ciemność. 

 - No świetnie - westchnął, po czym posłał w stronę, z której spadł, potężną wiązankę 

słowną. 

 - Nie wściekaj się, przyjacielu - usłyszał nagle dziwny głos. Pomimo, że brzmiał 

wyjątkowo łagodnie i ciepło, Firen przeraził się. 

 - Kim jesteś? - zapytał odruchowo 

 - Uspokój się... 

 - Jak mogę być spokojny skoro nic nie widzę? 

 - Ach tak, światło... 

 Nieznajomy utworzył niewielką kulę światła na dłoni, lecz to tylko jeszcze bardziej 

przeraziło Firena. 

 W pierwszej chwili pomyślał, że jego rozmówca jest strasznie chory. Niezdrowy 

odcień twarzy, skośne oczy... mimo to uśmiechał się przyjaźnie. 

 Nieznajomy nosił na sobie dziwne szaty, w niczym nie przypominały zwykłego stroju, 

prędzej ubiór magów z Trzeciej Wieży, i to wyjątkowo doświadczonych. Zwisały na nim, 

były wyraźnie zbyt duże. 

 - Jak się nazywasz? - zapytał Firen nieco spokojniej. 

 - Rudolf, a ty? - rozmówca mówił z dziwnym akcentem. 

 - Firen. Przygotowuje obronę Trzeciej Wieży. Ty co tu robisz? 

 - Utknąłem - odparł smutno Rudolf. - Mam misję... 

 - Jaką? 

 To wszystko było bardzo dziwne. Były Władca Ognia popadał w psychozę, chciał 

uciec, lecz kluczem do wyjścia był ten nieznajomy. W dziwny sposób przypominał mu 

adepta, który go tutaj wkopał... nie, to tylko jego wymysł... Słuchał opowieści. 

 - Pochodzę z Szanghaju... wiesz, gdzie jest Szanghaj? 

 - Nie. 

 - A wiesz, co to Chiny? 

 - Oczywiście. Odległy kraj na Wschodzie. 

 - Szanghaj to stolica Chin. Jestem wojownikiem z klasztoru. Przybyłem tu z ważną 

misją. Muszę zabić Juliana. To niebezpieczny demon... nawet w Chinach mój mistrz o nim 

wiedział. 

 - Właśnie przeciwko Julianowi prowadzimy wojnę. 



 - Nie wygracie jej. Juliana nie zabije wojna. Julian zabija wojną, demon sprzed tysięcy 

lat... Wiele lat szkolono mnie, bym mógł go zniszczyć. Mój mistrz strawił na mnie swoje 

życie. Przebyłem pół świata, by dotrzeć do Polski, a teraz utknąłem tutaj. Chodź, z twoją 

pomocą wydostaniemy się. 

 - Jak zabić Juliana? - zapytał Firen, idąc za Rudolfem. 

 Rudolf westchnął ciężko. 

 Nagle potknął się. Światło na jego dłoni zgasło. 

 - Nic ci nie jest? - zapytał Firen. 

 Odpowiedziało mu tylko echo. 

 - Świetnie - westchnął zrezygnowany. 

 Usłyszał nagle jakiś dźwięk za swoimi plecami... 

 

 

3. Korredy 
 

  Korredy – stworzenia będące niejako 

  czymś pomiędzy szczurem a człowiekiem. 

  Nie ma z nich żadnego pożytku, jest tylko 

  szkoda. Należy wytępić jak najszybciej, 

  lecz odradzają się jak szczury. 

   Remus Lupin, „Stworzenia i potwory” 

 

 Nagle Firen zobaczył przed sobą światło - wytworzył je Rudolf, lecz z całą pewnością 

stał w innym miejscu niż jeszcze przed chwilą. 

 - Co tu się do diabła dzieje? - zapytał wstrząśnięty 

 - Przepraszam najmocniej... rozmawiałeś z moim klonem, nie ze mną. Niestety, coraz 

częściej się pode mnie podszywają. 

 - Wyjdźmy stąd jak najszybciej - jęknął Firen. - Wtedy wszystko mi opowiesz. To 

zabawne, jak się tu znalazłem... 

 - Z całą pewnością nie przez przypadek, w przeciwieństwie do mnie - westchnął 

Rudolf. - Jestem mistrzem klonowania na swoje nieszczęście... byłem już u celu, a 

zatrzasnąłem się tutaj. Miałem w Chinach kochankę, Blaske... czy mnie jeszcze pamięta? 

Juliana nie pokonacie, on jest przeklęty przez artefakt stworzony pierwszego dnia przez boga 

zła. 

 Firen nabierał podejrzeń. Kiedy znaleźli się pod drzwiami nie miał najmniejszych 

wątpliwości. Sprawnym ruchem kopnął Rudolfa... rozpłynął się jak mgła zanim światło na 

jego dłoni zgasło. 

 - Zabójca! 

 Ten wrzask przeszył go bólem aż do szpiku kości. Znał ten głos... sprzed tak wielu lat, 

tak już zapomniany... a jednak odezwał się. 

 - Tak mnie niegdyś nazwano - rzekł spokojnie Firen. 

 - Jakiż dowcipny - usłyszał odpowiedź. Brzmiało to jak rzężenie pijaka, skowyt psa i 

bitewny wrzask równocześnie. To nie był ludzki głos. - Mieliśmy nadzieję, że cię 

zamordowano wiele lat temu. 

 - Nie wiedziałem, że jestem taki sławny - zadrwił człowiek. 

 - Twoje imię przeklina cała cywilizacja! - wrzasnął potwór. - Ale teraz czuję, wreszcie 

położymy kres twym występkom. 

 - Cywilizacja korredów - zaśmiał się Firen. - Brzmi jak biały Murzyn. Albo zimny 

ogień. Brzmi zabawnie. 

 - Dowcip tępy jak twoje pazury. Wyczuwam w tobie strach... jesteś sam, bez brata... 



ach, pozbawiono cię mocy! Zatem nie masz obu rzeczy, za pomocą których umiałeś walczyć! 

 - Co zatem wnioskujesz? 

 - Czeka cię śmierć! 

 Korredy rzuciły się na niego. Małe, kwadratowe potworki o długich kończynach i 

jeszcze dłuższych pazurach... nie widział ich, nie musiał, zawsze walczył przeciwko nim w 

ciemności. 

 Bał się ich. Strach to jedyne, czym mógł je pokonać. Ugiął się przed pierwszym 

ciosem, gdy korredy niczym strzała z łuku wystrzeliły ku niemu. Był to wyjątkowo głupi 

przeciwnik i zasadniczo musiał to wykorzystywać jako swój atut. 

 Niestety, korredy nie były aż tak głupie, spychały go po schodach w dół. Sprawnie 

unikał kolejnych ich wyskoków, nogą łamiąc ich słabe szczęki. Przez ten czas trwała tylko 

walka, nie mógł myśleć o niczym innym... właściwie nie myślał, wykonywał wszystko z 

pamięci. 

 Z pamięci wyłoniło się też coś innego. Coś tak odległego... ile już lat minęło? Och, 

wieczność... to przecież było w poprzednim wcieleniu... 

 - Bracie, gdzie jesteś? - zawołał przeciągle w próżnię. 

 W rzeczywistości odpowiedziało mu tylko echo, lecz w swojej głowie usłyszał ten 

zimny i ciepły zarazem głos. Korredy zmyliły się, uderzyły obok... 

 Nie walczył sam. Ogień i lód, światło ogłupiające te potwory... ile już lat minęło? Czy 

ja jeszcze wtedy żyłem? 

 - Bracie wróć! 

 Usłyszał jak korredy wpadły na siebie. Chwycił jednego za kostkę i wymachiwał nim 

jak mieczem, a gdy potwór zrozumiał, co się stało, rzucił nim w jego ziomków. 

 Nie, to już nie powróci, teraz jest sam przeciwko nim wszystkim. Minionego czasu nic 

nie zwróci, nigdy nie będzie tak samo. Już nie jest Władcą Ognia, nie zabija dla pieniędzy 

tylko po to, by przeżyć. 

 Musiał unikać coraz większej liczby wyskoków, lecz powoli kończyła się liczba 

korredów. Tak, ich największą przewagą była liczebność i ostre pazury, ale doskonale 

rekompensowała to ich niemożebna głupota. 

 Wreszcie pozostał sam na polu walki. Niestety, został zepchnięty na dół tej zagraconej 

piwnicy i nie potrafił odnaleźć schodów. Zrodzil się jednak w jego głowie pewien pomysł... 

 - Rudolf, jesteś tu? 

 - Jestem - usłyszał odpowiedź. - Skąd znasz moje imię? 

 - Rozmawiałem z jednym z twoich klonów. Mógłbyś wyczarować światło? Pomogę ci 

stąd wyjść. 

 - Ach, dzięki - trzeci Rudolf posłusznie przywołał świetlistą kulkę. - Drzwi są dla mnie 

za ciężkie, dlatego nie mogę się wydostać. Co do klonów... niestety, namnożyły się i podają 

się za mnie. 

 Firen z ulgą stanął przy drzwiach. Wreszcie wróci do świata światła. Patrzył na 

Rudolfa... nie mógł oprzeć się pokusie. 

 Błyskawicznie wyciągnął jego ostrze z pochwy i przeszył go na wylot. Rudolf tylko 

zdziwił się, lecz zaraz zniknął ze swoją bronią. 

 „Prawdziwy człowiek nie mógłby żyć obok korredów” pomyślał, otwierając drzwi. 

 

 

  



4. Rozmowa 
 

  Niektórzy mówią, że myśl 

  powinna być jak kręgosłup. 

  Nie powinna być. Kręgosłup 

  można złamać. 

   Julian 

 

 - Gdzie my jesteśmy? 

 - Czy to istotne? Czemu zaczynasz rozmowę od tak banalnego pytania? Od pytania o 

miejsce? 

 - Dlatego, że mój największy wróg umieścił mnie w jakimś dziwnym miejscem... to 

nie piekło, bo jesteś ze mną. Chociaż z drugiej strony... z tej przyczyny może to być piekło. 

 - To jest coś bardziej przyziemnego, jeszcze nie odszedłeś z tego świata. Życie nie jest 

takie proste. Dlaczego twierdzisz, że jestem twoim wrogiem? 

 - Zabiłem cię, a teraz między nami toczy się wojna. 

 - Czy to warunki konieczne, aby stwierdzić wrogość? 

 - Nie, to są objawy... przyczyną jest nienawiść pomiędzy nami. Zresztą, nie masz co 

udawać, to doskonale wiesz. Nie baw się w definicje. Do czego zmierzasz? 

 - Ośmielam się twierdzić, że wrogość między nami jest pozorna. Że może między 

nami zapanować przyjaźń. 

 John uśmiechnął się złośliwie. 

 - Na bardzo śmiałe twierdzenie się ośmielasz, lecz, jak mniemam, w razie potrzeby 

swoje twierdzenie podeprzesz rozpalonym żelazem i zgniataczami różnych części ciała? 

 - Nie. Ja takich metod nie stosuję. 

 - Ach... - zamyślił się John. - Tym mnie zdziwiłeś. Sądziłem, że są to uniwersalne 

insygnia władzy w całej Europie, nieco mniej oficjalnie używane niż berło i korona. 

 - Ja nie muszę ich stosować, różnię się od innych królów europejskich. 

 - Ach, ach, bo jeszcze przygniecie mnie wzniosłość twoich słów. Oszczędź sobie 

trudu, wiesz, że się do ciebie nie przyłączę. Skoro nie zamierzasz mnie torturować, to co ze 

mną zrobisz? 

 - Wypuszczę cię, ale najpierw porozmawiajmy. Dlaczego mnie nienawidzisz? 

 - Walczymy... bo przynosisz śmierć rzeszom ludzi. 

 - Nie oszukuj się ani tym bardziej mnie, Johnie. Powód twojej walki jest o wiele 

bardziej prozaiczny, ale nie chcesz się do niego przyznać. 

 - Może tak, może nie, lecz nie przyłączę się do ciebie. 

 - Przegrasz. 

 - W każdej walce, do której stajemy, nie znamy wyniku końcowego, możemy go 

jedynie przypuszczać. Wolę przegrać niż dołączyć do ciebie z tej przyczyny. 

 Julian westchnął ciężko. 

 - Ja nic nie przypuszczam, ja bez żadnego cienia wątpliwości znam wynik tego starcia. 

To nie jest poważna wojna, poważną wojnę prowadziłem z Niemcami, a i tak ponieśli 

druzgocącą klęskę. Nikt przede mną i przed Thorem nie wykorzystał eliksirów na taką skalę, 

bo to zbyt ohydne. Wojna jest ohydna, nie eliksiry. Zostaniecie zmieceni jak najnędzniejsze 

robaki. Dziwi mnie tylko jedno... że zdołaliście poderwać lud przeciwko mnie. Lud przecież 

mnie kocha, dałem mu tak wiele... tak wiele, że wy nie mieliście już co dać. 

 - Żywisz ludzi iluzją. Jeżeli ktoś nie ma bielma na oczach, po niedługim czasie 

zobaczy to. 

 - Dlaczego nazywasz prawdę iluzją? 

 - Jaką znowu prawdę? Od początku głosisz hasło usunięcia dotychczasowej władzy, 



ciemiężycieli, a sam ustanawiasz nową włądzę, jeszcze bardziej pazerną niż była. 

 - Owszem, Azaliel jednak ostatnio stracił urząd... a wraz z nim głowę. Większość traci 

rozum, gdy otrzyma urzędniczą pensję... takich będę usuwał. 

 - Czyli zamierzasz do końca swego życia co kilka lat mordować nieomal wszystkich 

nowych władyków przez siebie mianowanych. W czym jest to lepsze od starego porządku? 

 - W tym, że nadszedł kres ucisku. 

 - Który pociągnął za sobą straszny rozlew krwi. 

 - A czy stary porządek był biblijnym rajem? Krew lała się w czasie niekończących się 

wojen nędznych króli, a także w sposób o wiele mniej widowiskowy, na ulicach, z głodu... 

 - Czyli jednak jesteś w stanie przyznać, że twój nowy porządek przynosi śmierć nową 

w miejsce starej. Czym zatem lepszy jest twój porządek od starego? 

 - A czym jest lepszy stary porządek od nowego? 

 - Ech? - zdziwił się John i zawahał. - Tym, że... 

 - No właśnie, nie potrafisz odpowiedzieć, dlaczego więc tak bardzo wzbraniasz się 

przed przyłączeniem się do mnie? Jeśli ty pójdziesz za mną inni Mali Wojownicy pójdą za 

tobą. Skończmy ten bezcelowy rozlew krwi, i tak wiesz, że przegrasz. 

 - Jesteś szaleńcem... nigdy do ciebie nie dołączę... nie jesteś nawet człowiekiem, jesteś 

demonem... a walka jeszcze trwa, dopiero zaczyna się. Nie dziel skóry na niedźwiedziu. 

 - Nie zaprzeczę żadnemu z tych zdań. Ale podaj mi jednak chociaż jedną przyczynę, 

mającą podparcie w rzeczywistości, a nie jedynie w twoich sercowych uprzedzeniach, dla 

której nie pójdziesz za mną. 

 - Między nami leżą już setki, jeśli nie tysiące trupów. 

 - Ach, szlachetny John martwi się o ofiary wśród zwykłych, pospolitych ludzi. Nie 

wydaje mi się, by to była przyczyna twoich działań... 

 

 

5. Ludzie i marionetki 
 

  Kto jest dziki? 

   Deep, „Ostatni” 

 

 Deep nie potrafił nad tym wszystkim zapanować. Przystąpili do niego Nales i Rendar, 

lecz mimo to czuł, że nie dzierży pełni władzy, że Firen, Henry i reszta będą w stanie mu się 

przeciwstawić. Co więcej, musiał przyznać, iż pomysł dyrekcji Trzeciej Wieży był blisko 

doskonały... a skoro dowie się, jak zabić Juliana, ta walka nie będzie bezcelową rzezią. 

 Mimo to chodził z adeptem jak opętany po tych wszystkich komorach, oszukiwał się, 

że to ma cel. Nie, to go zbyt przerasta, nie poniesie tej odpowiedzialności. 

 W jednej sali zatrzymał się. Adept jak w każdej opowiadał o jej niezwykłej historii, 

choć Deep widział dla każdej tę samą historię - historię krwi spływającej strumieniami po 

posadzce. 

 W tej zobaczył coś innego. 

 - Muszę zostać sam - powiedział. 

 Adept tylko pokiwał głową i zamknął za sobą drzwi. 

 Echo jego kroków długo niosło się po sali. Była potężna, ogromne regały zastawione 

księgami i czarnoksięskimi artefaktami stały przy każdej ścianie. Ściany nie układały się 

regularnie, tworzyły coś w rodzaju trapezu, którego dłuższą podstawę stanowiło biegnące od 

podłogi do sufitu okno. 

 Przy oknie tym siedział człowiek, dla którego Deep pozostał w tej komnacie. 

Człowiek ten wyglądał jakby niewidzącymi oczami wypatrywał czegoś w oddali... 

 - Kogo ja tu widzę? - zapytał Deep. Echo doskonale niosło jego głos, jak i odgłos 



kroków, kiedy zbliżał się do tego człowieka. 

 - Domyślam się, że mnie - odparł John, nawet na niego nie spojrzawszy. 

 - Powinieneś nie żyć - stwierdził wprost Deep. 

 - Kto tak powiedział? 

 - Wpadłeś w ręce Juliana. 

 - Tak, to prawda, ale się z nich wydostałem. 

 - Może on cię podrzucił? - zapytał Deep, po czym przyłożył mu miecz do gardła. - 

Zmienił cię tak jak Freeze'a i chce, byś nas pokierował ku zagładzie! 

 - Pchnij jeśli chcesz - warknął John. - Julian w żaden magiczny sposób nie wpłynął na 

mnie, 

 - W jaki zatem wpłynął? 

 John westchnął ciężko. 

 - Nie mogę już brać udziału w tej wojnie. 

 - Omamił cię zwycięstwem, tak? - zapytał Deep, a jego twarz wykrzywił uśmiech 

pełen pogardy. - Przyłącz się do mnie, a zwyciężysz. Ja nie jeden raz to słyszałem. Ja 

odrzucałem. Ty najwyraźniej nie. 

 - To nie takie proste. W życiu walczymy dla jakiejś myśli, wartości, którą uznajemy za 

słuszną. Co jeśli uznamy tę myśl za niesłuszną? Nasze życie traci cel, nie możemy walczyć 

dalej... 

 - Ty i to twoje mądre gadanie - przerwał mu Deep. - Jesteś zdrajcą, tak streszczę całe 

twe niby mądre wywody. Chcesz odejść w środku walki? Poprowadziłeś ludzi na śmierć. Nas. 

 - Może masz rację. Boli mnie głowa od tego wszystkiego... nie umiem dokonać 

wyboru. 

 - Wybierz nas. Wybierz tych, których prowadziłeś. 

 - Ach, władza. Kto ją sprawował pod moją nieobecność? 

 Deep nie odpowiedział na pytanie. 

 - Wydaje się, że znam odpowiedź, nie musisz mi jej udzielać - twarz Johna wykrzywił 

paskudny uśmiech. Deep dopiero wtedy odjął mu miecz od gardła. - Ty rządziłeś, ale nie 

umiałeś. Tysiące ludzi to nie to samo co dwie... 

 - Może i tak - warknął Deep. - Rządziłbym razem z innymi gdybym musiał, lecz nie 

poddałbym sprawy. 

 - Ach, ach... Nie oszukujmy się, co do twojego oddania sprawie. Do rządzenia 

jesteśmy zdolni tylko my dwaj. Pójdź za mną. Tylko my dwaj możemy to poprowadzić do 

zwycięstwa. Reszta Małych Wojowników nie myśli samodzielnie... 

 - Zmiana zdania? - warknął Deep. - Chciałeś iść za Julianem. Moja sprawa jest 

niezmienna od chwili, odkąd... odkąd mojemu bratu wydarzyło się to, co się wydarzyło. 

 - Muszę walczyć z nim. Daję ci władzę, tylko my dwaj możemy dać wszystkim 

zwycięstwo... 

 Deep zamilkł. Nie wiedział, co powiedzieć. Czy oby na pewno Julian go nie opętał? 

 - Czytałem twój dziennik - powiedział po chwili John, zaś Deep drgnął. - Niby taki 

dziki, a jednak zachowałeś umiejętność pisania. Myślisz, że to takie proste? Machnąć kilka 

razy mieczem i już gotowe? Ta wojna jest tylko dodatkiem, naszym celem jest uśmiercenie 

Juliana. Jego niezliczonych wojsk nie wyrżniemy. 

 - Dlaczego dajesz mi władzę? 

 - Dość już walczenia przeciw sobie. My będziemy rządzić... a inni muszą pozostać 

marionetkami. 

 Drzwi skrzypnęły przeraźliwie. Stanęli w nich Henry, Firen, Jan, Nales i Rendar. 

 - Jakie masz sznurki, by nimi pociągać? - zapytał łucznik. 

 

 



6. Kłamca 
 

 Powrót Johna stanowił bardzo ważne wydarzenie. W trakcie obrony Wież stał się 

swoistym uosobieniem walki z Julianem, dlatego jego rzekoma śmierć spowodowała spadek 

morale, zaś jego powrót - znaczny wzrost. Szczerze mówiąc mogliśmy się obawiać, że nasi 

żołnierze nie zechcą stanąć do walki... 

 Sprawdziliśmy na wszelkie możliwe sposoby, czy Julian nie wpłynął na Johna. 

Magowie nic takiego nie stwierdzili. Orzekli jedynie, że w ostatnim czasie miał styczność z 

potężnymi zaklęciami innego rodzaju. 

 Niestety. 

 Zatem słowa wypowiedział ze swojej własnej, nieprzymuszonej woli. Woli 

najprawdziwszego Johna. Wydawało mi się, że pod Pierwszą Wieżą zdradził mi całą 

obrzydliwość swej osoby... lecz ta posunięta jest, jak się okazuje, znacznie dalej. 

 Marionetki... dlaczego aż tak bardzo żąda władzy? 

 To wydarzenie wbiło między nas, Małych Wojowników, straszny klin. Właściwie 

może jedynie przyspieszyło to, co było nieuniknione? To, co kiełkowało między nami od 

początku? Po powrocie Juliana Deep bez wątpienia bliższy był Johnowi, zaś ja Firenowi. 

 Najważniejsze jednak, że wciąż łączy nas wspólny cel. Co będzie jak go zabraknie? 

Zobaczymy. 

 Skoro John zasłania swoje zapiski przede mną ja zasłonię swoje przed nim. I tak 

byłem już w nich za szczery. 

 Sprawa Juliana... jak go zabić? Jak się okazało, John już dawno nakazał szukać o tym 

wiadomości, lecz do dziś dnia magicy Piątej Wieży, pomimo wzmożonych starań, niczego nie 

znaleźli, co mogłoby rozwiązać nasze trudności. W sumie to do przewidzenia, Juliana nie 

mogła powołać pierwsza lepsza magia. 

  Henry, dzień trzysta drugi. 

 

 - Nic nie zrobisz, musisz się z tym w życiu pogodzić - westchnął ciężko Firen. - Albo 

odejdziesz od Małych Wojowników, co chyba jest dla Ciebie niemożliwe. Trzeciej drogi nie 

ma. Bardzo często ludzie okazują się być kimś innym niż nam się to wydaje. 

 - Tak... - mruknał Henry. - Powinienem był dostrzec to już wcześniej, już w Pierwszej 

Wieży. To on tak odwlekał poszukiwanie ciebie. 

 - Tak, to by się zgadzało z jego osobowością – były Władca Ognia kiwnął głową. 

 - Chociaż z drugiej strony nie można go oceniać zbyt pochopnie. Wiem, że miał 

niegdyś bardzo ciężkie przeżycia, powiedział mi o tym. 

 - Niewykluczone... to by się układało w logiczną całość, ten jego kompleks na punkcie 

władzy... Cóż, z całą pewnością nikt nie umarł. To kładzie się cieniem na nasze stosunki, ale 

zasadniczo niczego nie zmienia. 

 - Tak myślisz? 

 - Tak, wciąż jesteśmy Małymi Wojownikami. Wciąż walczymy o to samo, teraz 

jedynie wiesz, z kim masz do czynienia. Widzisz nie tylko tego najjawniejszego wroga, ale 

tego wroga w przyjacielu. 

 - Wolałbym jednak, by prawdy nie budowano na kłamstwie. Spójrz jednak, od tamtego 

wydarzenia my trzymamy się we dwóch, a Deep trzyma się z Johnem. Podział między 

Małymi Wojownikami... zasadniczo Jan, Nales i Rendar, choć się starają, nie są w pewien 

sposób jednymi z nas. Prawdziwi Mali Wojownicy to ci, którzy walczyli niegdyś przeciwko 

Julianowi w Norfolk... 

 - Może i masz rację... mimo to jesteśmy jednością, a takie podziały zdarzają się 

wszędzie. To sprawa zwykłego życia. Chodź, dołączmy do Johna i Deepa, niech nie myślą, że 

się ich wypieramy. 



 Ruszyli we właściwym kierunku. Słowa Firena uspokoiły Henry'ego. Tak, ma 

niewątpliwą rację. Ten człowiek, choć wygląda na równego mu wiekiem, w rzeczywistości 

żyje już ponad sto lat. Z pewnością wie, o czym mówi. 

 Wtem przeszła przed nimi bez słowa Jan. Ona najbardziej ze wszystkich przeżyła 

słowa Johna, nie sądziła, że jej ukochany może być tak cyniczny. Z tego, co zrozumiała, 

uznawał ją za niezdolną do samodzielnego myślenia. Nie przeprosił jej nigdy za to, a ona nie 

myślała zaczynać rozmowy. Tłumaczyła to sobie zajęciem go przez sprawy wojenne, tak 

nieustannie omawiane z Deepem... 

 

 Tak mijał dzień po dniu w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie. Aż przyszedł 

ten, którego wyczekiwaliśmy... 

  Henry, dzień trzysta piętnasty. 

 

 - Julian przybył - oznajmił beznamiętnie Deep. 

 - Niedobrze - westchnął ciężko John. - Musimy stanąć do walki... do której ja nie 

stanę. 

 Te słowa wstrząsnęły wszystkimi. Na chwilę zamarli. 

 - Musisz! - powiedziała niespodziewanie Jan. - Po tych niezliczonych, rzewnych 

rozmowach chcesz odejść? 

 - Muszę - odparł John. - Nie umiem walczyć. Nie martwcie się, nie stanę po stronie 

Juliana... Będę w Wieży Kruka. 

 Po tych słowach odszedł. Nikt go nie gonił. 

 

 

7. Stanęli w czasie  
 

  Nie popełnia błędów tylko 

  ten, który nic nie robi 

   Napoleon Bonaparte 

 

 - No i dupa - westchnął ciężko Dennis. 

 Patrzył jak Davis niósł na rękach dwie złowione przed chwilą duże ryby. Jeszcze w 

XXI wieku nauczono ich jak zbudować prymitywną wędkę i za jej pomocą zdobywać 

pożywienie. Nie sądzili jednak, że będą zmuszeni wykorzystać tę wiedzę. 

 Nauczono ich też jak wypatroszyć ten rodzaj zwierzyny. Początkowo budziło to wstręt 

w Davisie, lecz już wkrótce przełamał się. Ryby, ryby... ciągle jedli tylko ryby. 

 Rozpoczęli pracę tak jak czyniono to w zamierzchłej przeszłości... czyli w czasie, w 

którym się znajdowali. Czas pracy to czas myślenia, rozmowy... wciąż tej samej. 

 - Tkwimy - stwierdził Dennis. Woody nieznacznie prychnął. Wiedział, jakie będą 

następne słowa. 

 - Powinniśmy coś robić - powiedział Davis. Nie omylił się. 

 - Co na przykład? - zapytał przywódca grupy z kpiną w głosie. Nawet nie denerwował 

się, choć pragnął przeżyć choć odrobinę emocji. Odbywał się rytuał. 

 - Popełniliśmy błąd, nie dołączając do Małych Wojowników - rzekł Dennis. 

 - Michael mówił nam o nich - odparł Woody. - Nie było łatwo znaleźć tę informację, 

starannie ją ukrywano. Mali Wojownicy jako pierwsi zabili Juliana, lecz kiedy Julian powrócił 

zmiażdżył ich ze straszliwą siłą. Tuszowano wieść o nich z wielką zaciekłością. Na swoje 

nieszczęście przypomniałem sobie o tym za późno. Chociaż z drugiej strony... i tak byli 

przegrani. 

 - To historia z naszej drogi czasu - zaprzeczył Dennis. - Pomogliśmy im w tak ważnej 



chwili... zatem droga uległa zmianie. Może z nami doszliby do zwycięstwa? 

 - Nigdy nie wiadomo - odparł beznamiętnie Woody. - Nie jest jednak naszym celem 

samo w sobie zabicie Juliana. W 1944 roku dokonało tego Dum Spiro Spero. Co z tego skoro 

dwa lata później Julian powrócił? Naszym celem jest zabicie go w taki sposób, aby już nigdy 

nie powrócił. 

 - To związane jest z magią - powiedział Dennis. Mówili tak jakby starali się przekazać 

sobie wiedzę o tym, co już dawno wiedzieli. - Do naszych czasów magia nie przetrwała, jeśli 

nie liczyć tego jednego wyjątku, który zwie się Julian. Bez wątpienia to on doprowadził do 

tego, że magia zaginęła. To, co nawet Michael uważał za zwykłą legendę, okazało się prawdą. 

Przybyliśmy tu, by zabić Juliana zanim zdąży przemienić się w demona. Niestety, Michael 

pomylił się. mamy jednak możliwość, aby poznać magię i z jej pomocą zniszczyć to, co 

mieliśmy zniszczyć! 

 - Gdyby to było takie proste już by ktoś to zrobił. Do tego potrzeba niezwykłych 

środków... Zresztą, szkolenie w Wieżach trwałoby wiele lat... 

 - A co masz do roboty? 

 - Jesteśmy już za starzy, nikt nie będzie chciał nas uczyć... 

 Na chwilę umilkli. Powoli kończyli patroszenie, w głębi duszy nieco cieszyli się, że 

zjedzą ciepły posiłek... lecz znów będą to ryby. 

 Czasami, gdy złowili więcej tych kręgowców, sprzedawali je przechodzącym 

nieopodal kupcom za kawałek chleba i informacje. Informacje układały się w logiczną całość. 

Trwa rebelia Małych Wojowników, jak na razie wycofują się systematycznie pod naporem 

Juliana, który nie rzucił przeciwko nim wszystkich sił. Woody miał cichą nadzieję, że 

dołączenie do nich w odpowiedniej chwili doprowadzi do ostatecznego pokonania Juliana... 

to plan, z którym nie zdradzał się swoim towarzyszom. 

 Na razie czekał na pomyślniejszy obrót tej rebelii. Przybywając z XXI wieku Cofnięci 

w Czasie wiedzieli tylko, że taka rebelia była i jej kres wyglądał strasznie. 

 - Powinniśmy działać - stwierdził Davis. Błędne koło zdawało się zataczać nowy krąg. 

 - Co proponujesz? - zapytał Woody. Był gotowy do powtórzenia rytuału. 

 - Dołączmy się do jakiegoś ruchu oporu, przecież musi jakiś istnieć prócz Małych 

Wojowników! 

 - Jeszcze gorszy pomysł - parsknął Woody. - Jedyna rebelia, o której wieści dotarły do 

naszych czasów, to rebelia Małych Wojowników, każda inna miała jeszcze mniejsze echo. 

 - Najlepiej nic nie robić - warknął Dennis. - Najlepiej siedzieć tutaj bezczynnie i żreć 

ryby. Może w nowej drodze czasu dzięki naszej pomocy zwyciężyliby? 

 - Kto wie? Może już dzięki temu, że uratowaliśmy ich od śmierci, zwyciężą? 

 Stanęli w czasie. Ich początkowe założenie okazało się błędne, nie wiedzieli, co 

począć. Żyli w lesie, nie potrafili porozumieć się z pobliskimi chłopami. Zresztą, nie przybyli 

pracować na roli. 

 Zabijała ich bierność. 

 W głowie Dennisa rodził się jednak sprzeciw... 

 

 

8. Wieża kruka 
 

  Popełniłem błąd. Każdy popełnia błędy. 

  Ucieczka jednak nie jest sposobem walki. 

   John, dzień trzysta piętnasty 

 

 John myślał. 

 Zastanawiał się, co się tak właściwie dzieje, obracając mieczykiem w palcach. 



Dochodziły do niego bardzo wyciszone odgłosy walki... tak, trwa właśnie bitwa. Mógł nawet 

przypuszczać, że to z jego powodu... 

 Słabe światło tańczyło po ścianach Wieży. Wydawało mu się, że słyszy kogoś 

znajomego, ostatni krzyk, ostatni krzyk, jaki wydobywa się z gardła przed śmiercią... Nie, to 

tylko wyobraźnia... 

 Może powinien dołączyć do jednej ze stron? Jego udział przechyliłby niewątpliwie 

szalę zwycięstwa... ale do której ze stron? Zatrzymał miecz, światło odbijało się jednym, 

nieruchomym zajączkiem. 

 Do tej pory wydawało mu się to oczywiste. Zabić, aby zabić... wydawało mu się to 

słuszne i zgodne z jego ukrytymi pragnieniami... ale już nie było. 

 Może to odwieczny wróg miał rację? Wieża Kruka, nie wiedział, czemu 

wyszczególniono ją spośród niezliczonych wież Trzeciej Wieży... Może on potrafił przynieść 

tylko śmierć, nic więcej? To już umarło, może powrócić jedynie niczym bezrozumny trup 

ożywiony w Piątej Wieży. 

 Znów zaczął obracać swym mieczykiem runicznym, jego ostry szczyt wydrążył już 

niewielki otwór w podłodze. Nie mógł walczyć po stronie Małych Wojowników, powinien 

dołączyć do Juliana, by mógł on szybko zmiażdżyć swoich przeciwników. 

 Może jednak nie powinien? Liczne obrazy w tej okrągłej wieży patrzyły na niego 

swymi martwymi od początku oczami. Może jednak powinien opuścić tę walkę, przerwać ją, 

skoro nie był w stanie wystąpić w imię swojej sprawy? 

 Nie ma dobra i zła, jesteśmy tylko my, ludzie. Dobrzy jak niebo w połowie, później 

nastaje czerń. Walka musiała odbywać się daleko, tak jak to wymyśliła dyrekcja Trzeciej 

Wieży. Nie przez przypadek wybrał dla siebie Wieżę Kruka. 

 Pomysł był prosty. Nigdy nawet nie łudził się, że zdoła pokonać tę potężną armię... 

jedynym celem było spowolnienie Juliana na tyle, by magowie Piątej Wieży zdołali znaleźć 

sposób na jego skuteczne uśmiercenie. 

 Po co ten rozlew krwi, skoro nie prowadzi do niczego, tak samo jakby nie miał 

miejsca? 

 Co mogłoby uprawnić go do przyłączenia się do Juliana? Co... mogłoby go od tego 

powstrzymywać? Przyjaciele... tak... inni Mali Wojownicy - ci starzy i ci, którzy przyłączyli 

się do nich po powrocie Juliana. Czy są oni jak pęta, które ważą o jego krokach? 

 Walka zdawała się cichnąć, wolał nie myśleć o jej wyniku, ale znał go. Mógłby starać 

się ich przekonać... Nie, wiedział, że to będzie bezskuteczne. Zatem nie pozostaje nic innego 

jak bezceremonialne rzucenie ich i przyłączenie się do Juliana. 

 Jan. 

 Tak, jedyna Mała Wojowniczka, według Deepa powinna zajmować się rodzeniem 

dzieci, a nie walką. John prawie zapomniał o niej w swoich rozmyśleniach. 

 Nie wiedział tak dokładnie, co do niej czuł... czy to oby na pewno była miłość? A 

może tylko erotyczne uniesienie? Inaczej ją sobie wyobrażał... Nie chciał zostawiać Jan, ale 

jeśli musiałby... 

 Zostawiłby. 

 Abstrahować. Musiał od tego wszystkiego abstrahować, podjąć jedyne, słuszne kroki, 

nie zważając na poboczne okoliczności, musiał kierować się wyłącznie słusznością. 

 Nie mógł walczyć, chciał odpocząć od tego wszystkiego. Jedyny sposób, w jaki mógł 

to osiągnąć, to odciąć się od walki. Mimo to się dusił... dusił się samotnie w tej wieży, Wieży 

Kruka. 

 Ludzie. Wojsko, które zbudował. Ludzie którzy z jego powodu giną w tej wojnie. 

Mało znaczą, ale jednak coś znaczą, nie są śniegiem, który stopnieje w sposób bezbolesny, bo 

za rok spadnie nowy... oni mają duszę. 

 Musi walczyć tak jak do tej pory walczył. Drugiej drogi nie ma, tej drogi, którą 



wskazał mu Julian. Sam tę drogę zamknął. 

 Nagle drzwi otworzyły się z hukiem. Tak jak przewidywał stał w nich Deep. 

 - Przegraliśmy - zawołał zdyszany. - Uciekamy do Czwartej Wieży! 

 Po czym ten Mały Wojownik wybiegł tak szybko jak się pojawił. 

 A więc stało się tak, jak to na trzeźwo przewidywał. Przegrali. 

 Czy zatem jest cel dalszej walki? 

 Ale czy istnieje inna droga? 

 Spojrzał na trzymany w dłoni ostry jak brzytwa miecz. 

 Tak, istnieje. Jestem nią ja. 

 Wystarczy tylko jedno sprawne pchnięcie... 

 

  



Rozdział X: Czwarta wieża 
 

 

1. Ucieczka 
 

  Nie mogłęm, więc nie czyniłem 

   Freeze, "Pamiętnik mój i brata" 

 

 Minęła krótka chwila. John już wiedział, co należy zrobić. Wybiegł z Wieży Kruka i 

krzyknął z całych sił. 

 - Deep! Zaczekaj na mnie! 

 Ujrzał miecznika na samym końcu korytarza, musiał biec naprawdę szybko. Deep, 

słysząc okrzyk maga, zatrzymał się, siekąc bezlitośnie swoich wrogów. 

 John popędził w jego stronę. Chciałby być taki jak on, chciałby walczyć z powodu tak 

oczywistego jak krzywda brata, a później własna... Niestety, jego życie nie było takie proste... 

a może on sam je utrudniał? 

 - Miło cię widzieć - warknął Deep, kiedy magik znalazł się obok niego. 

 - Daruj sobie te uprzejmości - odpowiedział John, wrażając mieczyk w trzewia Justina. 

- Porozmawiamy o nich później, teraz wycofujemy się! 

 Droga prosta do teleportu wiodła przez środek walki. Wiedzieli, że musieli nią przejść, 

nie mogli zawieść swych wojowników. Bił więc Deep wroga bezlitośnie, zaś John nałożył na 

nich tarczę ochronną. 

 Ich żołnierze pokrzepili się widokiem swych przywódców, wnet przystąpili do nich, 

tworząc małą grupę. Grupa ta miała potężną siłę rażenia, John i dwóch innych magów 

mordowali skutecznie wszystko, co stanęło na ich drodze. 

 Johnowi wydawało się, że zna drogę do teleportu... przejść przez ten korytarz do 

następnej wieży, a następnie pobiec w lewo... czy może w prawo? Nieważne, jakiś mag 

będzie wiedział. Nie na to teraz czas! 

 Wrzawa walki wypełniła ich uszy i umysły. Regularna rzeź trwała, śmierć tego dnia 

zbierała potężne żniwo. John rzucił kolejne zaklęcie, pnącza, które oplótłszy Justina złamały 

mu kark. Nie podejmował się szlachetnego zadania wyrżnięcia wszystkich przeciwników, 

mordował tylko tych, którzy stanęli mu na drodze. Miał nadzieję, że jego sojusznicy będą 

podążać za nim i uciekną razem do Czwartej Wieży... 

 Zobaczył Juliana. Walczył w innym korytarzu, przez który nie miał najmniejszego 

zamiaru przechodzić, niczym rzeźnik zarzynał wszystkich tych, którzy ośmielili się z nim 

walczyć. 

 Władca Polski zauważył Johna, zaczął biec w jego stronę. Przyłącz się do mnie... 

Czarodziej jednak szybkim ruchem wyczarował tarczę, od której odbił się Julian. Zaryczał z 

wściekłości. 

 - Wybrałeś dobrze - stwierdził Deep. 

 - Tak, teraz już wiem na pewno, że tak - powiedział John zmęczony, patrząc w stronę 

następnego korytarza. 

 - Poderżnąłbym ci gardziołko gdyby było inaczej - warknął miecznik. - Myślisz, że po 

co po ciebie przyszedłem? 

 John zachował milczenie, jednak włos zjeżył się na jego plecach. 

 Nie mieli czasu zwlekać, musieli biec dalej, zwłaszcza, że Julian mógł w każdej chwili 

przebić się przez ścianę... choć John miał dziwne przeczucie, że tego nie zrobi... 

 Musieli wyrąbać sobie jeszcze kawałek drogi, dla tek dużej grupy nie było to 

trudnością, ich sojusznicy dołączali się do nich w trakcie tego szaleńczego biegu. John dziwił 



się, dlaczego Julian nie postanowił wykorzystać swojej przewagi liczebnej... albo po prostu 

oddziały Małych Wojowników celowo działały tak, by to uniemożliwić, wykorzystując 

wąskość korytarzy 

 Potężne drzwi były otwarte, co chwilę ktoś przez nie wbiegał. Na straży stało dwóch 

magów, sprawnie zabijając każdego nieprzyjaciela, który chciał wedrzeć się do teleportu. 

John wprowadził swój oddział do środka pomieszczenia. 

 Dość potężny tłum czekał na przeteleportowanie się, teleport nie działał w 

wystarczającym tempie. To nie było dla nich korzystne... John skinął na Deepa i razem z nim 

stanął przed drzwiami. 

 - Zaraz będzie tu Julian - stwierdził - i jeśli wedrze się do środka Trzecia Wieża 

zamieni się w koryto rzeki krwi, zwiastunem apokalipsy. Musimy go powstrzymać, choćby na 

chwilę. 

 - We dwóch nie damy rady - warknął Deep. 

 - A gdzie są Firen i Henry? 

 - Już dawno w Czwartej Wieży... 

 - Nie jest was dwóch - rzekł milczący do tej pory strażnik, po czym krzyknął do 

środka komnaty - kto jest z Trzeciej Wieży niechaj wystąpi! 

 Z pomieszczenia wyszła dość liczna grupka magów. Tak, teraz możemy się bronić, 

pomyślał John. 

 Nie minęła dłuższa chwila, kiedy drzwi otworzyły się z hukiem i stanął w nich Julian. 

John nie czekał, uderzył w niego kulą energii, a w ślad za nim inni czarodzieje zasypali wroga 

gradem pocisków. Władca Polski upadł. 

 To go nie zatrzymało, a jedynie wzmogło jego gniew. Posłał w stronę obrońców 

teleportu potężną kulę magii, lecz magowie jak jeden mąż wyczarowali przed sobą tarczę. 

John wiedział jednak, iż nie utrzymają jej długo, Julian dysponował zbyt wielką potęgą. Znał 

odpowiednie zaklęcia... 

 Kula, zatrzymana w powietrzu niewidzialną siłą, zaczęła się ześlizgiwać. Już tylko 

chwila... TAK! Uderzyła w ścianę obok, wstrząsając posadami budynku, lecz teleport pozostał 

nietknięty. 

 Magowie zaczęli uciekać, widocznie kolejka już stopniała. John i Deep musieli 

powstrzymać Juliana sami... 

 Natarli z dwóch stron, błyskawicznie. Ich przeciwnik nawet nie przewrócił się, to nie 

było w ich planach. Bili dalej, pochłaniając jego uwagę, równocześnie powstrzymując 

nadciągające Justiny sprawnymi ciosami. 

 Kiedy zniknął im z oczu ostatni mag rzucili się do ucieczki. Julian gonił ich, lecz oni 

okazali się szybsi. Deep z biegu wskoczył w teleport... 

 

 

2. Mag czwartej wieży 
 

  Nie wiem, o czym oni myśleli. 

  Oni zasadniczo nie myśleli. 

   John, „O Obronie Pięciu Wież” 

   Dzień trzysta szesnasty 

 

 Serce Johna wypełniło uczucie ulgi, czuł, że teraz będzie bezpieczny. Wiedział jednak, 

że czeka go nowa wojna... nieco mniej okrutna, lecz dziwniejsza.. 

 Nie skupił się w ostatniej chwili, przez co wypadając z teleportu upadł na twarz. 

 - Kogo my tutaj mamy? - usłyszał zimny, bezlitosny głos. - Oto gość specjalny 

zaszczycił nas swą obecnością. 



 John w przerażeniu podnosił wzrok. Znał ten ton, te buty, tę pelerynę... 

 Stał nad nim pierwszy dyrektor Czwartej Wieży. Ten sam, który wręczył mu dyplom 

ukończenia kształcenia w Wieżach. 

 - Widzę, że zmiłowanie do rozwałki pozostało - znęcał się dalej Dębosz. - Zdał 

eliksiry poziomu drugiego na dwóję, a tytułuje się magiem Czwartej Wieży! 

 - Niech pan przestanie - jęknął John. - Skoro zgodził się pan pomóc nam to niech pan 

nie wypomina mi wydarzeń, które nie mają teraz znaczenia. 

 - Zgodziłem się, zgodziłem - mruknął Dębosz, kierując się w stronę drzwi. - Musiałem 

cię jednak dostatecznie godnie powitać. Przed tobą przybył inny gość specjalny, może ma ci 

coś do powiedzenia? 

 Trzask zamykanych drzwi poniósł się echem. Wtedy dopiero John poczuł ten zapach 

żyznej ziemi, którzy przez trzy lata napawał go szczęściem... pierwsze trzy lata w życiu, kiedy 

czuł, że żyje. 

 Rozejrzał się po pomieszczeniu i wtedy dopiero zobaczył to, o czym mówił Dębosz. 

Zobaczył Justina, którego Firen, Henry, Jan i Rendar trzymali za kończyny, a Deep przykładał 

mu miecz do gardła. 

 - Co nam z tego ścierwa? - warknął John. - Zarżnijcie go. 

 - Może powiedzieć nam coś ważnego - zauważyła Jan. - To jeden z Justinów 

przybocznych Juliana, który walczył obok swego pana, nie oddalał się. 

 - Ach, to zmienia postać rzeczy... 

 Justin wierzgnął się, a wówczas kości w jego lewej nodze, trzymanej przez Rendara, 

chrupnęły nieprzyjemnie. Tak, jego zeznania mogą być pomocne, lecz John znał bardziej 

wyszukane sposoby przesłuchań niż przemoc. 

 Wdarł się w jego wspomnienia. Wpadnięcie w pułapkę... pogoń za czarodziejem... 

długa i krwawa walka... wyczerpane Justiny piją eliksir przed bitwą, który dodaje im sił... 

 Skojarzenie. Potężny napar, który musi być pity przez Justiny... inaczej utracą swą 

moc... warzony według przepisu Juliana... klucz do jego potęgi... 

 - Wystarczy - stwierdził John, wychodząc z jego umysłu. 

 Sprawnym ruchem odrąbał mu głowę mieczykiem runicznym, który wciąż miał w 

dłoni. 

 - To nie było zbyt uczciwe - stwierdził Henry. 

 - Zobaczyłem już to, co miałem zobaczyć. Co działo się w Trzeciej Wieży? - zapytał 

John, nie zważając na fontannę krwi, która tryskała z szyi Justina. Jan była bliska zemdlenia. 

 - Nales nie żyje - stwierdził sucho Deep. - Zostaliśmy rozgromieni.  

 - Firzen nie brał udziału w walce – dodał Henry 

 - Nie brał? - John zmarszczył brwi. - Co w takim razie robił? 

 - Był tutaj - stwierdził łucznik, podchodząc do balustrady. 

 Wszyscy podeszli w ślad za nim. Ujrzeli dwa rzędy żołnierzy, a za nimi maszerował 

wysoki człowiek - Firzen. Co rusz jeden z jego łuczników strzelał w stronę Czwartej Wieży. 

 - Stoją tutaj i nic nie robią - wyjaśnił milczący do tej pory mag z Czwartej Wieży. 

Johnowi wydawało się, że skądś go zna... - Jedynie szachują nasze ruchy. 

 - Sprytne - stwierdził nerwowo John, przygryzając wargi. 

 - Deep oczywiście przesadza - stwierdził Rendar. - Straty były wyjątkowo niskie, gdyż 

znaczna część oddziałów Juliana została przysłana tutaj. 

 - Niestety, ściągnęliśmy z Deepem Juliana pod teleport - wycedził John, patrząc na 

milczący teleport. - Po nas już nikt nie zdoła uciech. Można mieć tylko nadzieję, że Julian 

powstrzyma tę bezrozumną rzeź. W końcu on uznaje ich za swoich poddanych. 

 Czarodziej spojrzał na twarze Małych Wojowników, na twarze zmęczone, poranione, 

poznaczone stupami krwi... Nie wiedział, czy powinien powiedzieć im to, co musi 

powiedzieć... 



 - W Wieży Kruka - zaczął nieśmiało - pomyślałem o pewnej rzeczy... o której nikt nie 

pomyślał. Minęły przecież trzy lata od ostatniego dnia sprzed powrotu Juliana do dnia 

ocknięcia się w jaskini... co działo się z nami przez te trzy lata? Julian mógł przecież wpłynąć 

na nasze umysły, mógł zrobić nam wiele złych rzeczy. 

 Deep ryknął wściekle, a ryk ten godny był zwierzęcia, nie człowieka. Skierował miecz 

na czarodzieja, który zaczął cofać się w przerażeniu pod jego naporem. 

 - Wpłynął na ciebie! - wrzasnął w szale. - Tylko ty wątpisz! 

 - Nie możesz dołączyć do Juliana - powiedział Henry - On cię tylko mami. Nie 

możesz zostawić nas wszystkich! 

 John westchnął ciężko... 

 

 

3. Jednomyślność 
 

  Żyję dla swoich. 

   Deep, „Ostatni” 

 

 - Nie wiem - zaczął niepewnie, jąkając się. - Żądacie ode mnie jasnej odpowiedzi... 

kiedy nic nie jest jasne... 

 - Deep ma rację - odezwał się nagle Henry. - Julian namieszał ci w umyśle i dlatego 

masz wątpliwości. Nie poddaj się szaleństwu, walcz po stronie tych, których kochałeś, kiedy 

miałeś czyste serce... 

 John nie spodziewał się takich słów od niego. Jego oczy biegały na boki jak oszalałe, 

żyła na skroni pulsowała... Najchętniej nie powiedziałby niczego, zniknąłby z tego świata... 

 W końcu przełknął głośno ślinę i powiedział. 

 - Macie rację. Muszę walczyć po waszej stronie. 

 - To świetnie - Henry uśmiechnął się lekko. - Musisz teraz przemówić do swych 

żołnierzy... zdradzić im to, co przed nimi ukrywałeś. 

 John poczuł się przez niego popchnięty w stronę drzwi. Zaintrygowany minął teleport. 

Dziwne, że Julian nie postanowił posłać za nimi swej mocy w jakiejkolwiek formie... 

 Przeszli do następnego pomieszczenia. Czwarta Wieża, miejsce, które niegdyś ukochał 

bardziej niż dom, którego nie miał, te korzenie zwisające z sufitu, te grudki ziemi leżące w 

każdym miejscu... Tutaj nikt nie wiedział, gdzie właściwie kończyły się ogrody, a gdzie 

zaczynały się budynki... 

 Serce stanęło mu z trwogi, kiedy otworzył drzwi i zobaczył swoje oddziały. Tak 

niewielu pozostało przy życiu... tak wielu musiało zginąć, kiedy Julian zablokował teleport... 

 Z sercem ściśniętym z żalu podszedł do mównicy. Tłum nagle ucichł, słuchając go. 

 - Moi drodzy... - zaczął nieśmiało. - Jesteśmy bliżej pokonania Juliana niż 

kiedykolwiek wcześniej... 

 Dziki ryk wściekłości wyrwał się z gardeł zebranych. Mieli już dość kłamstw, żądali 

krwi Johna, żądali krwi tego, który sprowadził na nich wyłącznie śmierć... jego krew była tak 

blisko! 

 - CISZA! - wrzasnął, wzmocniwszy swój głos, a tłum wnet ucichnął. 

 Wtedy dopiero mógł przemawiać. 

 - Moi drodzy... powiem wam o czymś, wyjaśnię wam wszystko, czego nie 

wyjaśniłem... Wraz z innymi Małymi Wojownikami zbudowaliśmy armię, lecz pytanie 

brzmi... po co? Czy po to, by pokonać armię Juliana? Czy naprawdę myśleliście, że 

zdołalibyśmy zniszczyć tę potęgę? 

 Pośród zebranych rozległ się pomruk zdziwienia, te słowa ich zaskoczyły, a przecież 

mówiły o rzeczy tak oczywistej. Czekano na dalsze słowa Johna. 



 - Mieliśmy nadzieję... łudziliśmy się, że uda nam się pokonać Juliana w trakcie walki, 

lecz był on zbyt potężny. Zresztą, już raz go zabiliśmy, a on powrócił... 

 - Potrzebowaliśmy podpowiedzi, jak się go pozbyć... tę podpowiedź można znaleźć 

tylko w bibliotekach Piątej Wieży, lecz jej wyszukanie wymagało wiele czasu. Magowie 

jednak już lada chwila będą wiedzieli, jak zabić Juliana! Niestety, aby odwrócić jego uwagę 

od Piątej Wieży przelana musiała zostać wasza krew. Aby Julian był przekonany, że naszym 

jedynym celem jest wojna. Nie szafowaliśmy tą krwią lekkomyślnie, o nie! Dwukrotnie 

opracowaliśmy plan, który pozwoliłby oszczędzić wasze życie. Niestety, za drugim razem 

Julian znalazł sposób, by posadzkami Trzeciej Wieży popłynęły rzeki krwi... W Trzeciej 

Wieży żądaliśmy od was ostatniego poświęcenia. Tutaj nie będziemy walczyć. Kiedy 

nadejdzie Julian wszyscy uciekniemy do Piątej Wieży, gdzie magia położy mu kres... 

 John zszedł z mównicy. Nie zauważył, kiedy przy drzwiach stanął drugi dyrektor 

Czwartej Wieży, Anergim. 

 - Słaby... tylko słabi kłamią. Ściągasz na tych ludzi tylko śmierć. Zawsze byłeś słaby i 

nadal jesteś, Johnie Gipange... 

 

 Opowiedziałem innym Małych Wojownikom o tym, co ujrzałem w umyśle tego 

plugawca. Z pewnością zobaczyłem rzeczy ważne, ale nie umiem ich wykorzystać. Będę 

musiał się nad tym zastanowić. 

 Dębosz, Anegrim i Eud opracowali dla nas strategię działania. Zleciłem im to zadanie 

tylko dla pozoru, ich owoc pracy nie zostanie wykorzystany. Chciałem jedynie zmylić 

Juliana... i dobrze mi to wyszło. 

 Nie było trudno odgadnąć jego zamiary. Chciał, by Firzen na czele swych oddziałów 

zajął Czwartą Wieżę, ale magowie natarcie odparli... i bardzo dobrze. 

 Dyrekcja do banda bezmyślnych durni. Czy oni nie rozumieją, że czasy akademickie 

skończyły się? Że prowadzimy poważną walkę? Ciągle rzucają mi kłody pod nogi... 

  John, "O Obronie Pięciu Wież" 

   dzień trzysta siedemnasty 

 

 Deep szedł przez korytarz. W dłoni trzymał głowę, z której obficie ciekła krew. Kiedy 

wszyscy patrzyli na niego przemówił. 

 - Wykryłem zdradę... 

 

 Deep wymordował całą dyrekcję. Dobrze uczynił. 

  John, "O Obronie Pięciu Wież" 

   dzień trzysta dwudziesty pierwszy 

 

 Wkrótce byliśmy przygotowani, nie musieliśmy wiele przygotowywać. Czekaliśmy 

już tylko na jego przybycie... 

  Henry, "O Obronie Pięciu Wież" 

   dzień trzysta dwudziesty siódmy 

 

 

  



4. Uczciwy układ 
 

  Braterska miłość 

  czy inne tego rodzaju głupoty 

   Julian 

 

 - Wróg nadciąga! - ryknął strażnik z lunetą w dłoni. 

 John zmrużył oczy. Wszyscy stali w gotowości na murach. Czarodziej uśmiechnął się 

na widok Juliana kroczącego na czele swych oddziałów - wróg dał się wciągnąć w pułapkę. 

 Zadowolony zszedł z murów. Nie zamierzał walczyć - część oddziałów rozpuścił już 

do domów, a część teleportowała się do Piątej Wieży, gdzie będą oglądać upadek Juliana. 

Pozostali tylko ci, którzy chcieli zagrać mu na nosie, zakpić z niego, że nie przewidział 

posunięć Małych Wojowników. 

 John zamierzał rozkazać rozpoczęcie ucieczki, kiedy nagle przybył posłaniec. 

 - Panie - mówił z trudem, był wycieńczony. - Kilku magów wyłączyło teleport. 

Jesteśmy zgubieni! 

 John z Deepem rzucili się pędem. To niemożliwe... 

 - Zabójcy! Przez was tylko giniemy! Czwarta Wieża będzie ostatnim waszym 

cmentarzyskiem! Nigdy nie pokonacie Juliana! 

 Lecz zdrajców pokonali szybko. 

 Mimo to nadal otwarcie teleportu będzie trwało kilka godzin... 

 

 Julian był znużony, szczerze miał dosyć tej... wojny. Śmieszne słowa. Z oddali ujrzał 

Czwartą Wieżę i oddziały Firzena okalające ją jak dwa pierścienie. Czyli jej nie zdobył... a 

szkoda, szybciej skończyłaby się ta farsa. 

 - Co tam dobrego powiesz? - zapytał znudzony. 

 Firzen wzdrygnął się. Nie bez powodu to on dowodził tymi oddziałami, nie ze 

względu jednak na jego przeciętne zdolności dowódcze. Stwierdził, że nie będzie w stanie 

walczyć przeciw swemu bratu. 

 - Nic nie powiem - mruknął nieprzytomnie. - Nie zdołaliśmy ich pokonać, więc 

przynajmniej zatrzymujemy ich. 

 - Masz jednak choć trochę pomyślunku - stwierdził Julian. - Wpadłem teraz na pewien 

pomysł. Chcę urządzić walkę, ty przeciwko swojemu bratu. Nie, nie chcę, byś go zabijał - 

dodał pospiesznie, widząc w oczach Firzena sprzeciw. - Ta walka będzie miała znaczenie 

symboliczne... ma ukazać nierówność pomiędzy nami a nimi. Pokonasz Firena, a wtedy 

będzie w naszych rękach bezpieczny. Musisz zwalczyć tę swoją słabość względem jego 

osoby. 

 - A jak chcesz doprowadzić do tej walki? - zapytał Firzen, głośno przełykając ślinę. 

Wiedział, że sprzeciw jest  bezcelowy... 

 - Przedstawię taki układ Johnowi. On od razu na niego się zgodzi, by choć trochę 

opóźnić nasze natarcie. Nie jest to człowiek szczególnie liczący się z życiem innych. 

 Firzen patrzył na niego błyszczącymi oczami, schylił się nerwowo, by zaciągnąć się 

flisstechem. Po dłuższej chwili kiwnął głową. Może rzeczywiście tak będzie lepiej, Firen jako 

jeniec z pewnością nie zginie... 

 Julian wystąpił przed szereg. Wypowiedziawszy w myślach formułę zaklęcia 

przemówił donośnym głosem: 

 - Mali Wojownicy! W szczególności ty, Johnie Gipange - rzekł, widząc niewyraźną 

sylwetkę czarodzieja w oddali. - Wasze wojsko jest zdziesiątkowane i skrwawione, a moi 

ludzie zamknęli wam drogę ucieczki. Nie wiem, czy zrozumieliście, ale dalszy opór jest 

bezcelowy. Chcę, żeby odbyła się uczciwa walka, walka, która wyraźnie pokaże nierówność 



naszych sił. Walka pomiędzy dwoma braćmi, pomiędzy Firenem a Firzenem, dawnym 

Freeze'em. Jeżeli walczący w moim imieniu Firzen zwycięży poddacie się, a nikomu nie 

stanie się krzywda. Walka będzie trwała do utraty przytomności. Jeżeli jednak zdarzy się, że 

Firen zwycięży, wtedy przystąpimy do zwykłej walki... w co raczej wątpię - dodał pod nosem. 

- Przyznacie mi, to uczciwy układ! 

 Pośród Małych Wojowników widocznych na murach rozgorzała sprzeczka, co należy 

uczynić. Julian wiedział, że John wobec porażki nie podda się, lecz dzięki pochwyceniu 

Firena Firzen nie będzie miał wewnętrznych sprzeciwów do dalszej walki przeciwko 

pozostałym przeciwników i służbie mu. Szkoda, iż wyrzucił swojego brata w dniu stania się 

Władcą Ognia i Lodu... lecz nie on pierwszy stracił głowę w obliczu świeżo nabytej potęgi. 

 Potężne bramy Czwartej Wieży otworzyły się. Przeszedł przez nie Firen, tak śmiesznie 

mały... tak jak mały jest człowiek wobec potęgi magii. 

 Julian poklepał Firzena po ramieniu. 

 - Pokonaj go bezboleśnie - wyszeptał mu do ucha. - To będzie dla niego najlepsze 

rozwiązanie. 

 Były Władca Ognia czekał na swego przeciwnika na udeptanej ziemi. Jego brat nie 

miał wyjścia, musiał do niego podejść... Julian tymczasem patrzył, czy John nie zastosuje 

żadnych nieuczciwych sztuczek. 

 Nie mogli ze sobą walczyć. Patrzyli sobie w oczy jakby mieli sobie skoczyć do gardeł, 

lecz w ich sercach zapaliło się coś zupełnie innego... wspomnienie dawnych lat, kiedy stali ze 

sobą, nie przeciwko sobie... kiedy to się działo? Chyba w poprzednim wcieleniu... to był ich 

jedyny szczęśliwy czas w życiu... 

 Mieli obaj łzy w oczach. Nigdy nie podnieśliby na siebie ręki, ale zostali zmuszeni... 

zostali zmuszeni przez tych, którzy mieli nad nimi władzę... przez Juliana, który mniejszym 

złem chciał uratować Firena przed śmiercią... i przez Johna, który dla zwycięstwa bez 

wahania poświęcił przyjaciela. 

 Firzen musiał to zrobić. Nieważne jak bardzo nie chciał - musiał... 

 Zamierzał go unieruchomić zamrożeniem. To bardzo proste zaklęcie, wystarczyło 

podnieść rękę... 

 I upaść na ziemię bez przytomności. 

 

 

5. Zbyt potężna magia 
 

  Słaby, słaby... 

  Ja nigdy nie byłem słaby. 

   John, „O Obronie Pięciu Wież” 

   dzień trzysta szesnasty 

 

 John nie zawsze mówił wszystko swoim przyjaciołom. Czasem nie wynikało to z jego 

arogancji, zwyczajnie zapominał. 

 Powtarzali mu to magowie Drugiej i Trzeciej Wieży, wspominano jeszcze w 

Pierwszej, sam też coś o tym wiedział i dowiadywał się. Nikt jeszcze nigdy nie widział 

Firzena, lecz wachlarz zaklęć jest przecież niepojęcie szeroki. Jeśli nie znał zaklęcia do 

zastosowania przeciwko Firzenowi, który zawładnął mocą swojego brata, mógł zastosować 

inne czary. 

 Trzymał w dłoni miecz, który służył do rozdzielania fizycznie istniejącej magii od 

siebie. To tylko teoria, że to powinno pomóc... ale Firen nie musiał o wszystkim wiedzieć. 

 Nie sądził, że będzie mógł dokonać tego w tak sprzyjających warunkach. Zawsze 

myślał, iż będzie musiał to robić w pośpiechu po środku bitwy... lecz oto robił to w 



warunkach doskonałych. Nie mógł przypuszczać, że Firzen ot tak zemdleje, próbując uderzyć 

Firena. Chciał wspomóc Małego Wojownika zaklęciem, lecz czuł na sobie czujny wzrok 

Juliana. Zadziałała braterska miłość... czy inna tego rodzaju głupota. 

 Z oddali słyszał odgłosy walki. Mali Wojownicy przyjęli jedyną słuszną według Johna 

metodę obrony - broniono wyłącznie teleportu. Ci, którzy jedynie chcieli kpić z głupoty 

Juliana, który bezcelowo przemieszczał się z jednej Wieży do drugiej, być może będą musieli 

oddać życie. 

 John westchnął ciężko. Wszyscy w napięciu patrzyli na niego. Widział przed sobą 

nieprzytomnego Firzen wiszącego w powietrzu, spętanego czterema potężnymi, żelaznymi 

łańcuchami, jeden na każdą kończynę. Za prawą rękę trzymał go Firen. Miał dużo szczęścia, 

że posiadał dostateczną siłę, by móc szybko przenieść bezwładne ciało brata na ramieniu. 

 Czarodziej rozpoczął zaklęcie. Było ono potężne i skomplikowane, wiedział, co to 

będzie oznaczać. Nie zamierzał jednak cofnąć się. Nikt nie będzie mówił, że jest słaby! 

 Dość szybko utracił wzrok, to zły znak... za szybko. Już za późno, by cokolwiek 

zmienić... Węch, smak, to nie czyniło mu żadnej różnicy... słuch... odciął się od wrzawy 

bitewnej... 

 Oraz czucie. Utracił zupełnie panowanie nad swoim ciałem, był jedynie myślą tak jak 

myślą była magia. Myślą przedwieczną, jedyną, niszczycielską... Musiał wykonać jedno 

cięcie, cięcie mieczem, będące wolą bez ciała. Ciął, wiedział, że to nie jego ręka sprawi, iż 

uderzenie będzie trafione... albo i nie. 

 Poczuł gwałtowne szarpnięcie za serce jakby ktoś chciał mu je wyrwać. Powoli 

wracało do niego czucie. Czuł chłód. Leżał na ziemi. 

 Z trudem podniósł wzrok. Zobaczył przed sobą nagiego mężczyznę, którego już 

dawno nie widział. 

 Freeze. 

 Firen podbiegł do niego, by okryć go płaszczem, który leżał nieopodal. Jan szybko 

chwyciła eliksiry i zaczęła poić nimi Freeze'a. Oczy Pana Lodu biegały obłędnie na wszystkie 

strony. 

 - A więc... udało się - wyszeptał cicho John. 

 - Wygląda na to, że tak - odpowiedział stojący nad nim Henry. - Kiedy ciąłeś mieczem 

Firzen rozbłysnął takim światłem, że wszyscy zamknęliśmy oczy. Rozległ się wówczas 

straszliwy ryk, a kiedy otworzyliśmy oczy leżałeś na ziemi, a przed tobą leżał Freeze. Z 

Firzena zostało to, co zostało. 

 Czarodziej z trudem stanął na chwiejnych nogach. Spojrzał tam, gdzie jeszcze 

niedawno znajdował się Firzen - dwa łańcuchy zwisające z sufitu huśtały się lekko, zaś 

kolejne dwa leżały puste na ziemi. Między nimi znajdowały się resztki spalonych ubrań. 

 - Gdzie ja jestem? - Freeze wymamrotał z trudem. - Kim są ci wszyscy ludzie wokół 

mnie? Firen, powiedz mi... O, cześć John, czołem Henry, czołem Deep... co tu się dzieje... 

czuję się taki słaby. 

 - Walczyliśmy ze sobą, nie pamiętasz? - zapytał Firen, na co Freeze pokręcił przecząco 

głową. 

 - Nic takiego sobie nie przypominam. Chociaż... miałem taki sen... czuję się jakbym 

wybudził się z bardzo długiego snu. 

 - Obawiam się, że to nie był sen - odezwał się John, patrząc przywdziewającemu szaty 

Freeze'owi prosto w oczy. - Pozwolisz, że  w skrócie opowiem ci, co się z tobą działo w 

trakcie owego... snu. Julian cię opętał, służyłeś mu cztery lata zanim powróciliśmy my. 

Walczyłeś przeciwko nam. Odebrałeś Firenowi moc, by stać się Firzenem. Jako Firzen 

walczyłeś przeciwko nam w Drugiej Wieży. Obecnie prowadzimy wojnę z Julianem, jesteśmy 

w Czwartej Wieży. 

 - Widzę - rzekł Freeze, szukając nerwowo sakiewki w zniszczonych szatach Firzena. 



Kiedy już zaciągnął się flisstechem wstał na równe nogi i oznajmił. - Skoro tyle czasu 

służyłem Julianowi muszę to teraz odpokutować... o ile kiedykolwiek będzie to możliwe. Jest 

ku temu doskonała sposobność, skoro trwa teraz walka. Do boju, Mali Wojownicy, młodzi i 

starzy! Zabijmy potwora tak jak niegdyś w Norfolk! 

 Firen nie słuchał go, patrzył zafascynowany na swoje dłonie. Potrząsnął nią, a wtedy 

objął ją duży płomień. 

 - Ogień - powiedział sam do siebie rozradowany. 

 - To chyba oczywiste - Freeze wzruszył ramionami. - Nie stójcie tak, chodźcie zabijać! 

 Dwóch braci wybiegło z komnaty. 

 - Wszystko zaczyna się układać - John uśmiechnął się sam do siebie, idąc w ślad za 

nimi. 

 

 

6. Siedmiu i Julian 
 

  Wreszcie z moim bratem... To 

  jedyne, czego pragnąłem w życiu 

   Firen, „Pamiętnik mój i brata 

 

 Freeze nie myślał o niczym. Przygotowane dla niego przez Johna eliksiry dały mu 

mnóstwo siły, chciał jedynie zabijać, a z tego, co zrozumiał, odbywała się walka. Nie potrafił 

jeszcze sięgnąć do odmętów pamięci, wszystko wyłaniało się jak czarne postacie z cienia... 

 Obok niego walczył Firen. Coś mu niejasno świtało w pamięci, że jego brat był 

pozbawiony mocy... tak jak mówił John... teraz jednak byli razem. Siali śmierć, podcinając 

tętnice szyjne ostrym mieczem i paląc wszystko dookoła. 

 - Nie wychodź za bardzo do przodu - powiedział mu Firen. - Nasze siły są zbyt 

nieliczne, bronimy jedynie teleportu, a poza tym korytarzem Julian będzie mógł wykorzystać 

swoją przewagę liczebną. 

 - Zrozumiałem - odpowiedział Freeze. 

 Dwaj bracia na czele swych nielicznych, acz zahartowanych w boju oddziałów szybko 

wyparli wroga. Wtedy jednak ich serca zatrzymały się. 

 Ujrzeli Juliana. 

 Firen natychmiast, bez namysłu rzucił się do ucieczki. Freeze zaś stanął jak 

zaczarowany. Jego dawny pan... czemu go już nie słucha? A może powinien go słuchać? 

 Z odrętwienia wyrwał go dziki wrzask Małych Wojowników pędzących w stronę 

Juliana. Freeze wiedział już, co powinien zrobić. Nie powinien poddawać się psychozie. 

Powinien zabić tego, który powinien zostać zabity. 

 To wszystko działo się bardzo szybko, lecz nie miał czasu na zastanawianie się. Rzucił 

się za Małymi Wojownikami i kilkunastoma innymi osobami, spychając Juliana wgłąb sali. 

 Tak jak Firen mówił - przed wejściem w podłużny korytarz oddziały wroga tłoczyły 

się w kwadratowej sali. Na ich szczęście w tej chwili nie zastali wielu nieprzyjaciół. Mali 

Wojownicy szybko wybili pomniejszych wrogów, by móc zająć się tym jednym prawdziwym 

przeciwnikiem - Julianem. 

 On jednak nie miał najmniejszego zamiaru stawać do walki, tchórzliwie uciekł wgłąb 

Czwartej Wieży. John nie myśląc długo rzucił się za nim, a wraz z nim ruszyli inni Mali 

Wojownicy. Tak jakby zwykłe zabicie go miało dać im zwycięstwo... 

 W końcu zatrzymał się w jednej sali, a w ślad za nim z impetem wpadli Mali 

Wojownicy. Była to piękna, okrągła komnata z kryształowym sklepieniem, przez które 

promienie światła padały na zmyślne rośliny rosnące po środku. John zastanawiał się, 

dlaczego Julian wybrał tę salę za miejsce walki... chyba nie ze względu na walory estetyczne? 



 Wszystko działo się błyskawicznie. Z bocznych drzwi wylazło kilku szczególnie 

ubranych  Justinów. Więc to są te Justiny przyboczne... wszystko układało się w logiczną 

całość. 

 Julian posłał ku nim potężną kulę, lecz Mali Wojownicy rozpierzchli się na dwie 

strony. Wówczas Justiny przystąpiły do natarcia, ale starano się nie poświęcać im uwagi... 

ktoś inny był w tym całkiem wyrównanym spotkaniu ważniejszy. 

 Pierwsi natarli Deep i Rendar. Deep musiał wysoko skoczyć, by ciąć Juliana na 

poziomie głowy, ale jego cios jedynie ześlizgnął się po pancerzu wroga. Rendar pchnął 

przeciwnika w brzuch, lecz on tylko sapnął cicho. 

 Przeszedł do kontrnatarcia. Silnym ciosem pięścią w głowę rzucił Rendara na ziemię, 

a następnie posłał trzy czaszki w stronę Henry'ego. Niestety, nie zdołał wybronić się przed 

potężnym cięciem Deepa. Julian upadł na ziemię, jednak i leżąc na podłodze siał zniszczenie. 

Chwycił Deepa za kostkę, by jak szmacianą lalką rzucić nim w Johna. Justiny związały walką 

Rendara i Henry'ego. 

 Nagle poczuł dwie przeciwstawne moce nacierające na niego. Umknął w bok, by 

następnie swym rykiem zwalić Firena z nóg. Jednak w tym czasie Freeze zdołał zamrozić go 

celnym cięciem lodowego miecza. 

 Julian został unieruchomiony. Wystarczy tylko wzniecić huragan, który być może 

zdoła zakończyć tę walkę. Władca Lodu zbierał w sobie moc... jednak w ostatniej chwili 

wpadł na niego wyjątkowo niski Justin. Nie udało się. 

 Julian powstał, lecz zanim zdołał cokolwiek zrobić Deep i Rendar uraczyli go dwoma 

potężnymi ciosami. Kiedy wróg przewrócił się Deep całą swą masą ciała wyprowadził cios 

jakby chciał odrąbać Julianowi głowę. Wtedy nadbiegł ten, który najbardziej pragnął śmierci 

Juliana. John wyskoczył, aby wypowiedzieć ostatnie zaklęcie... 

 Zielona wiązka światła uderzyła z impetem w Juliana. Pod wpływem zaklęcia jego 

kończyny podskoczyły nieznacznie, by zaraz opaść bezwładnie na ziemię. Jego czerwone 

ślepia gasły powoli, aż zastąpiła je pustka... czerń. 

 A więc zwyciężyli... 

 

 

7. Norfolk 
 

  Nie, nie. To było aż nadto oczywiste. 

  Niestety, tak łatwo było poddać się 

  urokowi chwili... 

   John, „O Obronie Pięciu Wież” 

   dzień trzysta szesnasty 

 

 Na chwilę wszyscy zamarli. Justiny oniemiałe patrzyły na swego pana, zaś Mali 

Wojownicy nie mogli uwierzyć w to, co się stało. 

 W końcu John ryknął. 

 - Julian padł! 

 Walka rozgorzała na nowo, lecz wróg był rozbity, łatwo dawał się pokonać. John czym 

prędzej posłał Deepa po czarodziejów, wiedział wszakże, że przeklęta iskra życia znów się 

obudzi. Niezwłocznie zaczął czarować... 

 Freeze wpadł w ramiona Firena, znów poczuli to dziwne mrowienie na całym ciele... 

mrowienie swojego brata. Nie mogli powstrzymać radości. 

 - A więc wygraliśmy! - wykrzyknął radośnie Władca Ognia. 

 - To jest drobiazg - odparł Freeze. - Prawdziwym zwycięstwem jest to, że znów 

jesteśmy razem. Po takim czasie... 



 - Jak niegdyś w Norfolk... - westchnął z ulgą Firen. 

 Kiedy minął już pierwszy przypływ szczęścia zauważyli, że walka trwa nadal. Musieli 

walczyć nadal, musieli wyciąć w pień tę zarazę. 

 Twierdza Norfolk... kiedy to miało miejsce? Tak odległe, a tak... bliskie. 

 Nie powtarzali tego samego, chociaż... Deep znów ich opuścił, by samemu pokonać 

Thora... a może tylko musiał wysiec sobie drogę, by przywołać magów tak jak kazał mu 

John? 

 - Hej bracie! - zawołał Firen. W jego oczach widziano obłęd. - Czy zabijesz te 

wszystkie korredy? 

 - Zabiję, bracie! - odparł donośnym głosem Freeze, głosem, który zdawał się płynąć z 

innego miejsca niż z ust. 

 Tak samo, tak samo... tylko nie to samo. Freeze przystanął na chwilę, by zaciągnąć się 

flisstechem, po czym wrócił do walki. 

 Plugawcy! Potwory! Bestie! Chcieli tylko mordować, wybiegli więc z sali, wszak 

główna walka odbywała się w okolicach teleportu. Norfolk, Julian leży zabity. 

 Znów przeszłość stała się teraźniejszością. Dalsza jeszcze przeszłość, wszak w 

Norfolk Julian nie miał obstawy. Napadli na mieczników, przysmażali ich w blaszanych 

zbrojach, mrozili, nawołując wciąż do siebie, a głos niósł się inaczej niż zwyczajnie 

powinien... lecz teraz nie zmylali ślepych potworów. 

 Spoczęli dopiero kiedy Freeze celnym dźgnięciem sopla lodu w oka pozbawił życia 

ostatniego włócznika. 

 - Dawno nie byłem tak szczęśliwy - powiedział Firen, znów wpadając w jego ramiona. 

- Kocham cię, bracie! 

 - Ja ciebie też - Freeze poklepał go po ramieniu. - Nie wiem, co się ze mną stało. 

Powoli wracają mgliste wspomnienia... ostatnie, co pamiętam wyraźnie, to jak szedłem drogą 

i natknąłem się na kryształ. Wcześniej ty, Firen i Henry zniknęliście nagle, zostaliśmy tylko ja 

z Deepem... mam nadzieję, że byłem delikatny w stosunku do ciebie w tym czasie... i że nie 

żywisz do mnie urazy za to wszystko. 

 - Nie żywię - Firen uśmiechnął się pogodnie. - Kiedyś opowiem ci o wszystkim, co 

stało się, kiedy znajdowałeś się po niewłaściwej stronie. Teraz chodź, chcę zobaczyć jak John 

i inni unieszkodliwiają Juliana. 

 Spokojnym krokiem ruszyli tam, gdzie leżał trup ich największego wroga. Patrzyli na 

wszechobecne, zwisające z sufitu korzenie, które jak zawsze wyglądały zagadkowo, tak jak 

grudki ziemi na podłodze. Co jakiś czas spotykali zabłąkanych wrogów - bez zastanowienia 

pozbawiali ich życia. Tego dnia nie mieli nastroju, by kogokolwiek oszczędzać. 

 Weszli znów do tej śmiesznej, okrągłej sali. Walka trwała nadal, Justiny starały się 

odbić zwłoki swego pana, lecz nie było trudno ich powstrzymać, gdy pozbawiono je 

kierownictwa - wystarczało do tego zaledwie kilku łuczników i magów. 

 Lecz nie to było najważniejsze. Pod szklanym sufitem po środku między roślinami 

leżał trup Juliana. Firen, Freeze, Henry, Deep, Rendar i Jan z zachwytem patrzyli jak 

czarodzieje wyciągają przed siebie swe dłonie i różdżki. Z końców każdej dłoni, laski i kija 

wydobył się złoty promień, który trafiał w obiekt skupiający całą uwagę w tym 

pomieszczeniu. 

 Ciało Juliana uniosło się do góry, lecz jego nogi ściśle przywierały do siebie, a ręce do 

tułowia. Zaczął obracać się, najpierw powoli, następnie coraz szybciej i szybciej, aż stał się 

jednolitą masą czerni. 

 - Julian na rożnie - prychnął Deep, na co wszyscy zaśmiali się gromko. 

 Na czarnej kuli, którą stała się głowa Juliana podczas szybkiego obracania się, 

pojawiły się dwa czerwone punkty. 

 - Głupcy... 



 

 

8. Łucznicy 
 

  Nienawiść tak wielką może 

  spowodować jedynie miłość. 

   Julian 

 

 Złoty promień uległ przerwaniu, a Julian, wciąż wirując jak bąk, z łoskotem upadł na 

ziemię. Magowie chcieli szybko unieruchomić go innym zaklęciem, lecz on błyskawicznie 

wstał na równe nogi i ryknął straszliwie. Czarodzieje zachwiali się, ich zaklęcia zostały 

przerwane, a wówczas Julian tąpnął silnie o ziemię. Fala uderzeniowa przewróciła wszystkich 

zebranych. 

 Nie zwlekał ani chwili, zaczął czym prędzej uciekać korytarzem. John zawołał za nim. 

 - Łapać tchórza! 

 - To na nic - stwierdził Henry. - Uciekajmy czym prędzej, on zaraz powróci z nowymi 

siłami! 

 Czarodziej tylko kiwnął głową, nie mógł zaprzeczyć trzeźwości myśli swojego 

przyjaciela - skierowali się w stronę teleportu. Miał tylko nadzieję, że zdążono go otworzyć... 

 Już widzieli niedaleko ostatnie drzwi, kiedy zaszła im drogę grupa rycerzy z bocznego 

korytarza. Weszli niespodziewanie, a właściwie wlali się, były ich dziesiątki, setki... 

 - Nie przedrzemy się! - krzyknął John, raz za razem siekąc potężnymi zaklęciami. - 

Musimy pójść inną drogą! Pamiętam ją jeszcze z czasów akademickich! 

 On prowadził, wszyscy biegli za nim. Zdawało się, że oddziałów Juliana jest coraz 

więcej, że te zastępy nigdy się nie kończą... nie chcieli walczyć, nie mieli ku temu sił. 

 Serce Freeze'a ogarnęła bezsensowna chęć poświęcenia. Razem z bratem osłaniali 

tyły, zabijali każdego, kto chciał zbliżyć się do ogona grupy. To rychło przyniosło im zagładę. 

 W jednej z sal natknęli się na dość dużą grupę magów walczących z żołnierzami 

Juliana. Banda Johna pomogła im, lecz zanim zasiekli ostatniego wroga zdążyli nadejść nowi. 

Firen i Freeze wiedzieli, że muszą osłaniać towarzyszy zanim przecisną się przez wąski 

korytarz. 

 Justiny wykazały się pewną pomysłowością, widząc zmagania braci odcięli ich od 

reszty grupy. Władcy Obu Żywiołów dzielnie zadawali śmierć, lecz wkrótce zostali otoczeni. 

 Przeciwnicy patrzyli na nich jak wygłodniały więzień patrzy na tłuściutką pieczeń. 

 - Walcz w miejscu - wyszeptał Freeze. - Nie unikaj mnie. Teraz bij, by zabić! 

 Władca Lody z dzikim rykiem odbiegł od swojego brata, tnąc przeraźliwie mieczem, 

Firen zaś smagał wroga ognistym pejczem. Zdziwił się wielce widząc jak Freeze biegnie na 

niego, lecz pamiętał, co mu powiedział. Nie unikać go. 

 

 Kiedy Władca Lodu otworzył oczy nie zobaczył żadnego żywego przeciwnika - 

wszystko bądź spłonęło, bądź zostało zamrożone. Chwilowa przemiana w Firzena i jego 

potęga okazały się skuteczne. 

 Zadowolony z siebie wstał na równe nogi. Wtedy jednak zobaczył coś, czego nigdy w 

życiu nie chciał zobaczyć. Przykląkł przy ciele brata i zaczął nerwowo klepać go po policzku. 

 - Firen, powiedz coś - mówił błagalnym głosem. - Powiedz coś. Nie mów, że ja cię... 

że ja cię... 

 Poczuł potworny ból na plecach. Bezwładnie upadł na brudną posadzkę obok swojego 

brata, a wtedy druga strzała wbiła się w jego ramię. 

 - Zabiłem... - wyszeptał powoli, zamykając oczy. 

 



 John rozejrzał się nerwowo dookoła. Wszyscy stali tak jak on, a wróg nacierał 

zewsząd. W końcu stwierdził. 

 - Zabłądziliśmy! 

 - Ja znam drogę - powiedział jeden z czarodziejów. - Jesteśmy już bardzo blisko! 

 - Prowadź! 

 Cała grupa ruszyła za nowym przewodnikiem, sprawnie mordując albo przynajmniej 

odpychając to wszystko, co stanęło na ich drodze. John był pewny, że nie tyle pomylił drogę, 

co droga zmieniła się od czasu, kiedy uczęszczał do Czwartej Wieży. 

 W jednej z sal walka trwała dłużej, lecz był pewny, że póki nie spotkają Juliana, 

prędzej czy później zwyciężą. Mali Wojownicy zastanawiali się, co ich główny przeciwnik 

robi, skoro nie zmierzyli się z nim od czasu potyczki pod teleportem. Mieli nadzieję, że nie 

zamknie im drogi ucieczki... 

 Deep i Rendar sprawnie siekli swymi mieczami, potrafili wrazić je nawet między płaty 

pancerza. John, Jan i inni magowie bez wytchnienia czarowali, by razić wroga bądź uchować 

przyjaciela. Henry natomiast i inni nieliczni pozostali przy życiu łucznicy z Leśniczówki 

nieustannie słali śmierć źle opancerzonym wrogom. 

 Nagle Henry poczuł potężne szarpnięcie po prawej stronie mostka. 

 - O kurwa - jęknął, patrząc na brzechwę strzały, po czym osunął się na ziemię. 

 

 

9. Wojowniczka miłości 
 

  W pewnej chwili to, co słuszne 

  uznaje się za niesłuszne, a to, co 

  niesłuszne uznaje się za słuszne. 

   John, „O Obronie Pięciu Wież” 

   dzień trzysta szesnasty 

 

 John był przerażony. W jednej sali zgubili Firena i Freeze'a, w następnej Henry'ego. 

Nie miał czasu ich ratować, wróg nacierał zbyt gęsto. Zresztą, jaki jest cel w ratowaniu 

trupów? 

 Na szczęście cały czas biegli, nie dawali się zatrzymać. Myśleli, że cel jest bliżej... 

została ich tylko garstka... 

 Nagle z bocznego korytarza wyskoczył wrogi rycerz. Jednym sprawnym cięciem 

miecza odrąbał przewodnikowi Małych Wojowników głowę, która potoczyła się głucho po 

posadzce. Rendar nie pozostał dłużny i dokonał dekapitacji wroga. 

 - Cholera jasna! - krzyknął John. Coś jednak zaświtało w jego głowie... przecież zna 

już tę drogę, pamięta. - Tędy! 

 Biegł na przedzie z Jan, za nimi nieliczni już magowie, wojownicy i łucznicy. O 

ironio... ci, którzy chcieli tylko zagrać Julianowi na nosie poniosą za to straszliwą karę. Grupę 

zamykali Deep i Rendar, którzy tak jak wcześniej Firen i Freeze chronili pochód przed 

wszelkimi napastnikami. 

 Czarodziej widział jak z następnego bocznego korytarza nadbiegają wrogowie, 

hałłakując przeraźliwie. Nie mógł jednak zmienić trasy, miał tylko nadzieję, że jeśli 

przyspieszy przeciwnik nie zdąży uderzyć w środek grupy. 

 Mylił się sromotnie. Nieprzyjaciel odciął Deepa, Rendara i kilku magów od reszty. 

John nie mógł nic zrobić, rzucił jedynie parę potężnych zaklęć i przystąpił do dalszej ucieczki 

ufając, że wróg nie będzie w stanie wykorzystać swej przewagi liczebnej w wąskim 

korytarzu, a Deep i Rendar wysieką wszystkich swymi niezwykłymi umiejętnościami, po 

czym uciekną do teleportu. 



 Następna sala... cholera, tu również toczyła się walka. John i Jan nie mieli wyboru, 

musieli walczyć, by uratować swoich, a także, by uratować samych siebie. 

 Mała Wojowniczka wiedziała, co powinna zrobić. Uniosła swą kryształową kulę nad 

głową, a na głos jej zaklęcia z kuli tej wydobyły się małe płomyki. Płomyki uderzyły w 

nieprzyjaciół, każdy w jednego, przewracając ich. 

 Opuściła na chwilę ręce, by odpocząć, lecz zaraz uniosła je znowu. Wypowiedziała 

inne zaklęcie. Małe aniołki wydobyły się z kuli, a każdy z nich spoczął na sojuszniku, 

wlewając w jego serce radość. 

 John usłyszał jedynie dźwięk tłuczonego szkła. 

 Odwrócił się mechanicznie, lecz i tak było już za późno. Jan leżała na ziemi w 

bezruchu. Twarz jej była zmasakrowana plugawą strzałą w bitą w jej usta, grot przeszedł 

przez mózg i zatrzymał się na zewnątrz czaszki. Zalana krwią przestała być aniołem 

delikatności... 

 - Jan, powiedz coś! - wołał rozpaczliwie, choć wiedział, że nikt mu nie odpowie. 

 Jej iskra życia zgasła nim zdążył cokolwiek zrobić. 

 Poczuł w sobie niewysłowioną pustkę jakiej jeszcze nigdy nie poczuł. Czuł ból po 

stracie Firena, Freeze'a, Deepa, a nawet dzikiego Rendara, lecz to było niczym w porównaniu 

z nią. 

 Czy ona w ogóle wiedziała, że ją kochał? 

 Czy ją kochał? 

 Ocknął się szybko. Bezceremonialnie odłożył zwłoki na ziemię, ciało zawsze 

pozostanie tylko ciałem. Zaczął miotać zaklęcia na wszystkie strony, ale nie były to zaklęcia 

pełne gniewu, pasji, a zimne, wyważone, groźne... 

 Jedyne, czego pragnął, to uciec stąd. Tylko jego życie jest cenne, tylko on może zabić 

Juliana. Ci wszyscy głupcy mogą zginąć, tak jak giną drzewa w ogniu walki. Nie są już do 

niczego potrzebni. 

 Rozejrzał się. Tak, to te drzwi, one doprowadzą go do teleportu. Otworzył je... 

 Znalazł się w pustej sali, gdzie niegdyś nauczano pierwszych eliksirów. Czuł pustkę 

po śmierci Jan, którą starał się wypełnić zabijaniem, a teraz wpadł do pustej sali. Szedł przed 

siebie oszołomiony jak przez sen... Nic nie wskazywało na to, że tuż za ścianą odbywa się 

walka na śmierć i życie, jedynie te odgłosy... 

 Podszedł do dużego okna. Zobaczył przez nie Juliana, stał przed jedną z bram 

Czwartej Wieży. Nie wbiegał do niej, jedynie gestem ręki nakazywał wkraczać swym 

oddziałom. 

 John bezmyślnie wyczarował w dłoni nóż. Nie trafiłby Juliana, nie przebiłby zbroi, nie 

zabiłby... a nawet jeśli to on powróciłby, by nieść jeszcze więcej śmierci i zniszczenia. 

Ktokolwiek pozostał jeszcze w Czwartej Wieży skazany był na straszliwą śmierć jeśli nie 

zdoła dotrzeć do teleportu... o ile ten teleport w ogóle otwarto. 

 Nagle czarodziej uświadomił sobie, że jest potworem... że wydał na śmierć swych 

towarzyszy byle tylko ratować własną skórę... że nie zadbał nawet o godny pochówek swojej 

ukochanej... 

 Był potworem, a przeciwko komu, jeśli nie przeciwko potworowi, odbywała się ta 

Obrona Pięciu Wież? 

 Spojrzał na nóż w dłoni. Czy oby na pewno nie jest w stanie zadać śmierci prawdziwej 

bestii? 

 

 

  



10.Przemienienie 
 

  On kłamie. On 

  umie tylko kłamać 

   Deep, „Ostatni” 

 

 Firen ocknął się. Jego głowę wypełniał ból jak gdyby zabawa dnia poprzedniego 

okazała się zbyt udana. Usłyszał marszowy krok wielu osób i odległe odgłosy walki. 

 Przecież trwa walka o Czwartą Wieżę! Wstał na równe nogi... Niestety, to był zły 

pomysł - zewsząd otaczali go wrogowie, którzy do tej pory uważali go za zmarłego. 

Przyglądali się mu, mając broń w gotowości. 

 Poczuł w sercu wielką stratę, pustkę... uczucie porażki... powinien być z nim Freeze, a 

nie było go. Tyle czasu tęsknił za nim, a kiedy już go odzyskał nie cieszył się długo jego 

obecnością. 

 Uczucie tęsknoty ustąpiło miejsca gniewowi. Żądał krwi, krwi tych, którzy przelali 

krew jego brata. Gniew, gniew wszechogarniający, gniew zniszczenia... 

 Nie wiedział, kiedy wybuchł, jego moc objawiła się samoistnie. Nie był to zwykły 

wybuch, który ranił tylko najbliżej stojących, a prawdziwa kula zniszczenia, rozrastająca się 

błyskawicznie. Kiedy otworzył oczy nikt go nie otaczał. Widział jedynie zwęglone trupy, siłą 

odrzutu zwalone pod ścianę. 

 Spojrzał na swoje dłonie. Miał na nich rękawice... rękawice z ognia... Złota zbroja i 

czerwona peleryna podobna do tej, którą nosił Freeze. 

 Poczuł w sobie niewysłowioną potęgę. Potęgę ognia. Nie, nie czuł tej potęgi. On był tą 

potęgą. On był czystym płomieniem. 

 Żądał tylko jednego - swojego brata. To żądanie było niespełniane, więc jego umysł 

wypełniła zastępcza potrzeba - potrzeba zamordowania każdego, kto miał związek ze 

śmiercią Freeze'a. 

 Krwi. Hektolitry krwi za każdą kroplę krwi brata. Nie myślał o niczym innym niż o 

zabijaniu. Śmiechem i pogardą napełniały go próby uderzenia jego osoby. Wchłaniał ogień w 

jego kierowany, stając się jeszcze potężniejszym, ale... czy było to możliwe skoro już 

stanowił szczyt potęgi? Miecze i strzały odbijały się od niego - nie od jego zbroi, lecz od jego 

samego. On był swoją zbroją i tarczą. 

 Gdyby spotkał Juliana zmiażdżyłby go ze straszliwą siłą. 

 Kierował się odgłosami walki, wpadł w wąski korytarz, gdzie walczyli jego 

sojusznicy. Jak niegdyś Freeze wystrzeliwał z dłoni sople lodu tak on wystrzeliwał ogień w 

formie stożków, który wnet spopielał wrogów. Ogień! Wszystko płonęło! 

 Kiedy przechodził nad spalonymi trupami płomienie gasły - wchłaniał z powrotem 

swoją moc. Zobaczył Deepa celującego w niego mieczem, a obok Rendara gotowego do 

skoku. 

 - Kim jesteś? - zapytał pierwszy z nich. 

 - Firenem, nie widać? - zapytał Władca Ognia, po czym spojrzał na swoje ciało. - 

Może i nie widać... ale nim jestem. Zmieniłem się trochę. 

 - Przecież upadłeś nieżywy wraz z Freeze'em po tym wybuchu - warknął Rendar. 

 - Ja żyję - odparł Firen groźnie, na co obaj miecznicy cofnęli się o dwa kroki. - Pora 

zabijać! 

 - Pora uciekać - stwierdził Rendar. - Szybko, John pokazał mi drogę. Z twoją potęgą 

zdołamy uciec! 

 Firen popatrzył na nich nieprzytomnie. To Mali Wojownicy. Mali Wojownicy to 

przyjaciele. Przyjaciele są jak bracia, więc trzeba ich chronić. Czują się zagrożeni, a nic nie 

ochroni ich lepiej niż teleport. 



 Rendar prowadził całą trójkę, lecz to Firen niszczył wszystko, co stanęło na ich 

drodze. W zwykłych warunkach Deep by mu nie uwierzył. Warunki jednak nie były zwykłe. 

 Rendar szybko pomylił drogę. Przed sobą mieli odkryty most, pod którym trwała rzeź 

ich sojuszników. Siły Juliana stawały się coraz liczniejsze... 

 - Musimy przebiec szybko! - stwierdził Rendar, wbiegając na most. 

 Nim minęły dwa szybkie uderzenia serca przeszyło go co najmniej pół tuzina strzał. 

Deep patrzył oniemiały jak jego przyjaciel czasów niedoli spada martwy z mostu w ręce 

nieprzyjaciół... 

 Firen skrzyżował ręce na piersiach. Gdy je zdjął upadło przed nim coś bezkształtnego, 

co jednak rozłożyło skrzydła i jako wielki feniks natarło na wrogów z jednej strony. Następnie 

Władca Ognia zaciągnął się powietrzem i plunął potężną chmurą ognia w drugą stronę. 

 - Teraz możemy iść - stwierdził, słysząc wrzaski palonych żywcem. Wyglądał jakby 

miał zaraz zemdleć. 

 Pobiegli ile sił w nogach. Deep skoczył, żeby znaleźć się bezpiecznie za murem... 

 Nie spodziewał się tego, dał się zaskoczyć jak nowicjusz. Zobaczył ból w oku, po 

którym nastała ciemność. Ktoś szybkim cięciem noża pozbawił go jednej gałki. 

 Firen wykazał się większą roztropnością. Gdy tylko wbiegł posłał ku wrogom 

stojącym na schodach dwa ogniste węże. Kiedy wszyscy spłonęli wciągnął swój ogień, by 

Deep mógł spokojnie przejść. Wciąż trzymał jedną dłoń na przeciętym oku. Firen nie pomógł 

mu, gdyż sam chwiał się na nogach. 

 Kiedy weszli po schodach zobaczyli drzwi do teleportu. Firen szybko utworzył ognistą 

lancę, by utorować sobie drogę. Deep biegł tuż za nim. Jak na ironię Władca Ognia zemdlał 

krok przed teleportem. Jego przyjaciel złapał go pod ramię i razem przeszli przez kręgi. 

 Udało się. 

 

 

 

  



Rozdział XI: Piąta wieża 
 

 

1. Zebranie 
 

 Enzeryk Wielki – założyciel Piątej Wieży. 

 Legendarny okultysta germański. A. Zimmermann 

 twierdzi, że jest postacią urojoną. 

  Donald Tusk, „Żywoty sławnych mężów” 

 

 - O, cześć Henry! Jak miło cię widzieć! 

 - Czołem Freeze! Gdzie my jesteśmy? Ostatnie, co pamiętam, to ten straszny ból... 

ktoś postrzelił mnie w prawą pierś... 

 - A widzisz, nasze losy ostatecznie okazują się być takie same. Mnie również 

postrzelono, ale trzykrotnie, w plecy. Niestety, wydaje mi się, że nie powinniśmy cieszyć się z 

naszego położenia. 

 - To prawda, nasze położenie jest co najmniej dziwne... 

 - Tak. Pomyśl, co się z reguły dzieje z ludźmi, którzy zostali postrzeleni po środku 

bitwy? Umierają. To dlatego tu nie ma nic prócz bieli. Jesteśmy martwi. Będziemy cierpieć za 

nasze bezeceństwa... 

 - Masz rację... w dodatku ten podły śmiech... 

 - Czyściec, czeka nas wieczność w czyśćcu. Ważne jednak, że jesteśmy razem. 

Czuję... wolność od flisstechu! Jednak śmierć wcale nie jest taka nieprzyjemna jak się ją 

przedstawia. 

 - Aż tak bardzo cię to męczyło? Aż takim niewolnikiem byłeś? 

 - To mnie wręcz niszczyło. W nałóg wpadłem w czasie opętania, ale towarzyszył mi 

cały czas. To zaślepiało moją myśl, czyło mnie niewolnikiem białego proszku. Teraz jednak 

chodź, będziemy cierpieć za nasze winy... 

 

 Deep upadł na ziemię. Nigdy nie lubił tych magicznych środków przemieszczania, ale 

teraz musiał z nich skorzystać. Gdyby nie musiał, wolałby nawet tak potężne odcinki pokonać 

pieszo. 

 Zaraz za nim z teleportu wyłonił się Firen, który zaraz zaczął odzyskiwać 

świadomość. Deep przyjrzał mu się z zaciekawieniem - wyglądał tak jak zawsze, nie miał na 

sobie złotej zbroi. John i Henry wspominali kiedyś, że Władca Ognia doznał takiej przemiany, 

lecz wówczas nie panował nad sobą. 

 Deep wstał na równe nogi. Nadal bolał go brak oka, ciężko było mu patrzeć na 

cokolwiek. W dodatku w jego nozdrza uderzył obrzydliwy smród zgnilizny... nie wiedział, 

skąd pochodzący, nie widział żadnych rozkładających się ciał. 

 Piąta Wieża była piękna, tak jak wszystkie poprzednie przytłaczała swą potęgą. 

Stanowiła zestawienie jedynie dwóch doskonałych barw - czerni i bieli - dodatkowo rodząc 

wrażenie niezwykłej szlachetności tejże budowli. 

 Deep podszedł do okna. O ile każda inna Wieża znajdowała się gdzieś na terytorium 

Polski, ich położenie dawało się określić jedynie na mapie, o tyle w Piątej Wieży od razu 

wiedział, gdzie się znajduje - w pięknych, majestatycznych górach. 

 - Gdzie my jesteśmy? - jęknął Firen. - Nic nie pamiętam... 

 - W Piątej Wieży - odparł Deep. - Miałeś zbroję. 

 - Miałem? - zdziwił się Władca Ognia. - Nie pamiętam... 

 Nagle obok teleportu pojawiło się dziwne światło. Deep, choć osłabiony brakiem oka, 



przygotował się do natychmiastowego ciosu, zaś Firen zebrał w sobie moc. 

 Z światła wyłonił się człowiek. 

 - John? - zdziwił się Firen. - Co ty tu robisz? 

 - Teleportowałem się, nie widać? - odparł mag skrajnie wycieńczony. 

 - Dotarliście do teleportu - stwierdził Deep. 

 - Nie - sapnął czarodziej. - Teleportowałem się własną magią... nie dotarliśmy do 

teleportu. 

 - Tak się da? - zdziwił się Firen. 

 - Czemu zatem nie teleportowałeś się z Trzeciej do Czwartej Wieży? - zapytał Deep. 

 - Taka teleportacja jest bardzo niebezpieczna - odparł John, złapawszy oddech. - 

Wolałem przenieść się w sposób bardziej... pewny. Teraz zaś byłem zmuszony, ten teleport 

jako masa zaczepienia ściągnął mnie tutaj... udało się, na szczęście. 

 Wszyscy trzej na chwilę zamilkli. Patrzyli na potężne ściany Piątej Wieży... i na 

pustkę, która ich otaczała. Czy przeżył ktokolwiek oprócz nich? 

 - W Czwartej Wieży... - zaczął John smutny - zginęła Jan... 

 Znów nastała cisza. W końcu Firen odezwał się. 

 - Wiesz, kto jeszcze zginął w Czwartej Wieży? Freeze, Henry... 

 - Rendar! - ryk Deepa rozerwał tę hipnotyczną ciszę. - W Trzeciej Nales! 

 - W Drugiej Laban, a kiedy byliśmy w Pierwszej Wieży zginął Nagev - skończył 

wymieniać Firen. - Nie licząc tysięcy bezimiennych, którzy walczyli dla nas. Do tej pory 

przechodziłeś obok śmierci obojętnie, dopiero kiedy dotknęła kogoś ci bliskiego pomyślałeś o 

jej okrucieństwie. 

 - Jesteś ścierwem! - wrzasnął Deep, kierując na niego swój miecz. - Myślisz tylko o 

sobie! 

 John odszedł od niego na kilka kroków. Spojrzał na nich z pogardą, po czym oznajmił. 

 - Witam w Piątej Wieży. Tutaj dowiemy się, czy mój pomysł okazał się skuteczny. 

 Po czym ostentacyjnie ruszył w stronę drzwi. 

 - Do Szóstej Wieży już nie uciekniesz - rzucił za nim Deep. 

 

 

2. Nadal zwycięzcy 
 

  Nic to nie zmieniało. 

   John, „O Obronie Pięciu Wież” 

   dzień trzysta szesnasty 

 

 John był wściekły. Powodzenie całej Obrony Pięciu Wież, jego największego 

życiowego dzieła, wisiało na włosku, było całkowicie niepewne, zależało od jednej rzeczy, na 

którą nie miał wpływu, a oni zamiast go wspierać walczyli przeciwko niemu. 

 - Oko przez ciebie straciłem, panie czarodzieju! - zawołał za nim Deep. 

 - I bardzo dobrze! - ryknął John. 

 Był wściekły. 

 Udawał jedynie, że cokolwiek od niego zależy, że cokolwiek wie - nie wiedział 

niczego. Przechodził obojętnie obok magów Piątej Wieży, chociaż rozumiał, iż każdy z nich 

mógłby go pozbawić życia na piętnaście różnych sposobów zanim zdołałby krzyknąć 

 Nigdy nie był w Piątej Wieży, nie podjął się tu nauki. Twierdził, że to z powodu złej 

sławy tego miejsca... co było prawdą jedynie połowiczną. Tak naprawdę nie sądził, by jego 

dar magiczny okazał się wystarczająco silny na tę Wieżę. 

 - Wskaż mi, gdzie się wszyscy zebrali - rozkazał jednemu z mijanych 

czarnoksiężników. 



 Adept pokiwał głową i ruszył w odpowiednią stronę. Jego twarz pozbawiona była 

jakiegokolwiek wyrazu, jak gdyby jego dusza już dawno opuściła ciało. Ubierał się wyłącznie 

w biel, biel aż oślepiającą, co wskazywało na jego przynależność do świętej połowy Piątej 

Wieży. Chris i Aleksander tak nie wyglądali...  

 Piąta Wieża. Wieża dwóch żywiołów - życia i śmierci. Choć w Pierwszej Wieży 

uczono sztuki walki o życie, w Piątej Wieży adepci mogli stać się panami życia... albo 

śmierci. Na szczęście więcej wybierało drogę światła niż mrocznej nekromancji. 

 Nagle usłyszał piekielne zawodzenie. Instynktownie zląkł się, acz zaraz starał się 

udawać, że nic się nie stało. Z pewnością wiatr nie mógł tak wyć. 

 - Co to było? - zapytał John, siląc się na obojętność. 

 - Upiory Piątej Wieży - odparł czarnoksiężnik głosem nieludzkim, choć miłym, jakby 

anielskim. - Wielu starało się dowiedzieć się czegoś o nich, zbadać, ale nikomu się nie udało. 

One po prostu są od założenia Piątej Wieży... i wyją. 

 John pokiwał głową. Takie tam demony, których nikt nie uchwycił. Już chciał jak 

najszybciej opuścić to miejsce... Deep i Firen szli za nim, ostatni Mali Wojownicy, którzy 

będą oglądali jego zwycięstwo. 

 Wszedł do sali wskazanej przez adepta. Garstka, inaczej takiej liczby osób nie można 

określić. Może trzydziestu? Pięćdziesięciu? Z czego znaczna część pochodziła z Piątej Wieży. 

Magowie z poprzednich Wież i ostatni wojownicy wyszkoleni w Pierwszej Wieży... 

 Oni chcą oglądać zwycięstwo. 

 - Drodzy Mali Wojownicy! - John zaczął przemowę od swych tradycyjnych kłamstw. - 

Pozostało nas już naprawdę niewielu. Wielu z nas poległo w walce, wielu z nas dosyć już 

miało tej straszliwej wojny i wolało wrócić do domu. Teraz już jednak nikt nie poniesie 

śmierci! 

 John przełknął ślinę. Z jednej strony nie przejmował się ich śmiercią, z drugiej czuł 

pewien żal, kiedy krew rozlewała się niepotrzebnie. Wiedział, że jego przemowa jest 

potrzebna, że tu zebrani oczekują jego słów. 

 - Tu, pod Piątą Wieżą, Julian poniesie klęskę! W bibliotekach Ostatniej Woli magowie 

odszukali wskazówki, jak należy go uśmiercić! Nastanie nowy porządek, nadejdzie kres 

ciemiężeniu! Wy będziecie panami w nowym porządku! 

 Kilka osób poczęło klaskać niemrawo. Chyba powinien coś wspomnieć o Henry'ym i 

Freeze'ie, ale po co, zebrani najwyraźniej uznali, że przemowa została zakończona. 

 Śmierć, śmierć, śmierć... już nie chciał myśleć, ile osób poległo w Czwartej Wieży z 

własnej, niezawinionej głupoty. Kiedy posłyszano o śmierci Juliana wszyscy rozeszli się na 

cztery strony, chcąc choć przez chwilę zobaczyć upadek dawnego pana. Następnie 

rozproszeni stali się łatwą ofiarą dla jego siepaczy. 

 Nagle zrodziło się dziwne poruszenie. John zmarszczył brwi. Czyżby szła do niego 

dyrekcja Piątej Wieży z gotowym zaklęciem przeciwko Julianowi? 

 Zobaczył Henry'ego i Freeze'a. Szli powoli, niepewnie stawiając przed sobą kroki. 

Przyglądali się ze zdziwieniem wszystkiemu, co ich otaczało. Ubrani byli w jakieś proste, 

białe szmaty. Firen natychmiast pobiegł uścisnąć swego brata, zaś John i Deep podeszli 

wstrząśnięci do Henry'ego. 

 - Jak ty przeżyłeś? - zapytał wprost czarodziej. - Przecież zastrzelono cię na moich 

oczach! 

 - Miał dużo szczęścia - odezwał się jeden z dwóch magów, idących za Małymi 

Wojownikami. Nosił szaty Pierwszej Wieży, choć tak zniszczone, lecz wciąż jednoznacznie 

określające jego przynależność. Jego towarzysz natomiast pochodził z Czwartej Wieży. - 

Kiedy upadł natychmiast ruszyłem mu z pomocą. Z małą grupką z trudem przebiliśmy się 

przez oddziały wroga, a Jakub znał tajemne przejście do teleportu. Po drodze zgarnęliśmy 

jeszcze Freeze'a. Wiedzieliśmy, że jest przywódcą... a śmierć przywódcy będzie bardzo 



niewskazana. 

 - Niewiarygodne - wydusił z siebie John - ale to dobrze. Nasza wdzięczność jest 

niewysłowiona. 

 - Ależ moim obowiązkiem jest pomagać innym. Tego nauczono mnie w Pierwszej 

Wieży. 

 Mnie nie nauczono, pomyślał John. Ani w Pierwszej, ani tym bardziej w Piątej. 

 Dwaj bohaterowie ukłonili się nisko i odeszli. John skinął na innych Małych 

Wojowników, po czym udali się do pierwszej pustej sali. 

 Tam dopiero mogli zacząć myśleć. 

 

 

3. Ojciec Juliana 
 

  Zbawienie, prawdziwa 

  manna z nieba. 

   John, „O Obronie Pięciu Wież” 

   dzień trzysta szesnasty 

 

 John poczuł dziwną pustkę. Patrzył na innych Małych Wojowników, a oni patrzyli na 

niego. Nie miał im nic do powiedzenia, tak samo jak oni jemu. 

 - Co teraz zrobimy? - zapytał w końcu Henry. - Czy Piąta Wieża odnalazła sposób, aby 

zgładzić Juliana? 

 - Nie wiem - John wzruszył ramionami. - Najlepsi magowie mieli szukać wiadomości 

w bibliotekach Ostatniej Woli... i tylko od nich powinniśmy spodziewać się odpowiedzi. My 

już nie powinniśmy nic robić. My powinniśmy spijać rozkosz, o którą walczyliśmy we 

wszystkich Wieżach. 

 John zamilknął, a wówczas zapadła nieprzenikniona cisza. To nie tak powinno 

wyglądać, przecież nie mają czasu... 

 Ktoś zapukał do drzwi. Wszyscy obrócili się w ich stronę. 

 - Proszę wejść - rzekł Freeze. 

 Zdziwili się, widząc przybysza. Był to wysoki starzec o zatroskanej twarzy, 

podpierający się laską. Jego niepospolicie długa broda tonęła w długich, brudnych szatach. 

 - Kim jesteś? - zapytał Deep. 

 - Jestem ojcem Juliana - odpowiedział starzec z bólem w głosie, siadając przy stole 

między Małymi Wojownikami. - Przyszedłem wam powiedzieć o pewnej rzeczy... pewnej 

rzeczy, którą tak bardzo pragniecie poznać. 

 - To Julian miał ojca? - zdziwił się łucznik. - Julian był człowiekiem tak jak my? 

 - Wiele pytań rodzi się w waszych młodych głowach - odparł ojciec Juliana. - Może 

przyjdzie czas na nie odpowiedzieć... może nie. 

 Przybysz przez chwilę grzebał w połach swoich szat. Zaraz wyciągnął z nich dwie 

małe książeczki, a właściwie zeszyty, tak stare i zniszczone jakby ich wiek przekraczał sumę 

lat wszystkich zebranych przy stole. Ciarki przeszły po plecach Deepa. Miał niejasne 

przeczucie, że ich okładki wykonano z ludzkiej skóry. 

 - Jestem Serphis - ozwał się przybysz, trzymając rękę na jednym z zeszytów. - Nie 

przedstawiajcie mi się, wasze imiona są zbyt przemijające. Johnie, magu Czwartej Wieży, oto 

zaklęcie, którego pożądałeś. 

 Stara, posiekana bliznami dłoń podała zeszyt młodym, drżącym z podniecenia rękom. 

John zaczął odczytywać tajemne znaki przeklętego języka magii, znaki staro-hebrajskie. 

 Po krótkiej chwili lektury wyszeptał przerażony. 

 - To kurewsko złożone. 



 - Tylko taka magia jest skuteczna przeciwko magii, którą pragniesz pokonać - rzekł 

Serphis. - Zaś odpowiadając na twoje pytanie... tak, Julian był kiedyś człowiekiem, a 

właściwie część tego, co znamy jako Julian, była kiedyś człowiekiem. 

 Starzec westchnął ciężko, jakby nad czymś się zastanawiając. Zaraz, jednak ciągnął 

swą opowieść dalej. 

 - Tres... Tresa poznałem przypadkiem, był wówczas mniej niż niczym. Zlitowałem się 

nad nim... nigdy wcześniej tego nie zrobiłem... ani nigdy później. Miał on wielki talent, był 

niezrównanym magiem. Nie był zły, tego nie można mu zarzucić. Był jedynie pokrzywdzony 

przez los. Niestety... cierń w jego sercu już zawsze zatruwał jego duszę. Miał zostać 

nekromantą, mistrzem śmierci... ale pożądał innej potęgi. Tej prostszej, szybciej... Ostatniej 

Woli... był tylko głupcem, wejście do tego miejsca było właśnie jego ostatnią wolą i nigdy 

przez to nie dowiedział się, czym to miejsce jest naprawdę. Stracił wolność. Stał się jedynie 

narzędziem w rękach demona. 

 - To wszystko jest bardzo ciekawe i z pewnością przyda nam się w walce - John 

przerwał mu, odrywając wzrok od zapisków - ale ja tego zaklęcia nie pojmę w tak krótkim 

czasie! 

 - Johnie, magu Czwartej Wieży - Serphis pokręcił głową, jakby karcąc małe dziecko. - 

Jak zwykle dążący prosto do celu. Nie było mi łatwo pojąć to zaklęcie, nie było łatwo je 

odnaleźć. Szukałem go sam. Tak, Johnie z Czwartej Wieży. Dyrekcja nie chciała mieszać się 

w tę śmieszną wojenkę. Musiałem najpierw potajemnie odnaleźć zaklęcie w bibliotekach 

Ostatniej Woli, a następnie skrytobójczo wymordować całą dyrekcję. Nie było to łatwe, nie 

wyobrażasz sobie, jak potężnie byli to magowie. Byli. 

 John oddychał ciężko. To dlatego tak długo nie odnaleziono odpowiedzi... dyrekcja 

zwodziła go za nos. 

 - To, że nie podołasz temu zaklęciu - Serphis wyrwał Johna z zamyślenia - to ty 

powiedziałeś, nie ja. Wierzę, że podołasz, jednakże potrzebujesz więcej czasu. - Starzec podał 

mu drugi zeszyt. - Znalazłem to przypadkiem, ale zaciekawiło mnie. Dzień Nocy Krwi, chyba 

najpotężniejsze zaklęcie obronne, jakie wymyślono. Dawno zapomniane... jeśli je opanujesz, 

Julian i jego wojska długo nie będą mogły się tu wedrzeć. Rzuć je jak najszybciej... 

 - Wspomniałeś, że opanowałeś zaklęcie przeciwko Julianowi - odezwał się Freeze. - 

Dlaczego sam go nie wypowiesz? 

 - Wypowiem - odparł Serphis, wstając powoli - ale jak John już zapewne dowiedział 

się trzeba je wypowiedzieć w bliskości Juliana. Stanę przeciwko niemu, ale nie wiem, czy 

podołam. Jestem już za stary... lecz chcę spłacić dług, który zaciągnąłem swoją 

nieostrożnością. Na tym świecie nic nie wyrządziło więcej szkód niż litość. 

 Serphis ruszył w stronę wyjścia, stukając laską. W połowie drogi zatrzymał się jednak 

w zamyśleniu. 

 - Wierzę w was - powiedział, odwracając się w stronę Małych Wojowników. - 

Pamiętajcie jednak, co mówią w Piątej Wieży, a co w waszym przypadku ma wymiar 

dosłowny. Szóstej Wieży nie ma! Nie liczą się marzenia, a czyny! 

 

 

4. Dzień nocy krwi 
 

  Wielu twierdziło, że widziało zaklęcie Dnia Nocy Krwi. 

  Prochy ich wnuków dawno już rozwiane zostały na cztery 

  strony świata. Magia różne ma oblicza, lecz raczej za zwykłą 

  legendę uznać należy opowieści o zaklęciu, które tworzy 

  kopułę niemożliwą do przedarcia przez wieki. 

   Remus Lupin, „Legendy i ich demaskacja” 



 

 Serphis zniknął tak samo nagle jak się pojawił. John próbował jeszcze tej nocy 

studiować oba dane mu zaklęcia, ale był już zbyt zmęczony. Wkrótce wraz z innymi Małymi 

Wojownikami udał się do krainy Morfeusza. 

 Musiał czekać cały dzień, zaklęcie Dnia Nocy Krwi mogło zostać rzucone tylko w 

nocy. Nie próżnował jednak, badał je z wielką zaciekłością, nie mógł pozwolić sobie na 

pomyłkę. 

 W dość dziwnym miejscu prowadził swoje przemyślenia - przed tym zwanym 

teleportem do Szóstej Wieży. Według Johna nie ulegało wątpliwości, że to miejsce było 

kiedyś teleportem, sprawiało wrażenie jakby wiecznie gotowego do użycia. Patrzył na te 

zniszczone kręgi i myślał o tym podaniu, o miejscu, gdzie spełniają się marzenia. Wszyscy, 

którzy przekraczali próg ginęli bez wieści... ale ktoś powrócił. Jeden człowiek powrócił i 

stworzył legendę. John w zamyśleniu dotykał bezładnie porozrzucanych kamieni. 

 Myślał, czy nie powinien podzielić się zaklęciem z innymi magami. Nie, to on musiał 

zniszczyć Juliana. Zresztą, zaklęcie było opisane tylko w jednej księdze. Musiał to zrobić 

sam. 

 Kiedy jego umysł był już zbyt zmęczony próbami zrozumienia obu zaklęć uzupełniał 

swój dziennik. Pisał w nim o Jan, która nie dożyła dnia zwycięstwa... 

 

 Niebo tej nocy było wyjątkowo piękne, upstrzone tysiącami gwiazd. Ze wszystkich 

stron otaczały ich wysokie góry, a kiedy patrzyli w dół widzieli Piątą Wieżę, stosunkowo 

małą w porównaniu do innych Wież. Jej czarne budowle ginęły w ciemności, zaś białe niemal 

świeciły. Prócz księżyca jak okiem sięgnąć nie widzieli innego źródła światła. 

 - Jesteśmy na Wieży Orła - objaśnił John. - Na najwyższej wieży Piątej Wieży. 

 Dziwnymi kredami zaczął rysować różne wzory na posadzce. Firen i Freeze wiedzieli, 

że jest to element niezbędny zaklęcia, że te bardziej złożone czary wymagają zapewnienia 

odpowiedniego przepływu mocy... 

 - Dzień Nocy Krwi - zaczął objaśniać John, nie przerywając swej pracy. - Jedno z tych 

zaklęć, które nie powinny istnieć. Każdy z nas da w nim coś z siebie. Śmieszne, odnoszę 

wrażenie jak gdyby zostało przygotowane celowo dla nas. Nie jest znowu tak złożone, damy 

radę... 

 John ustawił swych czterech towarzyszy tak, jak zostało wskazane w zaklęciu. Sam 

stanął po środku. 

 - Zaczynamy. 

 Deep nie lubił magii. Nigdy jej nie pojął, wydawała mu się czymś niedorzecznym i 

strasznym, mącącym umysł. Teraz znalazł się po środku przeklętych rytuałów. 

 John odezwał się głośno, mówił śpiewnie w jakimś zapomnianym języku. Nic się nie 

stało. Oto i oni, ich magiczne formuły, tajemna otoczka i zupełna nieskuteczność, pomyślał 

Deep z pogardą. 

 Nagle stojący do tej pory nieruchomo Freeze gwałtownie ruszył ręką. Miecznik poznał 

ten dźwięk, dźwięk tworzonej i uderzającej w Johna lodowej kuli. Chciał instynktownie coś 

zrobić, lecz nie mógł przekroczyć linii, która go otaczała... 

 Czarodziej zachowywał się jednak jakby nic się nie stało. Powtórzył tę samą formułę, 

co poprzednio, zmieniając jedynie pojedyncze słowa. 

 Tym razem Firen plunął na Johna swym ogniem, ogniem ogromnej siły. Mag płonął 

niczym żywa pochodnia, rozświetlając misterne wzory go otaczające. Deep był pewny, że 

John tego nie przeżyje. 

 Przeżył. Jak gdyby nigdy nic trzeci raz wyśpiewał tę samą formułę. Wówczas Henry 

napiął swój łuk i wystrzelił w maga strzałę energetyczną, która utkwiła w jego ciele. 

 Deep szczerze przeraził się, nie rozumiał tej potwornej magii. John zaczął śpiewać po 



raz czwarty. Miecznik wiedział, że śpiew jest skierowany do niego, chciał uciec, ale nie mógł. 

 Wszystko płonęło, cały świat stał w przeklętym, zielonym ogniu, bardziej 

zabierającym światło niż je dającym. Światem był tylko John i pulsujące wzory, inni Mali 

Wojownicy byli mniej niż niczym, cieniem... Istniał tylko John pragnący jedynie potęgi. Deep 

istniał tylko przez swoją potęgę, utworzoną przez te lata upokorzeń. 

 Zjednoczeni w życiu jednością w śmierci! John potrzebował jedynie jego siły. Deep 

wyszedł ze swoich linii, bo tego chciał John. Musiał włożyć w cios całą swą siłę, nie mógł 

pozwolić, by mag przeżył i cierpiał na życie! 

 Wszystko nagle ustało. Stał przed nim czarodziej z przerażeniem w oczach, a miecz, 

który go przeciął na odlew, dotykał posadzki. 

 John upadł na ziemię. Zaczęły targać nim silne konwulsje. Deep widział go słabo w 

świetle księżyca, lecz nie wyglądał na rannego ani od strzały, ani od miecza, ani od lodu, ani 

od ognia. 

 Nagle coś czerwonego zaczęło wydobywać się z czarodzieja. Miecznik w pierwszej 

chwili uznał to za krew, lecz to coś świeciło się. 

 Czerwona substancja uniosła się do góry gwałtownie i rozrosła się błyskawicznie. 

Zatrzymała się wysoko na niebie, roztaczając kopułę nad całą Piątą Wieżą. 

 - Udało się - wyszeptał John z lekkim uśmiechem na ustach. - Dzień Nocy Krwi. Teraz 

Julian nas nie dorwie. Połączeni mocą ognia, lodu, strzały i miecza jesteśmy... niezdobyci! 

 

 

5. Ojciec i syn 
 

  Wielki czarodziej przeciwko bestii. 

   Deep, „Ostatni” 

 

 Czas mijał o wiele szybciej niż by tego sobie życzyli. Oto miało nadejść 

rozstrzygnięcie, ich ostateczne zwycięstwo, owoc wielkiej intrygi. John całymi dniami 

studiował zaklęcie przeciwko Julianowi, aż wreszcie pojął je, w czym niebagatelny udział 

miał Serphis. Mag z Czwartej Wieży obiecał Deepowi, że kiedy tylko zakończy się ta wojna 

czarodzieje Pierwszej Wieży przywrócą mu oko. 

 Nadszedł ten dzień. Ujrzeli w oddali Juliana na czele niewielkiego oddziału - sprytne, 

dzięki temu przemieszcza się szybciej, pomyślał Freeze. 

 Serphis westchnął ciężko. 

 - Tak jak mówiłem... przez lata przygotowywałem się na ten dzień. Chcę zmierzyć się 

z potworem, którego stworzyłem. Sam. 

 Mali Wojownicy pokiwali głowami, nic nie mówiąc. John nie rozumiał logiki 

starca,wolałby, żeby w trakcie walki o Piątą Wieżę zerwał maskę Juliana, ale ukląkł przed 

nim, by z szacunkiem ucałować jego rękę na pożegnanie. 

 Serphis ruszył żwawo w stronę bramy, w jego głowie pojawiały się tysiące 

niespokojnych myśli. Może rzeczywiście powinni podstępem pozbawić Juliana życia? Nie, 

ma za silną obstawę. John o tym wspominał. Honorowy pojedynek... tak, na to Tres z 

pewnością się zgodzi. 

 Pokona go. 

 Kiedy stanął przed bramą poczuł za sobą ogromną potęgę, moc Piątej Wieży, której 

tak naprawdę nikt nie zbadał. Julian go rozpoznał, ruszył szybszym krokiem, lecz zaraz 

zatrzymał go Dzień Nocy Krwi. 

 - Co to za magia? - zapytał szczerze zdziwiony. 

 - Bardzo stara i bardzo przeklęta - odparł Serphis, dwiema rękami opierając się o 

lasce. - Tresie, mój przyrodni synu. 



 - Serphisie, mój przyrodni ojcze - Julianm ukląkł z szacunkiem na jednym kolanie. 

 - Spotykamy się ponownie po tylu latach, w okolicznościach, w których nie chciałem 

cię kiedykolwiek spotkać. Uczyniłeś wiele zła... ale teraz położę temu kres. Wyzywam cię na 

honorowy pojedynek na śmierć i życie. Wiedz jednak, że umiem cię zabić skutecznie! 

 - Ciekawe - Julian zdawał się być zaciekawiony. - Przyjmuję to wyzwanie, chociaż 

wolałbym, abyś pozostał żywym. Tylko ty byłeś mi jak prawdziwy ojciec. 

 Serphis wyszedł za kopułę zaklęcia. Spokojnym krokiem ruszył w stronę udeptanej 

ziemi, a Julian w ślad za nim. Jego oddziały przypatrywały się temu, szemrając. 

 - Do śmierci - rzekł Serphis. -  Modliłem się, by móc ukrócić męki twojej duszy i oto 

moje modlitwy zostały wysłuchane. Jeśli zaś przegram...Życie ze świadomością, że 

stworzyłem ciebie gorsze jest niźli śmierć. 

 Julian patrzył na niego niewzruszony. Nie miał twarzy, nie przebiegła po niej żadna 

emocja. Ukłonili się lekko. Zatem czas zacząć pojedynek. 

 Serphis nie zamierzał oszczędzać sił, zamachnął się laską, a zaklęcie niczym uderzenie 

potężnego młota rzuciło Juliana na ziemię. Obróciwszy kij chciał go przygwoździć tym 

samym zaklęciem, lecz król Polski błyskawicznie powstał. 

 Wykorzystując chwilę nieuwagi przeciwnika Julian zdzielił go pięścią w twarz, aż 

zaświeciło się fioletowe światło. Serphis zachwiał się, lecz za pomocą laski utrzymał 

równowagę. 

 Zakręcił swoim kijem kilka razy jakby był to mały patyczek. Wytworzyła się szaro-

biała pętla, którą cisnął w Julian. Pętla spętała go. 

 - Łamię każde zaklęcie. 

 Pętla pękła i zniknęła niczym mgła. Julian począł ciskać czaszki w Serphisa, lecz ten 

sprawnie bronił się przed każdą swoją laską. Zwycięzca spod czterech poprzednich Wież 

prędko utworzył wielką kulę mocy, ale jego przeciwnik zniszczył ją promieniem światła. 

 Serphis uderzył laską w ziemię, na co dzikie pnącza oplotły i unieruchomiły Juliana. 

Ojciec czym prędzej podbiegł do syna i chwycił go za maskę. Sprawnie wypowiadał zaklęcia, 

kiedy maska zajaśniała złotym światłem... 

 Udało się. 

 Serphis trzymał w dłoni maskę swego syna, maskę bez dwóch czerwonych ślepi. Na 

chwilę czas jakby zatrzymał się dla niego. Ze zdziwieniem spojrzał do środka zbroi. Była 

pusta. 

 Julian zdzielił Serphisa pięścią w twarz. Ojciec nie był na to przygotowany, upadł na 

ziemię, wypuszczając z rąk laskę i maskę. Syn szybko kopnął kostur jak najdalej, po czym 

natychmiast założył brakujący element zbroi. 

 - Nie jest tak łatwo nas pokonać - powiedział Julian dwoma głosami. 

 Serphis jednym zaklęciem wstał na równe nogi, a drugim przywołał do siebie laskę. 

Julian jednak okazał się szybszy, zaraz znalazł się przy nim, przygotowując wybuch. Ojciec 

nie miał czasu na ucieczkę, mógł tylko ostatnim zaklęciem sprawić, by siła rażenia dotknęła 

także jego syna... 

 

 Kiedy świadomość powróciła do jego umysłu czuł straszliwy ból. Potrzebował 

ogromnego wysiłku woli, aby go pokonać i wstać na równe nogi. 

 Rozejrzał się dookoła. Ujrzał leżącego na ziemi Serphisa, a niedaleko jego złamaną 

laskę. Jak to zawsze powtarzał Thor, złamana laska oznaczała złamanego czarodzieja. 

 - I widzisz, ojcze - przemówił. - Jednak ja okazałem się potężniejszy. 

 - Nie wiem jak - jęknął Serphis, kiedy jego wróg obrócił go twarzą do siebie. - Nie 

wiem jak tak potężna magia mogła spokojnie leżeć w Ostatniej Woli... i dlaczego nikt nie 

posiadł jej przed tobą. 

 Nagle Julian przemówił zmienionym głosem. Ludzkim głosem, lecz nieludzko 



wypełnionym nienawiścią. 

 - Leżała u was, raso podludzi. Nikt inny nie złożyłby Zbroi Juliana w całość, to zbyt 

niebezpieczne. 

 - Co to było? - zapytał Serphis szczerze przerażony. 

 - Mój wewnętrzny głos - odparł Julian, po czym odszedł na bok. 

 Wrócił z mieczem w ręku. 

 - Wybacz mi, ojcze - rzekł Julian. - Nie chcę tego robić, ale muszę cię zabić, jeśli chcę, 

aby dobro zwyciężyło. Zresztą, sam tego pragnąłeś. 

 - Rozumiem cię, synu - odpowiedział Serphis w stanie agonii. - Tak będzie dla mnie 

lepiej. Wiedz jednak, iż może i pokonałeś mnie, lecz Mali Wojownicy znają zaklęcie 

przeciwko tobie i zniszczą cię! 

 Julian uniósł miecz obiema rękami. Celował w serce. Serphis czekał na jego ostatnie 

słowa. 

 - Dla mnie zawsze byłeś tylko pokrzywdzonym chłopcem z ulicy – powiedział, 

uśmiechając się lekko. W jego oczach zajaśniały dwie wielkie łzy. 

 - Zawsze nim byłem. Nadal nim jestem. I zawsze nim będę. 

 Julian pchnął mieczem bezbłędnie. Zbyt wiele razy widział już śmierć, by przyglądać 

się jej z zaciekawieniem. Serphis wierzgnął się tylko raz, po czym padł bez ruchu. 

 - Mali Wojownicy wiedzą, jak mnie zabić - powiedział zwycięzca sam do siebie. - 

Lepiej będzie jeśli nie będę się do nich zbliżał. Zaś ta magia... czy istnieje magia starsza, 

potężniejsza i bardziej przeklęta ode mnie? 

 Julian podszedł do kopuły. Wyczuł, gdzie zaklęcie go zatrzymuje, tam położył swe 

ręce. Mnóstwo zła, mnóstwo gniewu, mnóstwo wściekłości włożonej w jej budowę. Tak nie 

używa się zaklęć obronnych. 

 Zaczął szeptać formuły przeciwzaklęcia. Nie było to proste, kopulę zbudowały czary 

bardzo stare, których nigdy nie miał sposobności poznać. Musiał używać coraz bardziej 

ogólnych zdań, a to wymagało coraz więcej mocy. 

 W końcu udało się. Osłona pękła. 

 - Wyrżnijcie wszystkich w pień! - zawołał na swoje Justiny, na co z dzikim wrzaskiem 

ruszyły do natarcia. - Nie okazujcie żadnej litości! Bo tutaj nikt nie okaże litości względem 

was! 

 

 

6. Nienawidźcie mnie 
 

  Ścierwo ścierwem ścierwo pogania. 

   Deep, „Ostatni” 

 

 - Julian złamał Dzień Nocy Krwi - stwierdził Freeze, odchodząc od okna. - Jego 

oddziały wdzierają się tutaj. 

 Na chwilę zapadła cisza. Spojrzał na innych Małych Wojowników. Znajdowali się w 

pomieszczeniu z rzekomym teleportem do Szóstej Wieży... nie rozumiał, dlaczego to miejsce 

stało się ulubionym pokojem zadumy Johna 

 - To co, czas zabić Juliana - westchnął ciężko Henry. 

 - Nie przystąpił do walki - rzekł Freeze. 

 - Chuj, nie zabić - warknął John. Według Władcy Lodu w Piątej Wieży cierpiał on na 

gorączkę, która mąciła jego umysł. - Nie podołał mu Serphis, a my jesteśmy niczym w 

porównaniu z Serphisem. Złamał czarną magię niczym błahe zaklątko. 

 - Co zatem chcesz zrobić? 

 John westchnął ciężko. Jak zahipnotyzowany patrzył na kręgi, które prowadziły 



donikąd, które jedynie zabijały... Wyraźnie drżały mu wargi. 

 - Porażka... jeśli staniemy do walki czeka nas jedynie porażka... Szósta Wieża istnieje, 

ktoś z niej wrócił... Ktoś o wyjątkowo silnej woli... takiej jak moja. Cudowność Szóstej 

Wieży... tak, zdobędę tam broń, która przyniesie nam zwycięstwo! 

 - Czyś ty do reszty ocipiał? - zapytał rozwścieczony Freeze. - Teleport do Szóstej 

Wieży to nie teleport, to jedynie klątwa! Zabójcza klątwa! Ten jeden wyjątek świadczy o tym, 

że zaklęcie raz nie zadziałało! 

 - Freeze ma rację - przytaknął Henry. - Ty chcesz nas zostawić, swoich przyjaciół, 

uciec od naszej wspólnej czary goryczy! 

 Zapadła cisza. John zwrócił się do niego powoli. Uśmiechnął się przyjaźnie, lecz zaraz 

uśmiech stał się grymasem szyderstwa. Po chwili parsknął z pogardą. 

 - Przyjaciół? Nigdy nie miałem przyjaciół. Wy nie byliście moimi przyjaciółmi. Nigdy. 

Od dnia spotkania w karczmie byliście tylko moimi narzędziami, aby zabić Juliana. Nie, to 

nie było mym celem. Mym celem było zdobycie chwały i władzy, na którą zasługuję! 

Wszystkie uczucia, które wyraziłem w trakcie naszej... znajomości nie istniały! Wszystko 

zmyśliłem, by mieć was przy sobie, moje wy narzędzia. Także nienawidźcie mnie tak jak i ja 

was nienawidziłem! Nienawidźcie mnie! 

 Kiedy tylko wykrzyczał ostatnie słowa cisza zaczęła wrzeszczeć w jego uszach. 

Oczekiwał gwałtownej odpowiedzi, krzyku, gniewu... odpowiedziała mu tylko cisza... 

 W końcu podszedł do niego Firen. Położył mu rękę na ramieniu. 

 - Skoro ty nie jesteś w stanie... - westchnął ciężko, patrząc mu z litością w oczy. - 

Skoro nie jesteś w stanie docenić takich wartości jak miłość czy przyjaźń... nie jesteś 

człowiekiem, a jedynie bezrozumną bestią. nie będziemy cię nienawidzić, nie jesteś wart 

nienawiści, to zbyt droga rzecz. Skoro chcesz zostać zabity przez legendarny teleport do 

Szóstej Wieży... droga wolna. Nie będziemy cię powstrzymywać jeśli chcesz poddać tę walkę. 

Żałuję jedynie, że wcześniej nie dostrzegliśmy twej szczurzej obłudy. 

 John patrzył na niego zdziwiony. Pragnął gniewu, a został zniszczony spokojem. Firen 

miał rację - skorzystanie z teleportu z pewnością przyniesie mu śmierć... ale nic mu już nie 

pozostało na tym świecie, musiał stąd odejść. 

 Powolnym krokiem ruszył do wiecznie rozbudzonego, pozornego teleportu. Wszyscy 

patrzyli na niego w milczeniu... Jego serce zabiło mocniej. Tak wygląda koniec, przekleństwo 

zamiast chwały... ale przecież już wkrótce powróci z potężną bronią, wróci potężniejszy 

nawet niż Serphis, a wtedy zgładzenie Juliana będzie błahostką! 

 Nagle Deep wyrwał się, aby go powstrzymać. John nie zwlekał, wskoczył w teleport, 

już nie mógł cofnąć się. 

 Poczuł bardzo silne szarpnięcie. Stracił przytomność, lecz zaraz znów widział, a 

właściwie doznawał wszystkiego, co się wokół niego działo. Miriady barw, setki głosów... 

Nie miał ciała, był jedynie myślą. 

 Aby nie zatracić się w tym wszystkim zaczął rozważać ostatnie wypadki. Nie miał 

dosyć umiejętności, aby zedrzeć maskę Juliana, mimo iż tyle czasu studiował to zaklęcie, 

które bezmyślnie zabrał teraz ze sobą... nie rozstawał się z nim od czasu, kiedy je otrzymał. 

Mimo to był zwyczajnie za zsłaby. 

 Więc tak maja wyglądać ostatnie chwile jego życia? Obezwładniająca myśl o 

poniesionej porażce... 

 Z impetem uderzył o posadzkę. 

 - Gdzie ja jestem? - jęknął, z trudem podnosząc głowę. 

 Rozejrzał się wokół. Znajdował się w pomieszczeniu teleportu do Szóstej Wieży, gdzie 

przypatrywali się mu wszyscy Mali Wojownicy. 

 - W Piątej Wieży - odparł beznamiętnie Deep. Czarodziej słyszał odgłosy walki w tle. 

 - Ale... - zająknął się John. - Przecież teleport do Szóstej Wieży zabija... a wkroczyłem 



w niego. 

 - Widocznie zaklęcie nie zadziałało - stwierdził Freeze. - Wyjątek potwierdzający 

regułę. Nie udało ci się twoje honorowe samobójstwo... zresztą, bardzo dobrze. 

 - Musimy walczyć – westchnął ciężko Henry. - Znasz zaklęcie! Wszyscy razem 

zwyciężymy! 

 John zastanowił się chwilę nad tym. Tak, łucznik miał rację. Muszą stanąć do walki, 

choćby miała to być to być ostatnia rzecz, jaką mają zrobić w życiu. 

 Zresztą, czemu mieliby nie wygrać? 

 

 - Powróci? - zapytał Deep. 

 - Chuj, nie powróci - warknął Freeze. - Z tego teleportu się nie wraca, ten teleport 

jedynie zabija. 

 - Co zatem robimy? - Firen zadał pytanie. 

 - Musimy walczyć - westchnął ciężko Henry. - Nie zwyciężymy, ale polegniemy w 

pełni chwały i honoru. 

 - Sram na honor - warknął nagle Deep. - Engok nauczył mnie czegoś. Honor nie 

istnieje. Istnieje życie, o które walczymy. Kiedyś ceniłem honor. Teraz cenię tylko życie. 

 - A więc ucieczka - stwierdził Freeze, zaciągając się nagle flisstechem. 

 Henry przyjrzał się innym Małym Wojownikom. Nie ulegało wątpliwości, że myśleli 

tak samo jak Deep. Byli jedną drużyną i zasadniczo... mieli rację. Mieli cholerną rację. 

 Freeze ostatni raz spojrzał przez okno, po czym z impetem otworzyli drzwi. Na ich 

szczęście walka nie dotarła jeszcze do ich sali. Uciekali bocznymi korytarzami, nie chcąc 

spotkać zarówno wroga, jak i przyjaciela, który mógłby źle przyjąć ucieczkę przywódców. 

 W końcu udało im się opuścić budynek. Ujrzeli to, co widział Freeze przez okno - 

małą furtkę od strony gór, na którą wróg nie zwrócił uwagi. Walka toczyła się gdzieś daleko 

od nich... 

 Wyłamanie furtki było rzeczą banalnie prostą. Następnie musieli uciekać dalej i dalej 

w las, ile tylko sił w nogach... 

 Tak oto zakończyła się sławetna Obrona Pięciu Wież. 

 

  



Rozdział VII: Psyche 
 

 

1. Pokonani wojownicy 

 

  Gdybym zaginął w pustce 

  czułbym więcej niż wtedy. 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Uciekali długo. Początkowo była to ucieczka gwałtowna, szybka, jakby goniła ich 

sama śmierć. Następnie nieco uspokoili się, zmęczenie ogarnęło ich ciała, lecz mimo to nadal 

chcieli znaleźć się jak najdalej od hańby Piątej Wieży. Chcieli znaleźć się jak najdalej od 

samych siebie. 

 W końcu zatrzymali się po środku nocy. Musieli spocząć, choć każdy chciał zaginać w 

tym szaleństwie, bo tylko szaleństwo im pozostało. Rozpalili ogień, by upiec schwytanego po 

drodze zająca. 

 - Co teraz z nami będzie? - zapytał Henry, patrząc ślepo na tańczące płomienie. 

 Odpowiedziała mu cisza. Cisza, w której utknęłaby jego strzała. 

 - Nie wiem - odpowiedział po zdawałoby się, wieczności, Firen. - Julian będzie chciał 

nas zabić, nieważne jak daleko uciekniemy. Dołoży wszelkich potrzebnych starań... Możemy 

wspólnie popełnić samobójstwo. 

 Mali Wojownicy popatrzyli po sobie. Deep bez dwóch zdań ani myślał pozbawić 

samego siebie życia, Henry'ego zaś przeraził ten pomysł. Freeze z kolei gotów był zrobić 

wszystko dla brata. 

 - Nie - warknął Deep. - Szybki sztych to za proste. Mogłem zrobić to w Engok. 

Mogłem zrobić to w czasie walki... 

 - Deep ma rację - stwierdził Freeze. 

 - Musimy żyć! - dokończył miecznik nieco głośniej. 

 - Nie sądzę - warknął Władca Lodu, sięgając po narkotyk. - Uważam, że to jednak 

Henry miał rację. Powinniśmy byli stanąć do tej ostatniej walki w Piątej Wieży, choć skazani 

bylibyśmy na porażkę. 

 - Albo możemy zrobić jeszcze raz to, co w Norfolk - odezwał się Henry. - Zabijmy 

Juliana zwyczajnie. Ktoś z Piątej Wieży na pewno będzie wiedział, jak można go 

unieszkodliwić! Unieruchomić! Zamrozić! Zepchnąć w przepaści bez miary, spalić w ogniu 

piekła! W taki czy inny sposób! 

 Apatia opuściła ich w jednej chwili, znów byli chętni usunąć Juliana. Ten nagły 

przypływ radości zahamował Freeze. 

 - Nie, to się nie uda - stwierdził sucho. - Nikomu nie udało się coś takiego przez całą 

Obronę Pięciu Wież. Magowie Piątej Wieży nam nie sprzyjają, nie będą chcieli ot tak zabić 

Juliana. Zresztą, i tak go nie zabiją, bo jedyne zaklęcie skuteczne przeciwko niemu John 

zabrał ze sobą na drugą stronę. W inny sposób unieszkodliwić się go nie da, tego nie udało się 

dokonać nikomu. Julian złamie każde spętanie, co widzieliśmy w Norfolk. Co widzieliśmy 

podczas walki z Serphisem. 

 Mali Wojownicy spojrzeli na niego w ciszy przerywanej jedynie cichym trzaskaniem 

ognia. Ich nagły entuzjazm wypalił się niczym ich ognisko. 

 - John Gipange - powiedział Henry bardziej do siebie niż do innych. - Dołączył do nas 

przypadkiem. Nigdy nie chciał powiedzieć, dlaczego walczy przeciwko Julianowi. 

 - Bo był ścierwem - warknął Deep. - Walczył o chwałę, o tym zwany honor. 

 - To prawda - przytaknął Freeze. - Jemu nawet nie zależało na tym, by pokonać 



Juliana. On chciał tylko być znany, pławić się w niezasłużonej chwale... to zabójstwo miało 

być jedynie środkiem do celu. 

 - Mimo to byliśmy drużyną - powiedział Firen. - W siedmiu ruszyliśmy przeciwko im 

dwóm, przeciwko Julianowi i Thorowi. 

 - Wciąż bolą mnie jego ciosy - rzekł Deep, krzywiąc się z bólem. 

 - Zwyciężyliśmy. Cenę za pokonanie zła zapłacił jeden wspaniały mag. Zaczęły się dla 

nas czasy radości. 

 - John wreszcie poczuł się spełniony - dodał Henry zjadliwie. 

 - Wszystko znów było tak jak być powinno - Freeze chciał pociągnąć opowieść dalej, 

lecz nagle urwał. - Julian powrócił, gdyż nie znaliśmy wówczas zaklęcia od Serphisa. Wy 

zniknęliście, włącznie z Chrisem, pozostałem tylko ja. Zostałem opętany... 

 - Nie tylko ty - wtrącił Deep. - John również. On tylko wątpił w cel naszej walki. 

 - Nie upraszczałbym tego tak bardzo - Firen zmarszczył brwi. - My ocknęliśmy się w 

jaskini, gdzie walczyliśmy sami ze sobą. Zwyciężyliśmy. Wznieciliśmy powstanie w 

Leśniczówce i w Pierwszej Wieży... 

 - Z tego, co wiem, temu wszystkiemu dowodził John - rzekł Freeze. - Kiedy pierwszy 

raz walczyliśmy przeciwko Julianowi ja byłem w pewien sposób przywódcą... dlaczego po 

powrocie dowództwo przejął John? 

 - Bo był ścierwem - warknął Deep. - Pragnął władzy. Ja i ty, Władco Lodu, byliśmy od 

niego silniejsi. Kiedy nas dwóch zabrakło to on zaczął rządzić. 

 - Mogło tak być - Firen pokiwał głową. - Nigdy nie pociągała mnie władza... a jego 

jak najbardziej. On miał pomysł, jak pokonać Juliana... strasznie krwawa wojna, wielki 

rozlew krwi, który nic nie dał... a on uciekł przed odpowiedzialnością. 

 Mali Wojownicy zamilkli. 

 - Co zatem możemy zrobić? - zapytał w końcu Henry. - Co powinniśmy zrobić? 

 - Nie wiem - odparł Firen, patrząc nieprzytomnie w dal. - Teraz powinniśmy ułożyć się 

do snu... z którego najchętniej nie wybudziłbym się. Nasze życie jest już skończone. 

 Wkrótce ułożyli się w lesie. Freeze jeszcze nigdy nie czuł takiej pustki w życiu... 

zasypiał długo. 

 

 

2. Sen przeklęty 

 

  Sen to taka mała śmierć. O ile sen jest ukojeniem 

  po ciężkim dniu, o tyle śmierć jest ukojeniem po 

  ciężkim życiu. Dostałem sen. Potrzebowałem 

  śmierci. 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 Freeze osunął się w nicość. Uczucie zasypiania było nietypowe, lecz w krainie snu 

niczemu się nie dziwił. Zawsze była dla niego czymś zaskakującym i niezbadanym. 

 Nie widział niczego. Szybko zrozumiał, że leżał twarzą do ziemi. Nigdy nie sądziłby, 

iż coś takiego jest możliwe... śnienie jednak zawsze pozostawało poza rozumem ludzkim. 

 - O, kogo ja widzę? 

 Znał ten głos. Podniósł się zgrabnie i zobaczył swego brata. 

 - No mnie widzisz. 

 Znajdowali się w bardzo dziwnym miejscu, ze wszystkich stron otaczała ich wyłącznie 

biel. Freeze zmarszczył brwi. Przecież sny mają jakiś krajobraz, jakikolwiek, nie są jedynie 

nieskończoną pustką... dziwnościom nie było końca. 

 - Czekałem na ciebie - powiedział Firen. 



 - We śnie? - parsknął Freeze. - Jak mogłeś czekać na mnie w moim śnie? 

 - To nie jest zwykły sen – rzekł Władca Ognia. - Nie jestem jedynie wytworem 

twojego umysłu. To miejsce jest przeklęte chyba. Nic prócz oszałamiającej bieli... 

 - I drzwi - rzekł Freeze. - Tam widzę białe drzwi. 

 - Niemożliwe - Friren zaprzeczył swoim własnym zmysłom. - Przejrzałem to miejsce 

stopa po stopie i nie znalazłem tych drzwi... Nie wiem, co się dzieje. Cóż, najwyraźniej 

musimy przez nie przejść... 

 Zatem przeszli. Drzwi otworzyły się bezdźwięcznie. 

 Znaleźli się w jeszcze dziwniejszym miejscu. O ile w pierwszym pomieszczeniu 

wszystko oślepiało ich bielą, o tyle teraz ogarnęła ich nieograniczona czerń. Freeze nie 

wiedział, co powinien zrobić. Chciał jak najszybciej wybudzić się z tego koszmaru i badać 

świat, który opierał się na składnych zasadach. 

 - Witajcie. Wreszcie widzę was obu. 

 Bracia odwrócili się w stronę źródła głosu. Szedł ku nim człowiek, na widok którego 

serce Freeze'a stanęło. Choć jego twarz była strasznie oszpecona jakby wyrwano z niej kawał 

mięsa Władca Lodu poznał go nieomylnie. 

 - Psycho - wyszeptał przerażony. Widział go raz w iluzji stworzonej przez Juliana. W 

tej chwili ta iluzja wydawała mu się być prawdziwsza niż całe jego dotychczasowe życie. 

 - Tak, to ja - odparł nieznajomy, zasłaniając usta swoją peleryną. 

 - Kim ty jesteś? - zapytał szczerze przerażony Firen. - I skąd wy się znacie? 

 - Kim ja nie jestem - zaśmiał się Psycho. - Jestem Julianem. 

 - Czyli Tresem, tak jak mówił Serphis? 

 - Niekoniecznie - Psycho zaprzeczył. - Julian składa się z dwóch dusz, z duszy Tresa... 

ale w o wiele większym stopniu z mojej duszy. 

 Psycho westchnął ciężko, przygotowując się do dalszej części przemowy. 

 - Zastanawiacie się, po co to wszystko urządziłem. Po co wyczarowałem tę potężną 

iluzję. Chciałem z wami porozmawiać, uciekliście tak nagle z pola bitwy Piątej Wieży... ale ja 

was odnalazłem, niepotrzebnie się martwiliście. Chciałem z wami porozmawiać, bo 

niecodziennie spotyka się ludzi tak niezwykłym. Rozmawiałem z Johnem, powiedział wiele 

ciekawych rzeczy, lecz to wy wydajecie się mi najciekawsi spośród wszystkich Małych 

Wojowników. 

 - Acha? - Freeze zmarszczył brwi. - I o czym chcesz z nami porozmawiać... 

ważniejsza duszo Juliana, która ot tak wdziera się w sen innych ludzi? 

 - Właściwie o wszystkim - odparł Psycho - i o niczym. 

 - Tak sobie przyszedłeś pogadać, tak? - warknął Firen. 

 - Powiedzmy. Jesteście ważnymi osobami pośród Małych Wojowników. Przez ostatni 

rok byliście jednak rozdzieleni... a to za moją sprawą. 

 Psycho wskazał ręką na ranę na swojej twarzy. Na znacznej części dłoni także 

brakowało mięsa. Nieustannie zasłaniał twarz swoimi szatami. 

 - Tak, to zaklęcie, dzięki któremu zawładnąłem duszą Freeze'a, kosztowało część 

mojej duszy, którą odesłaliście już do piekła. Tak sobie teraz myślę, że popełniłem jednak 

błąd, że takie potężne zaklęcie wcale nie były potrzebne do opętania. Firena opętało coś o 

wiele prostszego... miłość do brata. 

 - Tylko dla miłości warto żyć - odparł Władca Ognia. - Zresztą, Freeze też był nią 

opętany. 

 - Tak, tak... właśnie ta miłość uczyniła cię silnym. Zawsze wiedziałeś, czego chcesz, 

nigdy nie zachwiałeś się podczas Obrony Pięciu Wież. Freeze zaś, choć pod moim wpływem, 

chwiał się nieustannie. Raz nawet stanął przeciwko Julianowi. 

 - Dlaczego ja? - zapytał Władca Lodu. - Dlaczego opętałeś właśnie mnie? 

 - Taki chwilowy kaprys - parsknął Psycho. - Tres był magiem, który trzy lata spędził w 



Trzeciej Wieży. Nauczałeś go nawet, nie pamiętasz go, bo był zwykłym gównem. Zawsze 

chciał poznać tajniki lodu. Myślał, że nauczysz go wszystkiego, kiedy cię opęta... mylił się, 

nie nauczyłeś go niczego. Jednak już nieodwracalnie byłeś pod wpływem Juliana... 

 

 

3. Pochodzenie 
 

  Ależ to oczywiste, że jak ma się uraz z dzieciństwa to 

  ten uraz potrafi przeobrazić się w coś strasznego w 

  późniejszych latach. Dlatego dzieci zawsze należy 

  wychowywać bez urazu. 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata 

 

 Wszyscy trzej patrzyli na siebie w milczeniu. Wtedy dopiero Firen spostrzegł, że 

Freeze tylko z pozoru wyglądał tak jak zawsze, że zmieniło się w nim coś nieuchwytnego... 

 - Może i ty chcesz rozmawiać z nami - powiedział w końcu - ale my nie chcemy 

rozmawiać z tobą, częścio Juliana... czy czymkolwiek jesteś. Zrób to, co chcesz zrobić i 

wypuść nas z tej klątwy. 

 - Ach, spieszy wam się? - zaśmiał się Psycho. - Z tego, co wiem, to już w pewien 

sposób wasze życie jest skończone, nic po was w życiu. Porozmawiajmy więc trochę. 

 Lecz władcy żywiołów nie byli skorzy do rozmowy. W tej dziwnej przestrzeni znów 

zapadła cisza. W końcu Psycho westchnął ciężko. 

 - Może opowiecie mi, dlaczego jesteście tymi, kim jesteście, a wtedy ja opowiem wam 

o sobie? 

 - Co tu dużo mówić - Firen wzruszył ramionami. - Byliśmy synami biednego chłopa, 

dwójką najstarszych synów. Pewnego dnia zacząłem bez żadnych starań władać ogniem. 

Magowie z Trzeciej Wieży szybko mnie odnaleźli, wszak mieszkałem niedaleko niej. Uczyli 

mnie sztuk magicznych. Kilka lat później dołączył do mnie Freeze, który posiadł moc lodu. 

Następnie nauczaliśmy swoich żywiołów młodych adeptów odpowiednio w Drugiej i Trzeciej 

Wieży, później zabijaliśmy potwory za pieniądze. Następnie postanowiliśmy pozbyć się 

Juliana... jeśli jak mówisz, jesteś jego częścią, resztę historii znasz. 

 - Ach, tak, tak - Psycho pokiwał głową w zamyśleniu. - Bracia żywiołów. Niesłychanie 

rzadki dar. Miałem dużo szczęścia, że was spotkałem, ale cóż, to było pewne, że kiedyś to 

nastąpi. Teraz zaś posłuchajcie mojej historii, żebyście wiedzieli, dlaczego Tres stał się 

Julianem. 

 Psycho milczał chwilę zanim rozpoczął swoją opowieść. 

 - Urodziłem się jako parias, zwałem się Haramadatar. Tak, urodziłem się w Indiach, z 

dala od waszego nędznego świata. Nie wiecie zapewne, co to parias... Parias to gówno, 

najgorsze w całym społeczeństwie i tak jak gówno nikt nie chciał pariasa dotknąć. Wy macie 

tutaj chłopów, ale nawet wasz najbiedniejszy chłop jest bogaczem w porównaniu z pariasem. 

 - Jako gówno uświadomiłem sobie ciekawą rzecz - jestem bogiem. Potrafiłem 

wyzwalać moc, choć nigdy nie poznawałem sztuk magicznych. Wyzwalałem potężną moc, o 

której inni nawet nie śnili. Wkrótce zaczęto oddawać mi należną cześć. 

 - Byłem bogiem, nie mogłem być pariasem. Bramini jednak nie chcieli uznać mojej 

władzy, nie chcieli nawet uznać mnie za równego sobie. Nadal widzieli we mnie gówno. 

 - Postanowiłem uczynić rzecz konieczną, wypowiedziałem wojnę tej sekcie kapłanów, 

tym jedynym dzierżycielom magii i władzy. Wojna ta była straszna, ich wyuczone formuły 

stawiały opór mojej magii, czepiącej z prawdziwego jej źródła - gniewu i nienawiści. Ludzie 

jednak nie mogą wygrać z bogiem. Bramini są dla boga jak parias dla braminów - nędznym 

gównem. 



 - Ale jednak przeliczyłem się. Chociaż nie... nie przeliczyłem się, byłem od nich 

potężniejszy, miażdżyłem ich. Siła złego na jednego. Zepchnęli mnie. Kryłem się po górskich 

jaskiniach. Wiedziałem, że wytropienie mnie i okrutne zamordowanie to kwestia czasu. 

 - Nie mogłem pozwolić, by unicestwiono boga. Naprędce zająłem jakąś kuźnię, 

wykułem zbroję. Nie znam się na płatnerstwie, dlatego jest taka brzydka, taka prostacka. 

Wlałem w nią całą swoją duszę. Moja niezależność tak cielesna jak  duchowa zginęły wraz z 

wykuciem zbroi. 

 - Bramini nie potrafili jej zniszczyć. Nic dziwnego, niemożliwe jest zniszczyć boga, 

mogli jednak podzielić tę zbroję. Podzielili więc, by już nigdy nie obudziła się moja moc. 

Tysiąc lat temu... już tysiąc lat temu wykułem tę zbroję. 

 - Pojawiali się różni szaleńcy, którzy próbowali złożyć tę zbroję, bramini szybko ich 

uśmiercali. Czas jednak płynął, a pamięć o mnie blakła, blakła pamięć o morzach krwi 

wylanych przeze mnie. Zbroję złożyli w końcu magowie z Piątej Wieży. Kolejne pokolenia 

braminów nie pamiętały, czym jest zbroja Juliana i nawet temu nie przeciwdziałali. 

 - Tak... tylko wasza rasa jest na tyle głupia, by złożyć tę zbroję i trzymać ją w miejscu, 

które jest szerzej dostępne niż by się to mogło wydawać. Wielu chciało posiąść moją potęgę, 

lecz żaden nie okazywał się tego godzien. Zakładali tę zbroję jak zwykły pancerz... i nic się z 

nimi nie działo. Niektórzy zaczęli nawet myśleć, że ta zbroja nie jest prawdziwą zbroją 

Juliana, albo że zbroja Juliana tak naprawdę nie istnieje. 

 - Aż w końcu zjawił się Tres. Młody, gniewny... i potężny. Na niego spłynęła moja 

łaska. Łaska boga. Moja dusza już na zawsze wgryzła się w jego duszę. Resztę historii znacie. 

 - Takie jest moje pochodzenie. Taka tam opowiastka o tysiącu lat w niebycie, 

pomiędzy ziemią a piekłem. 

 

 

4. Nauka władzy 
 

  Nauka szaleńca zawsze pozostanie 

  nauką szaleńca i dlatego nigdy nie 

  będzie nauką, bo podchodzi od 

  szaleńca 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 - Więc uznajesz się za boga - stwierdził Freeze. 

 - Nie uznaję się - zaprzeczył Psycho. - Ja jestem bogiem. 

 - I dlatego przynosisz śmierć całym narodom? 

 - Tak. Ich śmierć jest w pewien sposób formą oddawania mi czci. 

 - Ach, ach - Firen uśmiechnął się pogardliwie. - Zatem to jest jedyny prawdziwy 

powód działania Juliana. Mu wcale nie chodzi o szczęście powszechne, a o bezcelowy rozlew 

krwi. 

 - To nieprawda - Psycho zaprzeczył głową. - Ja i Tres mieliśmy powody, by 

nienawidzić kast w społeczeństwie. Jego jednak celem jest zbudowanie jakiegoś nowego, 

lepszego świata, ja zaś pragnę jedynie rozlewu krwi. Muszę przyznać, że to ze sobą wspaniale 

współgra. Nowy porządek buduje się na morzu krwi. 

 - Tylko pozornie - warknął Freeze. - Krew leje się, a jedyne, co się zmienia, to jest 

imię mniejszości, która uciska większość. 

 - Jakże celna uwaga - Psycho klasnął w dłonie. Wówczas na chwilę ukazał więcej 

swego ciała, straszliwie wychudzonego oraz swoją pozbawioną wyrazu twarz. - Tak. Tres 

marzył, by ową klasę wyzyskiwaczy zmieść z powierzchni ziemi raz na zawsze. Niestety, nie 

zauważył, że ustanowił nowych wyzyskiwaczy. Mieli to być najszlachetniejsi spośród 



pariasów... a były to najgorsze kanalie, jeszcze gorsze niż te zniesione. Największym 

marzeniem Tresa było stworzenie nowego wojska, wojska, w którym byłoby jak najmniej 

dowódców. Raptem kilku marszałków na tysiące ludzi. On nienawidzi wszelkiej władzy, a 

wie doskonale, że podłość jej najwięcej ma używania w wojsku. W Niemczech jakimś cudem 

wygrywaliśmy, może to kwestia lepszego przeszkolenia, tutaj zaś... też wygrywaliśmy, ale 

poniesione straty były niewspółmiernie wysokie. Tres będzie zmuszony porzucić swoje 

marzenie, będzie zmuszony zbudować armię tak jak we wszystkich innych państwach. 

 Psycho westchnął ciężko. Wypowiedział cicho niezrozumiałe dla władców żywiołów 

formuły - z pewnością nie mówił po starohebrajsku. Inna magia, inny jej szyfr... 

 Nieprzenikniona czerń otaczająca ich z wszystkich stron ustąpiła. Bracia zobaczyli 

przed sobą odległą panoramę - ujrzeli wszystkie Pięć Wież. 

 - Tak - Psycho zaczął swoją przemowę. - Ta wojna, choć była jedynie śmieszną 

wojenką wewnątrz państwa, odcisnęła trwałe piętno w psychice Juliana. Cóż, niecodziennie 

walczy się z kimś, kto cię zabił. Jeśli pozwolicie opowiem wam tę wojnę ze swojego punktu 

widzenia, a następnie wy ze swojego. Dobrze? 

 - Jeśli nic innego nie możemy zrobić to zgadzamy się - odparł Firen. 

 - To doskonale. Zacznę może jednak od początku. Kiedy zabiliście Juliana jego ciało 

musiało obrócić się w proch zanim mógł powrócić. Ciało Tresa szybko zgniło, było już 

bardzo zniszczone. Po powrocie byliśmy już tylko dwiema duszami zaklętymi w zbroi, zbroi 

przez to niezniszczalnej. Żądaliśmy zemsty. Pomysł na zemstę ktoś podsunął niezły - 

zamknęliśmy was wewnątrz góry z konającym jednym z was, żeby ten konający tuż przed 

śmiercią powiedział wam, co się stało. Mieliście stracić siebie w walce z tą jaskinią... 

 - I prawie się wam to udało - odparł hardo Firen. - Nie doceniliście naszej woli walki. 

 - Możliwe - Psycho wzruszył ramionami - jednak rozbici nie stanowiliście żadnego 

zagrożenia. Nie warto było dla was tylko wracać z Niemiec. Nie wysłaliśmy zabójcy, 

chcieliśmy rozprawić się z wami osobiście... nędzni skrytobójcy. Doszły nas później wieści, 

że wznieciliście powstanie w Leśniczówce. Naprawdę myśleliście, iż coś tak wielkiego nam 

umknie? Wciąż jednak byliście zbyt małymi robaczkami, żeby dla was wracać z Niemiec. 

 - A kiedy wróciliście - powiedział Firen z dumą - musieliście stoczyć prawdziwą 

wojnę! 

 Psycho zaśmiał się szyderczo. Bracia nie wiedzieli, dlaczego. 

 - Prawdziwa wojna! Dobre sobie! W porównaniu z hekatombą w Niemczech to była 

śmieszna potyczka. Użyliśmy nieznacznej części sił, bo większa armia to większe koszty, 

mimo to i tak was zmiażdżyliśmy. Uciekliście z Pierwszej Wieży, myśleliśmy,  że zmierzycie 

się z nami w lepiej przystosowanej do walki Drugiej Wieży. Kiedy uciekliście do Trzeciej 

wysłaliśmy małą grupkę do Czwartej, za małą niestety. Pod Czwartą Wieżą ty, Freeze, 

wyzwoliłeś się spod mojego wpływu. To John uczynił takie ubytki w mojej duszy. 

 Psycho odsłonił swoje ciało. Wyglądał jak trup, z którego medycy wycięli potrzebne 

do badań organy. Gdyby znajdował się w rzeczywistości z pewnością nie mógłby żyć. 

 - No cóż... dzięki temu, Władco Lodu, mogłem rzucić tę klątwo przeciwko tobie. 

Dzięki twojej miłości do brata wciągnąłem do niej również niego. 

 - Co zamierzasz zrobić? - warknął Freeze. - Skończ te podchody i powiedz! 

 - Po co ten pośpiech? W Piątej Wieży Julian chciał się z wami zmierzyć, niestety znów 

uciekliście, ale was odnalazłem. Głupi John zabił się w teleporcie do Szóstej Wieży. Ech, 

powinien był wiedzieć, że ona wpływa na umysł, że mąci myśl i skłania do wejścia w 

teleport... silnie oddziaływuje na słabe umysły... 

 - Ale powiem wam, że przez was Julian już nigdy nie będzie tym samym Julianem. 

Teraz będzie widział wszędzie zdradę, będzie żądał krwi każdego, kto choćby krzywo się 

uśmiechnie. O was zaś trzeba jak najszybciej zapomnieć. Julian wytępi jak najszybciej 

pamięć o was, żeby nikomu już na myśl nie przyszło organizowanie takich... powstań. 



5. Dusza 
 

  Niektóre rzeczy bez najmniejszego cienia 

  wątpliwości uznać można za zwykły bełkot. 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 - Zatem twoim celem jest uczynienie z ludzi bezwolnej masy, która nawet nie pomyśli 

o sprzeciwie wobec Juliana - stwierdził Freeze. 

 - I co cię to dziwi? - Psycho wzruszył ramionami. - Takimi ludźmi rządzi się 

najłatwiej, po to właśnie przystąpiliśmy do zwalczania rycerstwa. Tres niby działał z innych 

przyczyn, ale koniec końców doprowadziło to do tego samego. 

 Na dłuższą chwilę zapadła cisza. Władcom żywiołów nie podobała się ta rozmowa, 

wiedzieli, że przeklęty duch sprzed tysiąca lat nie wciągnął ich w potężne zaklęcie tylko po 

to, żeby porozmawiać. Freeze cały czas myślał, w jaki sposób może przełamać zaklęcia 

Psycho i w miarę możliwości uśmiercić go... niestety, nie czuł w sobie żadnej mocy, a i 

przeciwnik z pewnością nie dałby się bezkarnie zabić. 

 - Jak zapewne zauważyliście - Psycho poruszył inny temat - w tej mojej przestrzeni 

wyglądacie inaczej niż w rzeczywistości. Cóż... w rzeczywistości widzicie swoje ciała, 

żyjecie swoimi ciałami, tutaj zaś widzicie samą duszę. Widzicie to, kim jesteście naprawdę. 

Jesteście wolni od tego wszystkiego, czym obciąża was ciało. Możecie poznać prawdę o 

sobie. 

 - A no tak, rzeczywiście - mruknął Freeze. - Jakaś różnica jest widoczna... ale 

niewielka. Dusza zamiast ciała... czy aż tak nasza dusza związana jest z ciałem? 

 - Tak - odparł Psycho. - To, co często wydaje nam się płynąć z samego ducha jest tylko 

banalną potrzebą ciała i dlatego wasze dusze tak bardzo przypominają ciało. 

 - To smutne - stwierdził Firen. 

 - Tak, to smutne. Ludzie w natłoku codzienności żyją tylko ciałem i łudzą się, że mimo 

to jest w nich jakiś pierwiastek dobra, pierwiastek szlachetnej duszy. Niestety. Zwykli ludzie 

są jak te mróweczki, które całe życie ciężko pracują, ale bezmyślnie, ich życie jest jedynie 

powtarzaniem czynności ciała i dlatego ich dusze są takie nędzne. 

 - Wy jako Mali Wojownicy - ciągnął dalej - niemal wyrwaliście się z tej bylejakości, 

stworzyliście wielkie dzieło, zabiliście Juliana dwa razy. Mimo to pozostajecie takimi 

zwykłymi w gruncie rzeczy ludźmi. 

 - Więc co trzeba zrobić, żeby żyć duszą, a nie ciałem? - zapytał Freeze. To, co przed 

chwilą uznawał za sensowne stało się dla niego zwykłym absurdem. - Jak wielkich czynów 

trzeba dokonać, by nasza dusza stała się duszą, a nie ciałem? 

 - Wasze dokonania są wielkie, ale to nie zmieniło was, nadal chcieliście być po 

zakończeniu tej wojny zwykłymi ludźmi. Tylko ja żyję według duszy. Wam wydaje się, że 

żyjecie, a tak naprawdę umieracie. Umieracie z dnia na dzień, z roku na rok i nic z tym nie 

robicie. Myślicie, że kiedyś przestaniecie umierać, że kiedyś będziecie żyć. Łudzicie się. Jeśli 

chcecie żyć musicie życie nieustannie, w tej chwili, musicie łapać każdą, z pozoru banalną 

chwilę. Ja choć byłem obrócony w niwecz przez tysiąc lat, żyłem bardziej od wielu, żyłem 

bardziej od was. Bo ja jestem myślą, a myśl jest kwintesencją całej duszy! 

 - Bardzo śmiała teza - stwierdził Firen. - Właściwie wręcz absurdalna. Twierdzisz, że 

aby żyć pełnią duszy, czyli aby stać się w pełni człowiekiem trzeba żyć tylko myślą, nie 

kierować się żadnymi pobudkami cielesnymi. Jest to o tyle niedorzeczne, że zgodnie z tym 

rozumowaniem jedynym człowiekiem jest antyczłowiek, czyli ty, bo tylko ty oderwałeś się od 

ciała. Tylko ty nie żyjesz wedle przyziemnych pobudek. 

 - Absurdalne czy nie - zaśmiał się Psycho - ale jest to prawdą. Czy wam się to podoba, 

czy nie. 



 - Ja zaś sądzę - warknął Freeze - że możesz nie mieć racji. To, co teraz widzimy, może 

nie być prawdą, może być nędznym tworem twojej magii. Kim ty jesteś, by móc oceniać 

największe dzieło Boga - ludzką duszę? 

 - Ja jestem bogiem! - wrzasnął Psycho - i dlatego będę czynił z duszą, co tylko mi się 

podoba. Wy, podludzie, kierujecie się zakazami jakiegoś bożka, który zakazuje wam 

wszystkiego. Dlatego wasza magia nigdy nie dorówna mojej. 

 - Tylko nasz Bóg jest bogiem prawdziwym - odparł bez namysłu Freeze. - Twoja 

mądrość oderwana jest od rzeczywistości. Twoja mądrość jest głupotą. Jeśli masz zamiar 

opowiadać więcej głupot zarzuć ten pomysł i przejdź do tego, co chcesz zrobić. 

 - Wasze umysły są tępe - warknął Psycho. - Staram się was oświecić, sprowadzić na 

słuszną ścieżkę tak jak niegdyś Freeze'a. Chcę jeszcze chwilę porozmawiać, następnie przejdę 

do tego, co jak wy określacie... co było moim prawdziwym celem. Choć to nie do końca 

prawda. Chociaż... tak, to jest prawda.  

 

 

6. Jeden z was 
 

  Nie powinien był nic robić. Ja też 

  powinienem był nic robić. Obaj nie 

  powinniśmy byli nic robić. Tak 

  byłoby lepiej dla nas obu. 

   Freeze, „Pamiętnik mój i brata” 

 

 - Zatem o czym chcesz jeszcze pomówić, przeklęty duchu? Drugie oblicze Juliana? 

Rzekomy bogu? - zadrwił Freeze. 

 - Mamy bardzo dużo do pomówienia - odparł Psycho. - O wiele więcej niż może ci się 

wydawać, o wiele więcej niż mamy na to czasu. Niestety, sen pozostanie zawsze tylko snem, 

kiedyś musi się skończyć. Chcę pomówić o pewnej rzeczy szczególnie ciekawej w waszym 

przypadku... o kwestii myśli, słów i czynów. 

 Władcy żywiołów przypatrywali się mu z zaciekawieniem. Choć najchętniej 

wyrwaliby się z jego zaklęć oczekiwali tego, co miał im do powiedzenia. 

 - Myśli, słowa, czyny - powtórzył Psycho. - To taki pochód. Myśli rodzą słowa, słowa 

rodzą czyny. Myśli jest najwięcej, czynów najmniej. To chyba oczywiste i słuszne. W waszej 

grupie John bardzo dużo myślał i dużo robił, mało natomiast mówił. Znacznie mniej niż 

powinien. Deep natomiast mało myślał, ale i mało też robił. Dużo za to gadał... 

 - Dużo gadał? - parsknął Freeze. - Deep był najbardziej małomówną osobą jaką 

znałem odkąd zniszczyłeś go w Engok. 

 - To prawda, trochę mu się w umyśle zamieszało - przytaknął Psycho. - Ale on mówił 

dużo, używając niewielkiej ilości słów. Te proporcje w waszym przypadku wyglądały bardzo 

dla was korzystnie... oprócz może Freeze'a, który to Freeze pod moim wpływem bardzo dużo 

myślał, jeszcze więcej gadał, lecz robił nie najwięcej. Freeze to taki wyjątek w waszej grupie, 

bardziej ludzki od innych. 

 - Tutaj stwierdzasz oczywistości - rzekł Władca Lodu. - Co chcesz z tego osiągnąć? 

Myślałem, że chcesz przekazać nam coś szczególnego, a nie coś, co wiemy od samego 

urodzenia. 

 - Ach tak? Powiedz mi... czy według ciebie nie powinna być liczba czynów równa 

ilości słów? Liczba słów zaś nie powinna pochodzić w sposób racjonalny od liczby myśli? 

 - Robić wszystko to, co się mówi, że się zrobi? - Firen wtrącił się do rozmowy. - Tak, 

to by było dobre... ale taka ludzka natura, że więcej mówi niż robi. Dla ciebie może to nie być 

oczywiste... bogu, ale tego się nie przeskoczy. Tego się nie zniesie. To jest coś zwykłego dla 



dziecka, dla ciebie coś niepojętego. 

 - Może, może - Psycho zwątpił w to, co mówi. - Dobrze, zatem możemy przejść do 

tego, co wy określacie tym, dla czego przyszedłem do was. Cóż, miałem nadzieję tego 

uniknąć... ale nie naleję wody do pełnego dzbana, jak mawiają żydzi. Ja was nie oświecę. 

 Psycho zakreślił w powietrzu kilka niezrozumiałych znaków. Na jednolitej dotąd 

przestrzeni czerni pojawiło się niewielkie zawirowanie, które szybko rozrastało się. 

 - Jak mówiłem, jestem bogiem - zaczął przemówienie. - Nie chcieliście wierzyć mi, 

wierzycie nadal w swojego fałszywego bożka. Ja jednak jako bóg mam swoje upodobania. 

Jak mówiłem, uwielbiam zabijać. Uwielbiam zadawać cierpienie. Śmierć to taka forma 

czczenia mnie, mojej próżności. Siłą, której nie zrozumiałem na tym świecie, jest miłość, ale 

choć wielu uważa ją za potężną, jest w istocie nędzna. Chcę zabić was waszą własną miłością. 

Oto otwieram portal, przez który przejdzie tylko jedna osoba. Ta osoba umrze, nieważne, czy 

wejdzie w portal z własnej woli, czy zostanie do tego zmuszona. Daję wam czas do namysłu. 

Jeśli jednak będziecie zbyt długo zwlekać umrzecie obaj. Zatem wybierajcie! 

 To stało się w jednej chwili. Freeze chwycił Psycho w pasie i szybko próbował go 

wrzucić do portalu. Gdy już prawie mu się to udało, Psycho rozpłynął się jak mgła. Jego 

opętańczy śmiech zdawał się dobiegać z każdej strony. 

 - Cha cha cha! Myślałeś, że pozwolę ci zabić się moim własnym zaklęciem? Czyńcie, 

co wam nakazałem. Chcę widzieć jak cierpicie! 

 Nie udało się. Władca Lodu nie pamiętał, kiedy ostatni raz czuł, że tak bardzo 

zawiódł... 

 Firen spojrzał na swego brata. Nie, nie mógł go wepchnąć. Zajrzał mu prosto w oczy. 

Zanim jednak zdążył cokolwiek zrobić było już za późno... 

 Freeze zdzielił go pięścią prosto w twarz. Choć działo się to w krainie snu ból był jak 

najbardziej prawdziwy. Kiedy Władca Ognia padł na ziemię oszołomiony jego brat stanął 

przy portalu. Freeze chciał pożegnać się ostatnimi słowami... 

 - Kocham cię i nie mogę pozwolić, byś to ty zginął – powiedział, z trudem 

powstrzymując płacz. - Twoje życie jest ważniejsze od mojego. Lepiej je przeżyłeś. 

Przepraszam za to wszystko, co zrobiłem. 

 Postąpił krok do przodu... 

 Ogień odebrał mu możność działania. Potężna kula ognia pozbawiła go na chwilę 

świadomości. Gdy się ocknął to Firen stał przy portalu. 

 - Nie. To ty musisz żyć. Ja już swoje przeżyłem. Żyj! Żyj dla mnie! Żyj bez flisstechu! 

 Władca Ognia wszedł do portalu... 

 

 Noc dla świata była jedną z nieskończenie wielu nocy. Dla Małych Wojowników była 

to jednak noc wrzasku, płaczu i nieuśmierzonego bólu... 

 

 

7. Pogrzeb 
 

 - Firen. 

 Mali Wojownicy patrzyli w milczeniu na ten napis wyryty patykiem na świeżej ziemi. 

Wykopali ten grób własnoręcznie w ciszy, na chwilę zapominając się w pracy. Duchowo 

umarli dla świata w Piątej Wieży, a teraz śmierć poniósł jeden z nich, jak gdyby pierwszy cios 

nie był dla nich dostatecznie miażdżący. 

 - Władca Ognia - rzekł po długim czasie milczenia Henry. - Niby tylko jedna część 

całej drużyny... ale jaka część. Z pewnością najważniejsza. To on był naszym sercem, a teraz 

go nie ma... bez niego nie ma drużyny. Od niego się to wszystko zaczęło... od jego ognistego 

serca. 



 - Zabrano mi godność - powiedział z trudem Freeze. - Teraz zabrano mi brata... Już nie 

mam po co żyć... Już nie mamy po co żyć... Po co więc żyjemy? Czy nie lepiej dopełnić tego, 

co nam uczyniono, a czym jedynie nie zniszczono naszych ciał? Dusze nasze są już umarłe, 

trzeba tylko wyzwolić je z ciał. 

 - Nie - uciął krótko Deep. 

 Znów zapadła cisza. Patrzyli na ten skromny grób, nie mieli możliwości godniej 

pożegnać swojego przyjaciela. Wart był najwyższych honorów, długiej uroczystości niczym 

bohater wojenny, niczym te wszystkie szumowiny hołubione w pałacach Juliana. Jednak Mali 

Wojownicy nie byli bohaterami. Byli wygnańcami, wrogami cywilizacji tak jak niegdyś Deep 

w Engok... 

 Niespodziewanie dla wszystkich miecznik położył na mogile swój miecz. 

 - Oto kres - rzekł, a jego słowa na chwilę wypełniły pustkę. - Przegraliśmy tę wojnę. 

Nie podejmiemy się dalszej walki. Umarliśmy. Ale musimy żyć. 

 - Skoro jesteśmy umarli - zaczął Henry - to jak mamy żyć? 

 - Życiem, którego nie znaliśmy – odparł Deep, swym jednym okiem patrząc w 

bezruchu na napis na grobie. - Koniec wielkich czynów. Musimy ukryć się. Musimy stać się 

zwykłymi ludźmi, musimy przestać być wojownikami. Nazywaliśmy się Małymi 

Wojownikami. Byliśmy wielcy. Mali Wojownicy już umarli. Czas dać żyć małym chłopom. 

Bądźmy chłopami. Bądźmy jednymi z wielu. Bądźmy przeciętni. Tylko tak będziemy mogli 

żyć. Tylko tak Julian nas nie zauważy. 

 Znów cisza, przerywana jedynie przez leśne zwierzęta. Ciało zgnije, obróci się w pył... 

a co z pamięcią o tej wielkiej wojnie? Co z pamięcią o tych tysiącach ludzi, których krzyki w 

Wieżach były ostatnimi krzykami w życiu? 

 Po chwili namysłu nad słowami przyjaciela Henry położył na grobie swój łuk. 

 - Żegnaj, Firenie - powiedział. - Odszedłeś ty, odeszła z tobą część nas, ta część, która 

stanowiła o tym, kim jesteśmy. Przestaliśmy już być Deepem i Henry'ym. Staliśmy się nikim, 

takimi jak wszyscy. Straciliśmy to, co czyniło nas Małymi Wojownikami. Teraz będziemy 

kimś, kim jeszcze nie byliśmy... 

 Milczenie zdusiło ich kolejny raz. 

 - Firen - rzekł Deep, wyrywając towarzyszy z zadumy. - To było jego prawdziwe imię? 

 - Nie - odparł sucho Freeze. - Te imiona nadali nam magowie. Jak się nazywaliśmy 

dawniej? To nieważne, nasze pierwsze imiona umarły wraz z chwilą, kiedy uzyskaliśmy moc. 

Nigdy więcej nie byliśmy zwykłymi ludźmi. Nigdy więcej nie będę zwykłym człowiekiem. 

 Władca Lodu zamilknął, by zaciągnąć się flisstechem. To on powinien najrzewniej 

żegnać swego brata... ale ból jego duszy odbierał mu głos. 

 - Podczas tego snu - podjął po pewnym czasie - Psycho powiedział, że jeśli będziemy 

za długo zwlekać z postanowieniem, kto ma zginąć, zginiemy obaj. Uwierzyliśmy mu... ale to 

mogła nie być prawda. On mógł nie mieć dość mocy, by nas uśmiercić. Chociaż... wspólna 

śmierć lepsza byłaby niż życie bez Firena. Czemu mój brat tak ukochał moje życie? Przecież 

czasem słodsza jest śmierć... może właśnie dlatego chciał ponieść śmierć? 

 Freeze'owi głos uwiązł w gardle. To mogło być prawdą, ale nie mógł tego powiedzieć. 

Nie mógł mówić źle o swoim bracie. On zginął dla niego z miłości. Na pewno nie z 

egoistycznej pobudki. 

 - Kiedyś obiecaliśmy sobie - mówił dalej - że jeśli jeden z nas zginie drugi popełni 

niezwłocznie samobójstwo. Mieliśmy w tym rację, mieliśmy rację na temat śmierci zanim ta 

śmierć zdążyła złożyć swój okryty liszajami pocałunek. Jednak ja muszę odpokutować swoje 

winy. Muszę zabić Psycho, muszę zabić Juliana! Zginę, próbując. Nie mogę zabić sam siebie. 

Muszę odpokutować swoje błędy. 

 Zamilkli po raz ostatni. Henry spojrzał na Deepa. Deep spojrzał na Freeze'a. Freeze 

kiwnął głową. Musieli iść. 



 Musieli iść do zwyczajności. Musieli stać się chłopami jak najdalej od Piątej Wieży, 

aby Julian ich nie odszukał. Musieli iść, mając nadzieję, że ich nie odnajdzie... że nikt ich nie 

rozpozna. Musieli iść do życia, które gorsze było dla nich od śmierci. 

 Z nieba spadły pierwsze płatki śniegu... 

 

 

 


