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Rozdział I: W XXI wieku 

 

- Dennis? Dennis! Rusz tę swoją wielką, spasłą dupę! Wszyscy na ciebie czekają! 

- Już. Zaraz, zaraz... 

Dennis nie miał najmniejszej ochoty wyjść ze swojego pokoju. Z wysokiej jakości 

słuchawkami na uszach leżał na łóżku, powoli zapominając o tym świecie. Włączył swój 

ulubiony utwór heavy metalowy, by nie słyszeć tych wołań... 

Powoli otworzył oczy, by jeszcze raz przyjrzeć się swoim trofeom. Kilka złotych medali, 

mnóstwo srebrnych i nieliczne brązowe oraz wiele pucharów. Czasami sam zastanawiał się, 

czy mordobicie może zostać uznane za sport, lecz patrząc na swoje zdobycze stwierdzał, iż 

już zostało. 

Ospale podniósł się z łóżka. Kiedy oni wreszcie zrozumieją, że to już mu nie odpowiada? Że 

już nie jest dzieckiem, nie jest małym Denniskiem? Powoli schodził po schodach. Rodzinka 

już siedziała przy stole, ojciec, matka i dwóch młodszych braci, brakowało tylko jego. Tak, 

szykował się kolejny nudny obiadek.  

Nagle coś zadzwoniło. Dennis od razu ożywił się i w podskokach pobiegł do domofonu. 

- Woody? Uff, dzięki, ratujesz mi życie – powiedział ściszonym głosem, po czym zawołał. - 

Mamo? Wychodzę na dwór! 

- Z kim? - pytanie było zadane mechanicznie. 

- Z Xavierem – zełgał Dennis bez zająknięcia 

- Ten Woody ma na ciebie zły wpływ – stwierdził ojciec. - Synu, musimy porozmawiać... 

- Oj, tato, nie opowiadaj głupot, Woody to wspaniały człowiek – powiedział Dennis, 

otwierając drzwi. - Wychodzę, wrócę za jakieś dziesięć godzin. Trzymajcie się, pa – po czym 

wybiegł z domu. 

Woody stał już przy furtce, podziwiając swoje paznokcie. Dennis wyłączył blokadę 

magnetyczną zamka, po czym uścisnął dłoń przyjacielowi. 

- Przyszedłeś w ostatniej chwili – wyszczerzył zęby 

- Tak, tak, zdarza się – przytaknął Woody obojętnie. - Plan na dzisiaj? 

- Najpierw działamy, później plan. Davis jeszcze nie wyszedł, jak widzę. 

- No nie. 

We dwóch ruszyli spokojnym krokiem w stronę bloku Davisa. Gdy dotarli do celu, jak dwa 

klony oparli się jedną nogą o ścianę, oglądając paznokcie i czekając na to, co musiało się 

zdarzyć. Tenże blok należałby do jednych z najczystszych w mieście gdyby nie leżące 

wszędzie potłuczone szkło, w czym Woody miał niebagatelny udział. Całe miasto składało się 

jedynie z blokowisk... 

 

Gdy tylko usłyszeli przeciągły krzyk dochodzący z bloku, od razu się poruszyli. Ujrzeli 

postać wysokiego człowieka na pozbawionym szyb piątym piętrze, który z rozbiegu 

wyskoczył przez dziurę w konstrukcji. Umilkł dopiero w połowie lotu na ziemię, gdy 

zabrakło mu tchu w piersiach. 

Dennis i Woody ruszyli w jego kierunku. Przysłowiowe wejście smoka kończyło się 

bezpiecznym upadkiem na starych materacach. Gdyby przesunięto ten stos, Davis 

prawdopodobnie trafiłby do szpitala, tak jak już zdarzyło mu się kilka razy. 

 

Otrzepawszy się z kurzu, stanął przed swoimi towarzyszami.  



- Ojciec nie chciał mnie puścić - powiedział, szukając czegoś w kieszeniach. 

 

- Bywa, skoro twój tatuś jest trenerem sraj-boxingu – westchnął ciężko Dennis, po czym 

dodał - a ja jestem jego uczniem. 

 

Woody wpatrywał się w wielki plakat, reklamujący środki do prania dywanów, nie zwracając 

uwagi na swoich towarzyszy. Dopiero po chwili ciszy ocknął się. 

 

- E, uhm, to co zamierzamy dzisiaj zrobić? 

 

- No tak jak bym przed chwilą się o to nie zapytał - skrzywił się Dennis. 

 

- Cóż, możemy pójść do Michaela, ale wątpię, żeby ten szarlatan powiedział cokolwiek 

konkretnego... on umie nas jedynie zwodzić. 

 

- Cierpliwości już zaraz skończy - powiedział Davis przez nos drepcząc ze swoimi 

towarzyszami 

 

- I tak od dwóch lat.. - westchnął Woody 

 

- Spokojnie - rzekł Davis - On wie, co mówi... Jemu na pewno się uda. 

 

- Uda, to wiesz, są w filmach porno.  

Szli we trzech przez miasto, tak różni od wszystkich. 

Gdy inni według mody nosili tylko szare lub czarne ubrania, oni paradowali w barwnych 

strojach. Życie innych ludzi toczyło się wedle pewnych zasad, a oni burzyli cały porządek. 

Odróżniali się od wszystkich, zatem próbowano ich podporządkować zasadom wszystkich, 

lecz na próbach to się skończyło. 

Nienawidzili tej bezwolnej masy, która potrafiła jedynie powtarzać to, co niegdyś usłyszeli. 

- Najważniejsze to przeżyć życie w sposób słuszny - stwierdził Woody. Często potrafił 

przedstawić znikąd filozoficzne wywody. 

 

- No a coś z tego wynika więcej? - zapytał Dennis. 

 

- Zamknij się, pragmatyku - warknął Woody. - Ma ktoś jakieś finanse? 

 

- No ja mam ze dwadzieścia parę złotych - powiedział Davis grzebiąc w kieszeniach - A o co 

chodzi? 

 

- Bo tak wyliczam, jaki obiadek weźmiemy... 

 

Wszyscy doskonale wiedzieli, że Woody ma coś innego na myśli - ludzie jego pokroju nie 

zajmują się wyliczaniem obiadków. O co chodziło, tego nie wiedział nikt. 

W pewnym momencie minęli starą kobietę. Widząc ich zatrzymała się i zaczęła wymachiwać 

laską 

- Takich jak wy powinni na miejscu rozstrzelać - krzyczała 

 



- Z takich jak ty powinno się... wytapiać mydełko - powiedział cicho Woody, na co jego 

towarzysze parsknęli śmiechem 

 

- Michael to ma nie po kolei w głowie - stwierdził Dennis, gdy już oddalili się od staruchy. - 

Mówi, że gdyby nie Julian, to w dwudziestym wieku powstałby niejaki Adolf Hitler, który 

przyczyniłby się do śmierci trzydziestu milionów ludzi, z których wytapiano by mydło. 

 

- Ty naprawdę czytasz te teksty, co on ci daje? - zdziwił się Woody. 

 

- Jak dla mnie to on po prostu za dużo czasem weźmie, takie historie wymyśla, a to 

wyrabianie mydła z ludzi mi się bardzo spodobało – Dennis wzruszył ramionami. - Żeby nie 

powiedzieć, chłopak ma bujną fantazję. 

 

- Jakie warianty historii, co by było gdyby... - prychnął Davis. 

 

Nagle Woody gestem ręki kazał im zamilknąć. Stojąc w mroku bocznej uliczki, obserwował 

zajście. Ubrany na czarno mężczyzna okładał pałką leżącego na ziemi chłopaka. Woody 

bezszelestnie wyciągnął ze spodni pistolet, na co Dennis kiwnął głową. 

Strzał przechylił Marka do tyłu, lecz nie zwalił go z nóg. Wtem wyskoczył Dennis, by kopnąć 

wroga w twarz. Mark padł na ziemie a wtedy Davis przyparł go, wbijając mu krótki nóż w 

serce. Istota zacharczała, po czym przestała się ruszać, a strużka krwi zaczęła spływać po jego 

wargach. 

 

Dennis pomógł leżącemu chłopakowi podnieść się. Wtedy przyszedł jakiś mężczyzna, który 

widząc krew zaczął wykrzykiwać wściekle 

 

- Uzbrojone bandziory! Zabiliście stróża porządku! Doniosę na was, a wtedy miasto odetchnie 

z ulgą od waszego ścierwa! 

 

- Pod warunkiem, że ktoś po nas przyjdzie... 

 

Gdy tylko odeszli z miejsca zdarzenia, usłyszeli równy, marszowy krok kilku osób. To ich 

zdziwiło. Zanim dobrze zastanowili się, w ich ulicę skręciło czterech Marków. Woody, 

Dennis i Davis od razu rzucili się do ucieczki, a faceci w czerni rozpoczęli pościg. 

- Masz jakiś plan? - zapytał przerażony Davis. 

- Biegnij – warknął Woody. 

Widocznie strach jego towarzyszy wpłynął na niego i odebrał mu zdolność myślenia. Zamiast 

skręcić w prawo, w główną arterię miasta, gdzie dzięki swej szybkości bez problemu 

zgubiliby pościg, pobiegli prosto. Uliczka skończyła się szybciej niż by tego chcieli. Jej 

ślepota otaczała ich z trzech stron, z czwartej nadchodzili Markowie z pałkami. 

- Masz jakiś plan B? - zapytał Dennis, patrząc obłąkańczo na wszystkie strony. 

- Zamknij mordę... Coś chyba zrodziło mi się w głowie... 

Markowie poruszyli się, gdy Davis wskoczył na drabinkę przeciwpożarową, lecz Dennis 

rzucił w nich pokrywą od kubła na śmieci. Wtedy Woody wdrapał się na szczeble drabiny, a 

zaraz za nim Dennis. Markowie jednak nie stracili głowy, wyciągnęli pistolety i rozpoczęli 

opętańczy ostrzał. 

Dennis, Davis i Woody wspinali się coraz szybciej, świadomi grożącego im 



niebezpieczeństwa. Bloki, stare i zaniedbane, okazały się bardzo wysokie. Dopiero po 

kwadransie stanęli na dachu, próbując złapać oddech. 

- Genialny patent - stwierdził Dennis z trudem przełykając ślinę. - Nie tylko kulo, ale i 

debiloodporne kamizelki 

 

- Kij z tym – wydusił z siebie Woody, siadając na dachu. - Jak będą uparci, to jeszcze 

helikopter ściągną, odpoczywajcie szybko. 

 

- No ale jak my niby się stąd wydostaniemy? - zapytał Davis, stojąc przy krawędzi. - Jedyne 

wyjście, które widzę to schodki, ale te zostały opanowane przez Marków. 

 

- Zaraz się coś wymyśli.... 

 

Gdy tylko jego oddech wyrównał się, Woody zaczął myśleć intensywnie nad zaistniałą 

sytuacją. Po dłuższym czasie rzekł: 

 

- Mam! Zadzwonimy po Michaela, on nas uratuje. 

 

- On nie jest Schwarzeneggerem, żeby skleić helikopter w pięć minut - prychnął Davis 

 

- On nie musi zrobić helikoptera, złoty chłopaku, wystarczy trochę sprzętu alpinistycznego i 

wszystko będzie w porządku. 

 

- Skąd on ma...- chciał zapytać Dennis, lecz Woody przerwał 

. 

- No to który z was dzwoni? Ja jakoś ostatnio żadnej komórki nie... khy, khy... nabyłem. 

 

- Ja swojej nie wziąłem - powiedział natychmiast Davis 

 

- Mały kłamca - warknął Dennis, wyciągając swój sprzęt 

. 

Michael zgłosił się po krótkim czasie, akurat siedział w domu. Czym prędzej przebiegł przez 

miasto, by pomóc swoim przyjaciołom, tak przynajmniej twierdził podczas rozmowy. 

Woody'emu, Dennisowi i Davisowi pozostało jedynie czekać. 

 

- Jesteście pewni, że nic nam tu nie grozi ? - zapytał ten trzeci. 

 

- Raczej tak. Zresztą, powinienem uzupełnić braki w magazynku - stwierdził Woody, po 

czym wyciągnął swój pistolet, wyjął magazynek i zaczął upychać w nim naboje pochowane w 

kieszeniach 

 

- Lepiej uważać - szepnął Davis. 

 

Wszyscy trzej zastygli w bezruchu. Oprócz wiejącego wiatru słyszeli coś więcej, echo 

rozchodzące się w pustej, stalowej rurze. Woody czym prędzej złożył pistolet i stanął w 

pełnej gotowości do oddania strzału. 

Na dach weszli czterej Markowie z bronią w ręku. Woody strzelił w jednego z nich, a Davis i 



Dennis zaatakowali trzech następnych. Ostatni ich wróg wycelował w Woody'ego, lecz zanim 

zdążył strzelić, ten odwrócił się do niego plecami, przez co strzał spadł na jego kuloodporną 

kamizelkę. 

 

Rozgorzała walka. Woody zaatakował Marka, podchodząc do niego plecami. Tymczasem 

Dennis zasłonił się przed strzałem ciałem swojego wroga, a Davis pozbawił przeciwnika 

broni, po czym wykręcił mu rękę i strzelił mu w skroń. Mark chwilę jeszcze wierzgał nogami, 

aż w końcu zastygł w bezruchu. 

 

Nagle przeciwnik Dennisa wyrwał się z jego uścisku. Mark od razu chciał pozbawić go życia 

potężnym ciosem pięścią w mostek, lecz Davis w ostatniej chwili rzucił go na ziemię, a strzał 

z pistoletu spadł na jego kamizelkę. Tymczasem Woody zmagał się ze swoim przeciwnikiem, 

jak małe dziecko turlając się z nim na dachu bloku. 

 

Davis i Dennis wpadli sobie w ramiona by uniknąć strzału, po czym jako jedno ciało, jak kula 

armatnia ruszyli w stronę swoich dwóch przeciwników. Gdy tylko rozszczepili się, Davisa 

rzucono na ziemię potężnym kopnięciem, natomiast Dennis, wykorzystując chwilę 

dezorientacji wroga, wyskoczył i wytrącił mu z ręki pistolet. Obaj rzucili się do biegu po 

broń, lecz gdy Mark okazał się szybszy, jego rywal skoczył, złapał go za barki i zrzucił z 

bloku. Jego wrzask długo jeszcze rozbrzmiewał w uszach walczącyh. 

Woody nie mógł poradzić sobie z przeciwnikiem. Niejednokrotnie walczył w sposób 

podobny, lecz zawsze udawało mu się wykorzystać moment nieuwagi, by ostatecznie 

przechylić szalę zwycięstwa. Teraz jednak nieustannie bił, a wróg zdawał się nie tracić 

zapału, zaś on powoli ulegał zmęczeniu. 

Z pomocą przyszedł mu Dennis. Strzelił trzy razy w głowę Marka, a gdy ten zszedł z leżącego 

na ziemi, Woody od razu uderzył pięścią w szyję. Coś nieprzyjemnie chrupnęło, a ich wróg 

zastygł bez ducha. 

 

Woody natychmiast rzucił się na Marka bijącego Davisa, natomiast Dennis wycelował w 

głowę nieprzyjaciela. Chwilę odczekał i strzelił trzy razy. Mark zatrzymał się w pół ciosu, na 

co Woody wymierzył dwa kopnięcia w jego twarz. Mark padł plecami na ziemię, a Dennis 

skoczył całym swym ciężarem na jego klatkę piersiową. 

- To dość pretensjonalne, by każdy z nich nazywał się Mark - stwierdził Woody po walce, z 

trudem wypowiadając kolejne słowa. 

- Nie masz poważniejszych problemów na głowie? - parsknął Dennis - Spójrzmy na naszego 

Da....o w mordę, spójrz tylko! 

 

- Ekhm? - Woody od razu podbiegł do Davisa - Taki jakby trochę... zmasakrowany 

. 

- Trochę? Twarzy nie da się poznać! 

 

- Ważne, że oddycha....nic nie możemy zrobić, spójrz tylko, żeby się nie zakrztusił 

krwią...musimy czekać. 

 

Stanęli obaj nad swoim nieprzytomnym przyjacielem, wyczekując przybycia Michaela. Hak z 

liną wbił się w murek na bloku szybciej, niż by się spodziewali... 

 



 

- Nie mogliście zwyczajnie zejść po drabinie? 

 

- Markowie ją otoczyli, wpadlibyśmy w szpony wroga. 

Lepiej zajmij się Davisem, bo będziesz odpowiadał pośrednio za śmierć niewinnego 

człowieka. 

 

- Tak, tak.. 

Michael umieścił swoje laboratorium na ostatnim piętrze w bloku, gdzie nikt nie mógł wejść 

oprócz właściciela, czyli niego. Woody'ego, Dennisa i Davisa obowiązywała tam tylko jedna 

zasada: „Nie dotykać niczego oprócz podłogi”. 

 

Dennis bez większego wysiłku pchał nosze przed siebie, pomiędzy regały pozastawiane 

rozlicznymi słojami i instrumentami medycznymi. Do czego to wszystko służyło, wiedział 

tylko Michael. 

W półmroku panującym w pokoju Woody z trudem odróżniał wielką kotarę od ściany - za nią 

właśnie krył się największy projekt tego młodego naukowca, wciąż niedostępny dla jego 

przyjaciół. 

 

Michael rozkazał ustawić noszę pod wielką lampą przypominającą tę z gabinetu 

dentystycznego. Gdy ją zapalono Davis drgnął nieznacznie. Młody naukowiec wczuł się teraz 

w rolę chirurga. Namoczył wacik płynem, by oczyścić twarz operowanego. Ujrzał kilka 

drobnych draśnięć, lecz żadnego nie uznał za godne uwagi. 

 

- Można by pozszywać, ale to troszkę boli, a wcale nie jest koniecznie - powiedział 

Woody'emu i Dennisowi. - Chłopak będzie miał tak zwane szlachetne bruzdy. Teraz, 

Davis....słyszysz mnie? 

 

- Słyszę... - odpowiedział cicho 

. 

- To czego do tej pory udawałeś martwego? Nic cię nie boli, główka dobrze pracuje? 

 

- Żebro.... 

 

Michael ostrożnie rozpiął jego kamizelkę, lecz nie zauważył niczego szczególnego. Gdy 

jednak lekko dotknął dolne żebra, Davis szarpnął się gwałtownie. 

 

- Auć! - zawołał całkiem wyraźnie 

. 

- Acha, czyli tutaj cię boli. Żebra rzekome, hmm, hmm.... przeżyjesz. Trzeba je tylko 

odpowiednio unieruchomić i ich nie ruszać. Czyli koniec bicia się po mordzie z kim 

popadnie. 

 

- Uważaj, bo tatuś mu pozwoli - parsknął Woody, gdy Michael poszedł czegoś szukać. Wrócił 

z czymś białym, co mogłoby objąć żebro z trzech stron. Podniósł nieznacznie Davisa i 

wepchnął na żebra tę dziwną rzecz, na co operowany jęknął cicho. 

- Gotowe - ucieszył się Michael - Tyle hałasu o nic, zaledwie kilka nieznacznych rozcięć na 



twarzy i złamane żebro rzekome. Zaiste, drobnostka. Davis, no już, już. Nie udawaj 

martwego. 

 

- Ale to boli - jęknął Davis, podnosząc się 

 

- Kto po mordzie bije, ten po mordzie czasem też dostaje, wiesz chyba o tym. 

 

Michael zaprowadził swoich towarzyszy pod wielką kotarę. Tam, w ciemnościach, zaczął 

tłumaczyć. 

 

- Studiowałem od dłuższego czasu historię naszego cudownego kraju. Na początku wszystko 

pięknie, oczywiste, jedno z drugiego wynika, aż nagle pojawia się Julian i wszystko upada. O 

jego początkach z trudem znalazłem jakiekolwiek informacje. To dziura w naszej historii, 

podręczniki niemalże przemilczały drugą połowę trzynastego wieku, o ile można powiedzieć, 

że podręczniki o czymkolwiek mówią prócz tego bełkotu narzuconego przez Juliana...  

- Teraz coś, co wydałoby się wydawać niepowiązane z tą kwestią. Podałem wam legendę o 

Obronie Pięciu Wież, o męstwie Małych Wojowników, walczących magią z przeciwnikiem 

nieznanym z imienia. Do nielicznych dotarła ta legenda, do jakichś badaczy języka polskiego 

w swoich zakurzonych gabinetach. Wiadomo, magia to ściema. Problem w tym, że w 

okolicach Radomia odkopano z średniowiecznych gruzów wielką księgę. Nagłówek księgi 

brzmiał „Adepci Pierwszej Wieży, księga trzynasta”. Według legendy pierwsza z walk 

Obrony odbyła się w Pierwszej Wieży, gdzie adepci poznawali, czym jest magia. Ja byłem 

przy tym odkryciu. Rzecz przestała być śmieszna, gdy odnaleziono wpis „John Gipange”, a 

jako datę rozpoczęcia nauki podano 1 IV 1238 roku. Zabawna data, nieprawdaż? Tylko jeden 

wniosek wydawał mi się właściwy w takiej sytuacji... 

Michael westchnął ciężko, jak gdyby miał nie uwierzyć we własne słowa. 

- Kiedyś magia naprawdę istniała... po cichu zabrałem z wykopalisk kilka tomów. Opisują 

tam... sposób podróży w czasie. To akurat nie była magia, to pseudonaukowe wyjaśnienie 

zjawisk do dziś dnia niepoznanych... wykorzystałem tę wiedzę, by zbudować przysłowiową 

maszynę do podróżowania w czasie. 

- Czyli to znajduje się za tą kotarą? - zapytał Woody 

. 

- Zgadza się. Co zaś więcej... legenda o Obronie Pięciu Wież prawdopodobnie działa się w 

rzeczywistości i to ją maskowała ta dziura w historii. Teraz posłuchajcie mnie uważnie... gdy 

używa się tej maszyny, jedna osoba z nią obeznana musi ją obsługiwać, zaś inni przenoszą się 

w czasie. Wyślę was do roku 1230, skąd pochodzą ostatnie wzmianki o królach Polski. Tak 

jak zawsze o tym marzyliśmy zabijecie Juliana, gdy będzie jeszcze małym dzieckiem, a wtedy 

świat stanie się znacznie piękniejszy... Maszyna będzie gotowa jutro, to ostateczna 

zapowiedź, więc pożegnajcie się dziś ze wszystkimi, których znacie. 

Woody, Dennis i Davis mieli setki pytań, lecz żadnego nie mogli wypowiedzieć. Tak dużo do 

powiedzenia, że nie umieli powiedzieć nic... 

W końcu Michael westchnął ciężko. 

 

- Jutro dam wam również zegarek, który stanowi przepustkę do trzynastego wieku. Jeśli go 

zgubicie lub uszkodzicie, od razu rzuci was z powrotem do dwudziestego pierwszego wieku. 

Jeszcze coś... może to dość złożone, ale.. .w moim świecie znikniecie i już nigdy nie 

powrócicie. Wejdziecie do drugiego świata, otworzycie nową linię czasu i po wykonaniu 



misji zostaniecie rzuceni do dwudziestego pierwszego wieku w tym czasie, gdy odpowiednik 

mnie wyślę waszych odpowiedników w przeszłość. Znajdziecie się w tej nowej linii czasu, 

którą zbudujecie, zabijając Juliana. W tym świecie znajdziecie takich samych ludzi jak tu, 

swoje rodziny, przyjaciół, lecz tylko wy będziecie wiedzieli, że pochodzicie z innego świata. 

 

- Trudno to zrozumieć... brzmi jak zwykły bełkot... lecz dla dobra świata zrobimy wszystko – 

odparł Woody 

 

- Tak....zmienicie bieg historii jako pierwsi. Teraz natomiast odejdźcie... 

 

 

- Musimy dobrze spożytkować te dwa ostatnie dni w tym trudnym dwudziestym pierwszym 

wieku. 

 

 

- No więc tak - zaczął Woody z podłym uśmieszkiem na twarzy - Jeśli mamy po raz ostatni 

zaznać uroków naszych czasów, pójdźmy do kina 

. 

- O tej godzinie? - zapytał Davis, patrząc na zegarek - Teraz to w kinach puszczają jedynie 

filmy porno... 

 

- PORNUCHY NA WIELKIM EKRANIE - rozradował się Dennis - Mam nadzieję, że 

chusteczki dają za darmo. No ale pomyśl. Czy w trzynastym wieku będziesz oglądać takie 

filmuchy? 

 

- W trzynastym wieku, to my będziemy mieli to na żywo - stwierdził Woody - No dobra, to 

idziemy do kina. Kto ma.. 

- Nie wziąłem ze sobą pieniędzy - skłamał szybko i płynnie Davis zanim jego przyjaciel 

zdołał dokończyć zdanie. 

- No, no - cmoknął Dennis - To, że masz na sobie cały ten kuloodporny strój, nie oznacza, że 

ja się nie dobiorę do twoich kieszeni. Przyznasz się po dobroci, czy mam cię przekonać, żebyś 

się przyznał? 

 

- No dobra, mam.... 

 

- To wzorowo - ucieszył się Woody - Zatem idziemy do kina zobaczyć, o której coś grają. 

 

Ruszyli we trzech w kierunku najlepszego kina w mieście. Po przejściu kilku ulic spotkali 

samotnie idącego dresiarza, który nucił tekst słuchanej przez słuchawki piosenki. 

 

- Idąc ulicą, ludzie patrzą, jakby mnie już znali. 

Pewnie wszyscy chętnie by mi w mordę dali. 

 

Ale za co? Czy przeszkadza komuś, żę ja żyje? 

 

Ile stracą, jak przeżyje jeszcze kilka lat? 

 



Kiedyś skończą się tę męki, kiedyś powiem szach mat! 

 

Woody, Dennis i Davis zatrzymali się, patrząc na chłopaka. Po chwili mistrz celnych kopnięć 

zapytał. 

 

- Co to było? 

 

- Fear – wyjaśnił Davis. - Chłopak z osiedla. Za dnia sprzedaje Kapap na ból głowy, w nocy 

kradnie rowery. 

Swoje kroki skierowali do kina. 

 

- Dennis! - usłyszał krzyk z dolnego piętra - Woody po ciebie przyszedł! 

 

- Yhym, niech wejdzie - odparł Dennis, odchodząc od laptopa. 

 

Czym prędzej wyszedł na spotkanie. Ujrzał Woody'ego z Davisem, zaprosił ich obu do 

środka, po czym zaprowadził do swojego pokoju. 

 

- No to jak? - zapytał podekscytowany Davis. - Gotowy na ostatnią drogę? 

 

- Hmm... tak jakby... Michael przesłał mi niedawno grę komputerową z innej linii czasowej, 

muszę ją wam pokazać. 

 

Dennis zaprowadził swoich przyjaciół do laptopa. Davis i Woody przez chwilę milczeli, 

patrząc jak ich towarzysz pokonuje kolejnych przeciwników. 

 

- Little Fighter 2 - Woody przeczytał tytuł. - Nawet mi się podoba. 

 

- Tylko skąd, do kurwy, taki wybór postaci? - zapytał Dennis. - Deep, Freeze, Firzen, Julian, a 

także mniej istotne postacie Legendy o Obronie Pięciu Wież... Henry, John, Firen... a przede 

wszystkim, co do cholery my robimy w tej grze? 

 

- Daj mi to - Woody zabrał Dennisowi laptopa. 

 

Gdy tylko wybrał postać, od razu rozgromił wszystko, co stanęło na jego drodze. 

 

Następnie zagrał Davis, który też osiągnął przyzwoity wynik. 

 

- Nie takie rzeczy działy się u mnie na dzielni - Woody machnął ręką - Chodźmy od tego, bo 

to na prawdę coś niszczy nasze umysły. Chociaż nie powiem, bardzo zagadkowe... 

 

 

Zupełnie nie spodziewali się podróży w czasie. Zwykły człowiek nie mógłby przygotować się 

do niej w jeden dzień, lecz oni byli niezwykli. 

Davis oznajmił swoim rodzicom, że następnego dnia nie będzie już w dwudziestym 

pierwszym wieku. Nie mógł przewidzieć reakcji ojca. Ten jednak poklepał go po plecach, po 

czym powiedział ze smutkiem, że jest dumny ze swojego syna. Nigdy wcześniej nie 



powiedział czegoś takiego. 

Davis, bardzo zdziwiony poszedł po Woody'ego. Z kolei, gdy ten wyjaśnił swojej rodzinie cel 

swojej podróży, wszyscy zaczęli z radością i z dumą gadać, tworząc mały, rodzinny zgiełk. 

Byli niezmiernie dumni, że ich syn, do tej pory postrzegany jako wywrotowiec niepasujący do 

świata, jako wrzód na ciele rodziny, wpłynie na losy całego świata. Równocześnie jego 

odejście znacznie odciążało rodzinny budżet. 

 

Gdy tylko Dennis zawiadomił swoich rodziców, od razu posypały się setki według niego 

niepotrzebnych pytań. Dlaczego, po co, jak? Dennis jednak już wcześniej podjął decyzję i nie 

zamierzał jej zmienić. Chciał odwrócić losy świata, a teraz nadarzyła się okazja. 

 

Po pożegnaniu się wszyscy trzej mogli wyruszyć na podbój nieznanego. Szli tak razem 

ulicami swojego miasta, Wrocławia, niepewni, co przyniesie im ta maszyna. Szybkie bicie ich 

serc łączyło się w jedno w świadomości, że wkrótce będą cofnięci w czasie blisko osiemset 

lat. 

Gdy już domysłami coraz bardziej odbiegali od rzeczywistości, ujrzeli bójkę dwóch 

ewidentnie pijanych facetów. 

Woody postanowił interweniować. 

 

- Panowie, o co chodzi? - zapytał przyjaznym głosem. 

 

- On kładzie rękę na mojej stówie! - zawołał wnet jeden z walczących. 

 

- To moja stówa! - odparł drugi, atakując. 

 

Przedmiot ich sporu leżał na ławce obok jak nieistotny dla świata papierek. Woody zabrał 

banknot i powrócił do swych towarzyszy. 

 

- Ciekawe, kiedy się zorientują - westchnął, rozrywając stuzłotówkę na dwie części. 

Szybciej niż się spodziewali dotarli do bloku Michaela. Powolnym krokiem, w sercach 

żegnając się ze swoim światem, wspinali się na ostatnie piętro. Maszyna już czekała. 

Gdy zapukali do drzwi, Michael najpierw spojrzał przez judasza, po czym otworzył swoim 

przyjaciołom. Teraz w jego laboratorium było dobrze oświetlone, wszystkie lampy zostały 

włączone. 

- No i jak? - zapytał Michael, zacierając ręce. - Gotowi do podróży w trzynasty wiek? 

- Dla dobra kraju gotowi jesteśmy na wszystko – odparł Woody, jak zwykle pompatycznym 

głosem. 

Michael nie zaprowadził ich do maszyny, lecz do zakurzonej szafy, gdzie leżały wszystkie 

eksponaty zebrane z wykopalisk archeologicznych i rozmaite bibeloty zbierane przez niego 

przez całe życie. Wybrał spośród nich trzy jednakowe zegarki wieszane na szyję, na oko 

pochodzące z dziewiętnastego wieku. 

- Te zegarki tylko z wyglądu są jednakowe – zaczął Michael, mając eksponaty zawieszone na 

przedramieniu. - Dwa z nich są identyczne bez reszty, trzeci zaś... tak jak już wspominałem 

od niego będzie zależeć wasz pobyt w przyszłości. To ten - wyciągnął rękę z zegarkiem, który 

wnet chwycił Woody 

 

- Davis, wieszaj go na sobie - rozkazał od razu 



. 

- Nie rozumiem - zdziwił się Dennis 

. 

- Te dwa zegarki są jedynie przykrywką... gdyby ktoś zniszczył ten jedyny prawdziwy 

zegarek odesłałby was z powrotem, a tak to musi zgadywać, kto go ma. 

 

Teraz, gdy wszyscy trzej byli gotowi, Michael zaprowadził ich do maszyny. Wyglądała 

niepozornie. Kilka nakładających się na siebie barwnych kręgów, tworzących niewielki, 

okrągły plac. Obok stała wielka skrzynia z dwiema wajchami i jednym przyciskiem. 

 

- Na tym twórcy fantastyki naukowej się zawiodą - westchnął Michael - Nie ma żadnego 

zegara, jest tylko to. Zegara tu trzeba jak rysunku krowy na ciężarówce, wiozącej maczety. 

 

- Nie pierwszy raz futuryści zawiedli się - stwierdził Woody - Czyli co, mamy się wpakować 

na te kręgi? 

 

- Tak, dokładnie. Chwyćcie się za rączki jak w przedszkolu. - Po tych słowach Michael 

uśmiechnął się złośliwie. - Mówię poważnie. 

 

Podszedł do skrzyni, by ustawić odpowiednio wajchy. Trzymając palec na przycisku, 

powiedział 

. 

- To wasze ostatnie sekundy w dwudziestym pierwszym wieku, przynajmniej na najbliższy 

czas. Jakieś słowa pożegnania? 

 

- Michael, nie pierd*l, tylko działaj. 

 

Nacisnął guzik  

Zdawało się im, że ziemia rozstąpiła się pod nimi. Spadli w ciemność, lecz po chwili unieśli 

się gwałtownie w górę. Jak gdyby długi czas lecieli, po czym ogarnęła ich wszechobecna 

jasność rażąca w oczy.  

Coś pękło, a światło rozszczepiło się jak na pryzmacie. Ogarniały ich kolejne barwy, fiolet, 

niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, jak gdyby znaleźli się w ramionach 

wielkiego wiatraka. Znów zapadła ciemność, po czym spadali z trudem w dół, jakby musieli 

przekopać się przez ziemię. 

 

Usłyszeli nagle szepty, niby w polskim języku, lecz niezrozumiałe, pełne dziwnych słów, 

które umarły setki lat przed nimi. To napawało ich strachem, gdy czuli, że przechodzą przez 

kolejne epoki. Ostatecznie, po długim czasie tego trudnego do przebycia lotu, znaleźli się w 

trzynastym wieku. Ujrzeli najpierw drzewa, później łąki i już mieli dotknąć ziemi, gdy nagle 

coś poderwało ich do góry. 

 

Nastała wielka jasność, która ich oślepiła na długi czas. Po niej znaleźli się w laboratorium 

Michaela. 

 

- Co to ma znaczyć? - zdziwił się Woody. 

 



- Nie wiem... może gdzieś się pomyliłem... szlag, będę musiał zbudowaćć wszystko od 

nowa... albo ten tekst to zwykłe gówno. 

 

- Boli mnie... całe ciało... - jęknął Dennis. 

 

- Nie mam swojego zegarka! - zawołał nagle Davis 

. 

Wszyscy wstrzymali oddech. 

 

- Co to ma, kurwa, znaczyć? - zapytał Michael, sylabizując każde słowo. 

  



Rozdział II: Dzienniki wojenne 

 

Nazywam się Władysław Kerkerke... żeby tak banalnie zaczynać? W sumie to nic mniej 

banalnego niż kolejny banalny pamiętnik kolejnego banalnego człowieka, który banalnie 

myśli, że jest niebanalny. 

Urodziłem się... gdzie i kiedy? Nieważne, urodziłem się, liczy się dokonanie. Sposób w jaki 

się urodziłem, albowiem urodziłem się szlachetnie. Ponad wszystkimi. 

Dzieciństwo... Marzenie, bajka. Niczego mi nie brakowało, mogłem mieć wszystko, o czym 

tylko pomyślałem. Z jednej strony mój ojciec był jednym z najbardziej wpływowych 

magnatów w kraju, z drugiej jednak matka chciała roztoczyć nade mną jak najtroskliwszą 

opiekę. 

Może taki stan rzeczy przedstawiałby się dobrze na kilka pierwszych lat mojego życia, 

później jednak przyniósłby mi przekleństwo. Mój ojciec już w parę lat po moim urodzeniu 

myślał o wysłaniu mnie do szkoły handlowej, bym następnie umiejętnie powielał majątek 

rodzinny, a liczne uczty, których podówczas nie rozumiałem, zostawiały na mnie tłusty ślad. 

Gdybym postąpił po myśli ojca, stałbym się następnym bogatym kupcem. Tak się jednak nie 

stało. 

Żyłem w świecie baśni i przez to przeciwstawiłem się woli ojca. Miałem wtedy bodajże osiem 

lat, gdy powiedziałem, że nie chcę siedzieć całe życie za kantorkiem, licząc pieniądze, że dla 

mnie byłaby to śmierć za życia. Ojciec wielce się zdziwił, podówczas jeszcze nie rozumiałem, 

jak bardzo. 

Kim w takim razie chciałbyś zostać? 

Rycerzem walczącym o lepszy świat. 

Może miałem wtedy zbyt piękne poglądy na życie, żeby widzieć jego ohydną rzeczywistość. 

Dziecko zasłuchane w piękne opowieści dało się im ponieść. Ojciec kiwnął głową, myśląc 

nad zaistniałym zagadnieniem. Niejednokrotnie musiał rozwiązywać kłócące się ze sobą 

kwestie publiczne, ale przyszłość własnego dziecka, w dodatku najstarszego, to coś o wiele 

trudniejszego. 

Najstarszego. Matka porodziła szczęśliwie jeszcze córkę i syna, a czwarte dziecko było w 

drodze. Ojciec wcale stary jeszcze nie był, ale obrzydliwie bogaty. W dodatku dużą liczbę 

dzieci uznawał za łaskę u sił wyższych – niemalże jak Żyd. 

Po prawdzie to wszyscy synowie nie mogą zajmować się majątkiem. Zatem decyzja zapadła. 

W kraju istniało wiele szkół wojskowych, gdzie biednych bezlitośnie szkolono do walki z 

wrogiem, bogatych zaś przystosowywano do dowodzenia nimi. Ani jedna, ani druga 

możliwość mi nie odpowiadała. Jak ojciec mawiał należało ze mnie uczynić błędnego 

rycerza. Takie też miałem marzenie 

Sprowadzono do naszego domu nauczyciela z jednej z tych szkół wojskowych z 

przykazaniem, żeby mnie nie bił. Cóż, o ile niektórzy biedacy nie chcą pogodzić się ze swoim 

losem, tyle mnie wcale nie musiano zmuszać. 

Zaczęło się od prostych ćwiczeń. Bieganie wokół słupków, rozciąganie, także pływanie. 

Niekiedy na lekkim chłodzie. Trzeba się zahartować, mówił mój pierwszy mistrz, chociaż tak 

w ogóle niewiele mówił. Dawał zadanie, a następnie w ciszy patrzył, mając ręce złożone. 

Bardzo rzadko wyrażał swoje uwagi. Mądrze czynił. 

Wkrótce jednak ten przedsmak szkolenia przestał wystarczać. Ten stary człowiek znał jeszcze 

kilka ćwiczeń na szybkość działania, których w zwykłej szkole nie uczył, ale wiedziałem, że 



powoli go przerastam. 

Nigdy nie przywiązałem się do swojego starego, spokojnego mistrza, więc jego zmiana nie 

była dla mnie bolesna. Mój drugi mistrz stanowił przeciwieństwo pierwszego. Pierwszy 

cichy, spokojny, drugi zaś nie przestawał krzyczeć, jak gdyby opętały go złe moce. W sumie 

to w żadne moce oprócz pięści, miecza i magii nie wierzę, ale drugi mistrz oprócz mocy 

werbalnej stosował moc pięści. Chyba wtedy uznano, że już dorosłem do takiego traktowania. 

Chyba mieli rację. Co ciekawsze, obaj mistrzowie pochodzili z tej samej szkoły wojskowej. 

Skończyła się zabawa. Niezależnie czy mróz, czy deszcz, ja zawsze musiałem ćwiczyć w tej 

samej, letniej koszuli, podczas gdy mistrz marzł w grubym kaftanie. Zamiast rozciągania, 

musiałem godzinami wisieć na gałęzi, stare ćwiczenia musiałem wykonywać szybciej. Uczył 

mnie także pierwszych „machnięć” mieczem, wtedy jeszcze drewnianym, oraz 

przygotowywał ćwiczenia siły 

Kilka razy zachorowałem, lecz to było tylko przelotne przeziębienie. Może ojciec miał 

jeszcze nadzieję, że zmienię zdanie, może chciał mnie w ten sposób odciągnąć od mego 

zamiaru, ale nie, pomimo wszelkich trudów wciąż wiedziałem, czego chciałem. Zmieniałem 

się zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Matka zauważyła zmiany, lecz musiałem zerwać z nią 

kontakt, gdyż tylko by przeszkadzała w moim szkoleniu. 

Drugi mistrz pozostał przy mnie dłużej. Zawsze wściekły, wrzeszczący, ale miał wiedzę, 

którą mógł mi przekazać. Gdy tylko doszedłem do wprawy w okładaniu słupków drewnianym 

mieczem, rozpoczęliśmy pierwsze pozorowane walki. Z początku każdy ruch musiałem 

wykonać w określony sposób, w zwolnionym tempie, jedynie uciekać przed mistrzem 

musiałem najszybciej jak tylko mogłem. Moje krótkie nogi okazały się szybsze od jego 

starych, ale za to on wykazywał niewiarygodną wręcz celność w rzucaniu kamieniami i 

wszystkim, co znalazł pod ręką. Gdy padałem, zaczynał okładać mnie drewnianym mieczem, 

po czym wracaliśmy do ćwiczeń. 

Wkrótce coraz szybciej wykonywaliśmy określone ruchy, aż przystąpiliśmy do walk 

spontanicznych, niczym nieokreślonych, nieograniczonych. Nadal robiliśmy to w 

zwolnionym tempie, ale miałem wrażenie, że oto właśnie spełnia się moje marzenie. Najpierw 

nieustannie przegrywałem, później to ja przejąłem pierwszeństwo. Mistrz sam nie zauważał, 

jak walki przyspieszały do najwyższego tempa, gdy drewniane mieczyki wręcz świszczały. 

Przy pierwszej nadarzającej się okazji spotkał się z moim ojcem i w barwnych słowach 

wytłumaczył, iż „tego tępaka niczego nie da się nauczyć”. Odesłano go więc do jego szkółki. 

Trzeci mój mistrz pochodził natomiast z najlepszej szkoły wojskowej w kraju i był ostatnim, 

który uczył mnie „przy domu”. Pierwsze, co stwierdził, to to, że niczego nie umiem, że 

niczego się nie nauczyłem. Tańce sfer wyższych co prawda widziałem tylko kilka razy w 

życiu, ale moje ćwiczenia przypominały coś takiego, gdy trzymałem w ręku tandetny miecz 

żelazny, w dodatku tępy. Zmianę rodzaju broni odczuła moja ręka, wkrótce sprawiłem sobie 

rękawice. Ciąłem więc tym tępym kawałkiem żelaza powietrze, wyginałem się, ustawiałem w 

wymyślnych pozach. Cóż, może nie przypominało to ani trochę moich wcześniejszych 

ćwiczeń, ale te niewątpliwie pomagały. 

Uczyłem się też technik psychologicznych, przede wszystkim jak zwodzić wroga, jak zepsuć 

jego morale jeszcze przed walkę, jak pokonać go przed pierwszym ciosem. Trzeci mistrz 

przypominał jakiegoś wybitnego artystę, jakby śpiącego, ale gdy chciał, umiał wyrazić swoje 

zdanie. 

Pewnego dnia stoczyliśmy pierwszą walkę, znowu spowolnioną i z ustalonymi ruchami, ale 

na miecze żelazne. Cóż, zupełnie inne uczucie, kiedy broń jest cięższa. Zawsze pod koniec 

przyspieszaliśmy, wciąż z ustalonymi ruchami. Powtarzaliśmy to wiele razy, aż 



postanowiliśmy stoczyć pierwszą walkę z ograniczeniem jedynie tempa. 

Trzeci mistrz mienił się oficerem, więc widocznie nie wszyscy tego rodzaju zajmują się 

wyłącznie stawianiem kropek na mapie i wydawaniem rozkazów. Pokonał mnie, robił tak 

jeszcze wiele razy, a każde uderzenie z jego ręki żelaznym mieczem, choć stępionym, bolało i 

zostawiało ślad. Nie istniała możliwość, żebym go pokonał, przewidywał każdy mój ruch. 

Mimo to co jakiś czas stwierdzał, że robię dobrze, że widać postępy 

Mimo że ani razu go nie pokonałem, zarządził walkę w prawdziwym tempie. Na żelazne 

miecze. Gdy zaczął wywijać tą swoją bronią, zwyczajnie uciekłem, rzucając swój oręż. 

Gdyby chociaż raz mnie uderzył, połamałby mi kości. Witaj, rzeczywistości! 

Za drugim razem poszło nieco lepiej, pozostałem na polu walki, przechodząc do obrony w 

pierwszej chwili. Na niewiele się to zdało, gdyż i tak przełamał blok w trzech uderzeniach. 

Nie poddawałem się, gdy tylko wstałem, ponownie przystępowałem do walki. Wkrótce 

zacząłem dostrzegać pewne mechanizmy, zależności, dzięki czemu obrona stawała się 

skuteczniejsza. Trzeci mistrz znał jednak bardzo wiele sztuczek. Wszystkich musiałem się 

nauczyć. 

Pierwsza próba przejścia z obrony do natarcia zakończyła się porażką, zanim cokolwiek 

wszcząłem, już leżałem na ziemi. Nie poddawałem się, przejmowałem coraz więcej 

umiejętności, ale i tak do zwycięstwa droga była daleka. Raz tylko udało mi się go powalić, 

uderzając od tyłu na poziomie kolan. To była tylko jego jednorazowa pomyłka, dalej znów 

nieustannie zwyciężał. 

Aż pewnego dnia powiedział, że niczego mnie już nie nauczy. Uznał za zaszczyt posiadanie 

takiego ucznia jak ja, chociaż nigdy go tak prawdziwie nie pokonałem. Wtedy dopiero 

powiedział, że zwykle szkoli wojska zaciężne, najlepszych z najlepszych, trzon armii. 

Zazwyczaj bił się z dwoma przeciwnikami równocześnie. 

Gdy miał już odejść, dokonał pewnych ustaleń z moim ojcem. Dostałem całkiem pokaźną 

sakiewkę złota i ruszyłem ze swoim mistrzem w drogę. 

Dziesięć lat, jeśli nie więcej, szkoliłem się przy swoim domu, ażeby z małego dziecka stać się 

wojownikiem. Z lat dzieciństwa nie pozostało mi nic, jedynie marzenie, wciąż to samo, 

niezmienne. Trzech różnych mistrzów, a dzisiaj nie pamiętam imienia żadnego z nich. Zatem 

żaden z nich nie istniał, stał się bajką tak jak moje dzieciństwo. 

Byłem przygotowany na trudy podróży, nic nie mogło nas powstrzymać. Szliśmy we dwóch 

rozmiękłą od deszczu drogą, nieraz w błocie po kolana, lecz szliśmy do celu. Do jakiego, tego 

dokładnie nie wiedziałem. 

Po wielu miesiącach trafiliśmy do celu. Jakiś budynek w środku miasta, a na nim równo 

wypisane litery. Zrozumiałem. Musiałem nabyć prawdziwą broń. 

Najpierw pokazano nam to, co leżało na samym wierzchu, widoczne już przy przekroczeniu 

progu, lecz mój mistrz wybuchnął gniewem, żądając czegoś. Robota ludzi jest dla ludzi, 

mistrzowie potrzebują roboty mistrzów. Właściciel sklepu skrzywił się i zaprowadził nas 

schodami do podziemi. 

Na mieczach nigdy się nie znałem, lecz mój mistrz latał jak oszalały między tymi 

ustawionymi na miękkich poduszkach broniami, a każda z nich miała swoją własną gablotę. 

Musiałem brać do ręki dziesiątki mieczy, wykonując nimi kilka ruchów, aż w końcu mój 

mistrz wybrał. Sakiewka zginęła w połach szat właściciela sklepu, a ja otrzymałem broń wraz 

z pochwą na całe życie. Miała swoją własną, łacińską nazwę, ale tak złożoną, że swój miecz 

nazwałem po prostu Sprawiedliwością. 

Mistrz udzielił mi ostatnich wskazówek, jak mam postępować, a następnie rozstaliśmy się na 

zawsze. Nigdy więcej go nie wspomniałem. 



Sprawiedliwość miała wkrótce zwyciężyć, nawet chyba bardziej wkrótce niż bym tego sobie 

życzył. Otóż gdy tylko wyszedłem z miasta, ujrzałem dwóch delikwentów okradających 

kupca. Byłem po to, by pomagać małym. Wtedy dopiero uświadomiłem sobie, jak świetnie 

zostałem wyszkolony. Pociąłem ich, nie umiałem jeszcze zabijać, ostrze Sprawiedliwości 

pierwszy raz zabarwiło się krwią w moich rękach. 

Kupiec, choć zakrwawiony, nie umiał przestać mi dziękować. Dał mi trochę złota i tak oto 

wyglądał mój pierwszy bój o sprawiedliwość. 

Miałem znaleźć jakiegoś rycerza, który z chęcią stanąłby ze mną do walki, już nie pamiętam, 

jak się nazywał. Po kilku dniach znalazłem go i rzuciłem mu wyzwanie. Na udeptanej ziemi, 

zaraz za wsią. 

Pokazał zupełnie inny rodzaj walki niż mój mistrz. Bez wściekłej prędkości ciosów, za to 

silnie i zdecydowanie. Nie była to walka łatwa ani dla mnie ani dla niego. Ostatecznie jednak 

to on zwyciężył. 

Ile lat temu to się działo, nie pamiętam. Widzę większość czasu jako ciemność, zdarzenia 

przez mgłę, jedynie te nieliczne, porywające wówczas duszę, zapamiętałem dobrze. Przez 

wiele lat żyłem jako błędny rycerz, a raczej obłędny, zyskując pieniądze na życie w sposób 

iście bohaterski. Walczyłem też z rycerzami w pojedynkach, by nie zapomnieć raz 

nauczonych sztuk i żeby poznać coś nowego. Wkrótce nikt nie mógł mi się przeciwstawić, 

stałem się niepokonany. Moja bajka spełniła się. 

Postanowiłem wrócić do domu z przysłowiową tarczą, chociaż nigdy nie nosiłem żadnego 

pancerza, bo to obciąża. Teraz to nie ja wyzywałem na pojedynek, teraz to mnie wyzywano. Z 

tym samym skutkiem. 

Z zewnątrz dom wyglądał tak jak go opuściłem, w środku jednak zmieniło się wszystko. 

Miałem nowych braci i nowe siostry, co w sumie dawało mojemu ojcu godny podziwu wynik 

szesnaściorga dzieci, wliczając w to mnie. Najstarsza córka była już mężatką, a najstarszy syn 

po mnie zajął się majątkiem. Ojciec powinien się cieszyć. 

Ale nie cieszył się 

Wbrew zwyczajowi wszystkich rodziców, najpierw umarła moja matka. Ponoć wypłynęła na 

łódce w dół rzeczki i już nigdy nie powróciła. Z kolei ojca choroba już wiele miesięcy 

wcześniej przykuła do łóżka. Leżał na łożu śmierci, dosłownie i w przenośni. Słowem, 

nadszedł czas na jego ostatnią wolę. 

Zajmij się armią, Władysławie 

Choroba ojca przyćmiła wszystko, z czym przyszedłem do domu. Zajmij się armią, 

Władysławie, zostań dowódcą. Gdy ojciec wypowiedział ostatnią wolę względem każdego 

dziecka, rozkazał lekarzowi, aby ten go zabił. Szybka, bezbolesna śmierć, już nawet nie 

wiem, nie rozumiem w jaki sposób. To dzieło cywilizacji. Dziełem cywilizacji jest zabijanie. 

Zostań dowódcą. To niedorzeczne, ale taka była jego wola. Nie wiem dlaczego, wszystko 

można zakwestionować, ale nie człowieka. Musiałem opuścić dom, nie mogłem stanowić 

ciężaru dla swojego licznego rodzeństwa, zwłaszcza gdy już jeden z braci zajął się majątkiem. 

Szesnaścioro dzieci! Większa szansa, że w tej piętnastce znajdzie się ktoś, kto ci pomoże, ale 

przede mną była inna droga, droga bez rodziny. Już nawet nie pamiętam imion tych 

wszystkich braci i sióstr. Wiem tylko, że ojciec uwielbiał długie imiona, typu Władysław... 

albo bardzo krótkie. 

Zostań dowódcą, zajmij się armią. Ja byłem wojownikiem, nie strategiem. Zapisałem się do 

szkółki dla dowódców. Nauka rozpoczęła się szybko. Najpierw podstawy, ważne nawet dla 

podoficerów. Po prawdzie racja, sam nie znałem się na podstawowych zagadnięciach, ale 

szybko wszystko wiedziałem. Udowodniłem to mistrzom i zaczęto mnie szkolić na oficera. 



Znalazłem pewne zależności pomiędzy walką rycerzy a taką masową rzezią na polu bitwy. 

Wymyśliłem własną strategię. Przestawiłem ją przełożonym. Od razu zostałem marszałkiem. 

Zamieszki w kraju wybuchały już od dłuższego czasu, żądni zmian, a o wiele bardziej krwi, 

chłopi utworzyli własną armię, dowodzeni przez mieszczan. Ta hołota pokonywała regularne 

wojska króla, zdobywając potrzebny sprzęt i, jeśli nie przede wszystkim, poparcie. 

Jak to mówiono, broniłem starego porządku. Walczyłem dla króla, ale tak właściwie dla mnie 

te ideologiczne spory nie istniały. Nie miałem żadnego powodu, dla którego miałbym być 

wdzięczny królowi. Wszystko zawdzięczałem ojcu, a chciał, żebym został dowódcą, więc 

zostałem. Może wiedział, co się działo w kraju i dlatego mnie posłał? Może to on był za coś 

wdzięczny królowi? 

Przystąpiłem więc do działania, do tej pierwszej w moim życiu bitwy. Zawsze liczy się ten 

pierwszy raz. Na początku jeszcze mi nie ufano, przysłano obserwatora, który znał się na 

rzeczy. Każdy dowódca ma swego doradcę, więc i mi mógłby się przydać. Nie chciałem od 

razu pokazywać swojej najlepszej strategii, wolałem na swój sposób wykorzystać spuściznę 

poprzednich dowódców, poprawiając swoje zmiany z obserwatorem. 

Pierwsza bitwa zakończyła się zwycięstwem, jednak znaczna część wroga zdołała uciec i 

połączyć się z drugą armią. Nie zamierzałem czekać. Od razu przypuściłem drugie uderzenie, 

niby atakując sztychem, a nacierając ze skrzydeł. 

Zwycięstwo było bezwzględne. Nie braliśmy jeńców, wyrżnęliśmy wszystkich co do jednego. 

Wtedy Sprawiedliwość leżała na mapach... 

Następne bitwy to już dobijanie pozostałości pierwotnej potęgi. Często sam rzucałem się do 

walki przeciwko małym grupkom, zabijając wszystkich po kolei. Nie miałem litości, gdy 

widziałem te pijane mordy żądne krwi. Musiałem mieć przyczynę, by zabijać, zabijanie nigdy 

nie jest celem. Oni byli tą przyczyną. 

Wkrótce zostałem ulubieńcem króla, chociaż objawiało się to jedynie na papierze, nigdy go 

nie widziałem na oczy. Cenił moje zdolności i bał się mnie stracić, dla niego liczyło się tylko 

to, co robiłem za mapą, kreśląc na niej swoim rysikiem, mierząc odległości. 

Wielokrotnie prowadziłem różne przewidywania co do mojej nowej strategii, jeszcze 

niewykorzystanej, niezwyciężonej. Zwycięstwo stanowiło rzecz pewną. Cudowna broń - 

argentum bullet. 

Ostatecznie król rzucił mnie do walki na zachodzie z Niemcami. To już nie pijana armia 

chłopów zbrojnych w widły, ale prawdziwe wojsko, przeciwnik naprawdę groźny i godny. 

Argentum bullet poskutkował lepiej niż sam bym się tego spodziewał. Niemcy zostali pobici. 

Kolejne bitwy to jedynie dobijanie leżącego, historia się powtórzyła. Cesarz niemiecki został 

rzucony na kolana. 

Powoli zaczynałem mieć tego wszystkiego dość. Chciałem odpocząć, a mój król na to 

zezwolił. Osiadłem więc w stolicy wraz ze swoją armią, bawiąc na różnych pijackich ucztach 

czy wróżeniach z fusów. Podchodziłem do tego sceptycznie ja jako wódz, zaś żołnierze 

wielce przejmowali się wyrokami sił wyższych. Cóż, nie będę im zabraniał zabawy po tak 

wielu miesiącach czy nawet latach walk. 

Wróżono im, że czeka ich jeszcze kilka nieznacznych zwycięstw, a następnie nadejdzie 

klęska, która przekreśli wszystko, co do tej pory osiągnęli. Ja wiedziałem tylko w pierwszą 

część wróżby, bo następnie czekały nas wielkie zwycięstwa. Zresztą, wiele przepowiedni 

słyszeliśmy, część też zapowiadała świetlaną przyszłość. 

Sam wolałem samotność. Najczęściej leżałem na zielonej polanie przy rzeczce, gapiąc się w 

chmury. Widok naprawdę cudowny. Pamiętam to jak dziś, chociaż minęło już tyle lat. 

Pewnego dnia, gdy leżałem sam, coraz bardziej odpływałem od rzeczywistości, a obok mnie 



leżała Sprawiedliwość, już nie pamiętam jak wyglądała. Ponoć była piękna. Nagle nadbiegł 

mój brat. Co on tam robił, nie miałem czasu, żeby się nad tym zastanowić 

- Julian nadciąga! - krzyknął jeszcze w biegu 

Przez chwilę leżałem w niezmienionej pozycji, ale skamieniałem, nie wykonywałem żadnego 

ruchu. Nie rozumiałem. 

- Julian nadciąga? - powtórzyłem zdumiony. - Kim jest Julian? 

- To człowiek... człowiek, który niszczy cały kraj... 

Człowiek. Jeden człowiek, a ja, Władysław Kerkerke, dowodziłem armią. Musiało dojść do 

niedomówienia. 

Jeden człowiek przeciwko całej armii, myślałem, schodząc z pagórka. Jeden człowiek 

powinien walczyć przeciwko jednemu człowiekowi. O co tu chodzi? 

Ruszyłem na czele armii przeciwko jednemu człowiekowi. Znaleźliśmy tego człowieka pod 

Klintenem. Trochę dziwnie wyglądał, ale rzeczywiście, był jeden. Za nim stał legion 

żołnierzy. 

Rozpoczęliśmy bitwę tak, jak robiliśmy to zawsze przy stosowaniu mojej strategii. 

Ruszyliśmy do ataku. Może nas walczyło mniej, ale w mojej strategii liczba nie grała 

większej roli. Wróg został ustawiony tak, jak sobie tego życzyłem. Dałem sygnał do natarcia. 

Może gdybyśmy walczyli przeciwko ludziom, wygralibyśmy, ale tam, pod Klintenem, 

walczyliśmy przeciwko demonom, potworom. Przeciwko magii, której nie znaliśmy z żadnej 

bitwy. Przegraliśmy tylko jedną bitwę. Tę najważniejszą. To w zupełności wystarczyło. 

Z mojej armii nie przeżył nikt, nie wiem. Musiałem uciekać z pola bitwy ze swoją 

Sprawiedliwością. Może to tchórzliwe, ale ja nie myślałem o męstwie w ginięciu, gdy 

mogłem jeszcze przydać się królestwu. Męstwem nie jest śmierć, męstwem jest tylko życie. 

Wysłałem gońca z wiadomością do króla, że moje armie zostały rozbite i proszę o przysłanie 

nowych jednostek. Tego, co się stało, nie mógł przewidzieć nikt. 

Otóż król uznał mnie za zdrajcę narodu, wydano listy gończe. Kto zaprowadziłby mnie 

żywego pod sąd, byłby ustawiony na całe życie. Polowanie rozpoczęło się, kłusowników 

cechuje okrucieństwo i okrucieństwo, a zwierzyna to ja. Gdzie bym nie wkroczył, wszędzie 

od razu rozpoznawano mnie i próbowano schwytać. Ile ja osób zamordowałem w takich 

warunkach, tego chyba nawet sam Stwórca nie zliczy. 

Proste i genialne, a równocześnie tak głupie! Po co prowadzić walkę przeciwko Julianowi, 

skoro on wciąż stanowi zagrożenie? Przecież o wiele prościej zwrócić gniew na Władysława 

Kerkerke, zdrajcę narodu, winnego zniszczenia armii. Czyżby oni nie wiedzieli, że po mnie 

przyjdzie czas na nich, a wtedy nikt ich nie uratuje? No cóż, ja potrafię odnaleźć się w każdej 

sytuacji. 

Nie mogłem pozostawać wśród ludzi, ja wyklęty. Wszyscy czyhali na moje życie, nawet ci 

prości chłopi, co zawsze wydawało mi się, że są ograniczenia do tego stopnia, iż nie podejmą 

żadnego działania z własnego pomysłu. Żadna wiadomość nie docierała do nich wcześniej niż 

kilka miesięcy po zdarzeniu, a ta z dnia na dzień. 

Zapomnieli o tym, co dał im Władysław Kerkerke. Zapomnieli o zwycięstwie nad Niemcami, 

pamiętali jedynie Klinten. Wredne intrygi. Rodzina wyparła się mnie, to akurat rozumiem, 

gdyż mógłbym im wielce zaszkodzić. Nic więcej. 

Uciekałem więc na południe, w góry, do krainy z bajek i baśni, gdzie żyją nieliczni ludzie w 

spokoju. Może zapytaliby, kim jestem, wtedy powiedziałbym całą prawdę. W sercu kraju 

polskiego zabrakło dla mnie miejsca. 

Idąc na południe, przeżyłem wiele trudności, lecz zahartowany, mogłem im sprostać. 

Wszystko, co dało się zjeść, zjadłem. 



Bałem się pokazać jakimkolwiek ludziom, każdy mógł mnie wydać. Zapomnieli, a ja bałem 

się im przypomnieć. Pozostałem sam dla siebie. 

Życzliwych ludzi na południu nigdy nie znalazłem. Może nie zaszedłem wystarczająco 

daleko, może zboczyłem z właściwej ścieżki? Nie wiem. Znalazłem za to coś o wiele 

lepszego od tego, czego szukałem. 

Z początku miałem trudności ze zmianą sposobu życia, z czasem jednak przywykłem To było 

odrażające, ciemności nie dawały bezpieczeństwa, jedzenie też pozyskiwałem z trudnością. 

Wkrótce przywykłem do mroku, poznaję świat dzięki dźwiękom, oczy stały się bezużyteczne. 

Wystarczyło ostrożnie poznać teren, a już znajdowałem tyle żywności, ile tylko chciałem. 

Może właśnie mrok jest lepszy dzięki temu, że nie widać, co się w nim znajduje? 

Gdy zaczynałem, bałem się zwierząt żyjących w tej jaskini, mordowałem wszystko, co 

znalazło się w zasięgu miecza, wkrótce jednak poznałem, że popełniałem błąd. Byłem 

głupcem. Musiałem poznać te zwierzęta, zrozumieć ich zachowania, by stać się takim jak one, 

bo tylko one mają tutaj władzę. 

Ludziom żyjącym w cywilizacji wydaje się to dziwne. Ja podejmowałem próby 

porozumienia, jak niesforne dziecko wdrapywałem się pod sam sufit, płosząc przy tym 

wszystkie nietoperze, później jednak spałem wśród nich, zwisając z góry. Mówię innym 

językiem niż one, ale rozumiemy się. Nie mogę stąd wyjść, to klatka, którą sam sobie 

wybrałem. Nazwałem ją Sprawiedliwością – miecz już dawno przełamałem na pół i zrzuciłem 

ze stoku góry. 

Nietoperze to zwierzęta niepomiernie bardziej uczciwe niż ludzie. Z nimi rozumiem się o 

wiele lepiej. 

Nie wiem, co się dzieje poza jaskinią. Może obława na Władysława Kerkerke skończyła się? 

Chociaż... kto to Władysław Kerkerke? Czy dawny król został obalony? Jak zakończyła się 

kwestia Juliana? To już jest poza mną, żyję w innym świecie, o wiele piękniejszym od tego, w 

którym żyją inni. 

Dawny strach przed schwytaniem przemienił się teraz w coś zupełnie innego. Gdy ktoś 

wchodzi do mojej jaskini, od razu morduję go nie dlatego, że boję się sądu króla, ale żeby nikt 

mnie nie zauważył, nikt nie naruszył mojego pięknego świata. Mojego spokoju. Ludzkie 

mięso, choć jedzone na surowo, to istny rarytas w porównaniu z robaczaną dietą tutaj 

stosowaną. Łatwiej odzwyczaić się od światła niż od stołu. 

Zapomniałem już wszystkich sposobów walki na miecze, jakich kiedyś używałem. Teraz liczą 

się tylko ręce i szczęka. Moi mali bracia wciąż zaskakują mnie swoimi technikami podczas 

zmasowanych natarć na przeciwnika. Szybko się uczę, a w dodatku pamiętam sposoby 

stosowane jeszcze przed Sprawiedliwością. Walcząc w ciemnościach, nikt nie może ze mną 

zwyciężyć. Będzie obracał się wokół własnej osi z pochodnią w ręku, a gdy zobaczy błysk 

moich oczu może zdąży zrozumieć, iż oto nadszedł koniec. 

Pewnego dnia do mojej jaskini wtargnęli jacyś kupcy. Nie mogli wiedzieć, ze właśnie wydali 

na siebie wyrok śmierci. Słysząc podejrzane dźwięki, jeden z nich wyciągnął miecz. 

Nietoperze jak jeden głaz rzuciły się na jego plecy, doszczętnie rozrywając mięso. Wtedy 

drugi kupiec krzyczał jakby postradał zmysły „bat, bat!”. Nietoperze nie lubią hałasu, a ja 

pomagam swoim małym braciom. Spadając z wysokości, całym ciężarem uderzyłem go w 

głowę. Czaszka od razu pękła. 

Trzeci kupiec był chyba kobietą. Gdy próbował uciec, rzuciłem w niego kamieniem, trafiając 

w szyję. Kości nieprzyjemnie zgrzytnęły, a kupiec padł bez ducha na ziemię, staczając się w 

przepaść. 

To był koniec. Zacząłem się zastanawiać, z jakiego kraju pochodzili ci kupcy. Następnego 



dnia nie spałem z moimi braćmi, tylko oglądałem zwłoki. Flaga angielska na piersi jednego z 

kupców. Anglicy. 

Nie chciałem budzić swoich braci, więc poszedłem w ciemny kąt, by tu odpocząć po całej 

nocy pracy. Szczególnie zajął mnie ten dziwny okrzyk, wykrzykiwany przez tego jednego 

kupca. „Bat”. Ciekawie brzmi. Na nowe życie potrzebuję nowego imienia, więc dlaczego 

miałbym nie skorzystać z tego? Bat. Niech będzie zatem Bat, chociaż nie wiem, co to tak 

dokładnie oznacza, ale skoro ten kupiec wykrzykiwał to w ostatnich chwilach życia jak 

opętany, to musi być coś ciekawego. 

Nie szkoda mi tych wszystkich zamordowanych ludzi, tak jak nikt nie litował się nad 

Władysławem Kerkerke. Wkrótce pewnie w ogóle zapomnę języka ludzkiego, a wtedy stanę 

się w pełni podobny do swoich braci. 

Każdy ma swoje grzechy, za które musi zginąć. Ja nie widzę w ciemnościach, to nieprawda, 

że człowiek może przywyknąć do mroku i ujrzeć wszystko wokół. Władysława Kerkerke 

oślepiła bitwa pod Klintenem, a potem musiał siec na oślep, by otaczający go zewsząd 

wrogowie nie wystawili jego zwłok na widok publiczny. 

Przy Anglikach znalazłem także papier i pióra z atramentem. Coś we mnie wtedy drgnęło. 

Teraz, gdy moi bracia śpią, próbuję sobie przypomnieć, jak wyglądają litery. Tak, język 

cywilizacji, tak dawno przeze mnie zapomniany. Korzystając ze słów, które jeszcze 

pamiętam, próbuję spisać swoje wspomnienia. Nazwę je „Dzienniki Wojenne”. Czy to 

kiedykolwiek ktoś przeczyta? Tak bardziej dla siebie to napisałem, żeby pamiętać, kim był 

Władysław Kerkerke. 

Szlachetnie urodzony, świetnie wyszkolony na wojownika na koszt ojca. 

Wielki dowódca, twórca przełomowej strategii 

Patriota, ogłoszony zdrajcą 

Wtedy Władysław Kerkerke przemienił się w Bata. 

Moja przyszłość jest wyjątkowo przewidywalna. Będę tutaj walczył ze swoimi braćmi, aż 

nadejdzie śmierć ze starości, gdyż nie istnieje siła zdolna mnie zabić. 

Ja na nic nie czekam. Żyję spokojnie wśród swoich braci, jutro przyniesie to samo co wczoraj. 

To cywilizacja zniewala człowieka, czyni z niego machinę do pracy. Niech taki zobaczy, jak 

wygląda życie z przyrodą. 

Ja widzę, że dla mnie wstaje słońce, oczywiście, w sensie przenośnym. Każdy dzień przynosi 

piękne relacje z moimi braćmi, pozwala mi cieszyć się z życia. Ludzie cywilizowani muszą 

nieustannie za czymś gonić, spieszyć się do czegoś, co w rzeczywistości szczęścia im nie da. 

Ja na nic nie czekam. Idę przed siebie 

  



Rozdział III: Obcy rzeczywistości 

 

- Otwórz czwarty czakram. 

Jego mistrz nie wypowiedział tych słów. Rudolf robił to już mechanicznie i zdawał sobie 

sprawę, iż milczący do tej pory niski człowieczek wnet wykryje choćby najdrobniejszą 

niepoprawność w jego ćwiczeniach. 

Znajdowali się w wielkim pokoju o ścianach z wymalowanymi na nich barwnymi kwiatami. 

Ćwiczyli w półmroku; maleńkie, kwadratowe okienko przepuszczało niewielką ilość światła, 

tworząc jasny stożek na podłodze. W jego środku stał Rudolf, wyginając się w przedziwny 

sposób podczas swoich ćwiczeń. 

W ciemności siedział jego mistrz w bezruchu, martwo wpatrujący się w swego ucznia. 

Rudolf, pomimo rozlicznych dzwoneczków rozwieszonych na swoim ciele, jazgoczących 

przy każdym ruchu, musiał rozpoznać położenie jego ducha na podstawie echa. Jeśli 

pomyliłby się, cienkie ostrze wnet wbiłoby się w jego ramię. 

- Pomylisz się – powiedział mistrz ciepłym głosem, lecz echo złowrogo odbijało się od ścian. 

- Nie pomylę się – odparł Rudolf łagodnie, jak gdyby wciągał powietrze. Dzwoneczki, 

wyczulone na każdy jego ruch, nigdy nie zdołały go zagłuszyć. 

Nagle usłyszał cichy świst. Wiedział, że musi działać szybko. Błyskawicznie podniósł rękę, a 

cienki nóż wbił się w zwisający rękaw jego stroju. 

- Wybiłeś mnie z rytmu – stwierdził spokojnie Rudolf 

- Życie nie jest rytmem. 

Stojąc w świetle, nie mógł zobaczyć człowieka w mroku, oddalonego od niego o zaledwie 

kilka kroków. Fałszywy dźwięk drgającego metalu. Musiał uważać. 

Jedno ostrze rzucono na wysokości jego serca. Gdy obracało się, musiał je złapać za rękojeść, 

inaczej przeszłoby przez jego ciało jak przez masło. Energiczny ruch. Udało się. 

Drugie ostrze rzucono pod sufit, równocześnie jednak w stronę Rudolfa poleciał 

nieregularnego kształtu kamień. Podniósł jedną nogę, biorąc potężny zamach. Cios. Po 

kamieniu zostały dwie połówki. Ostrze wbiło się głęboko w podłogę tuż za jego plecami. 

- Oderwałeś się od rzeczywistości – rzekł mistrz spokojnie 

- Magistrze mój... - odparł Rudolf, jakby wzdychając 

Stanął w całkowitym bezruchu, by uciszyć dzwoneczki. Ktoś pstryknął palcami. Mały kamyk 

odbił się od płazu jego ostrza. Cicha wibracja mogłaby przenieść się na dzwoneczki. To rzecz 

najmniej pożądana... 

Nagle coś go odepchnęło. Przed tym nie mógł się obronić, to była magia. Natychmiast 

odzyskał równowagę, nawet na chwilę nie wypuszczając broni, by ułożyć odpowiednie 

symbole na rękach. 

Drugie uderzenie odczuł jako bolesne świdrowanie w mózgu. Teraz nadeszła pora na jego 

cios. Z ostrzem skierowanym w swoją stronę zgiął rękę w łokciu, by metal dotknął ramienia, 

a następnie błyskawicznym ruchem uderzył w ziemię. Fala światła na ostrzu na chwilę 

rozjaśniła całe pomieszczenie, lecz natychmiast zeszła do ziemi. Wtedy podłoga zaczęła 

łamać się, pękać, aż fala zniszczenia zatrzymała się na ścianie. 

- Wystarczy – stwierdził mistrz, wychodząc z cienia 

- Magistrze mój – powiedział Rudolf bezmiernie pustym głosem, mimo że tak ciepło 

brzmiącym 

 



Rudolf wiedział, że nie będzie musiał czekać. Gdy jednak pod wielkim drzewem wiśni nie 

zastał wyczekiwanej osoby, chwilę postał, rozglądając się na wszystkie strony, po czym 

usiadł. Jednak będzie czekał. Poczuł lekki zawód. 

Szum tysięcy liści uspokajał go, niemalże usypiał. Mógł zapomnieć o prawdziwym świecie, 

chociaż sam poruszał się w krainie ciszy. Ciszy, której mu tak zazdroszczono. Nie wiedzieli, 

co to znaczy cisza. 

Gdy patrzył przed siebie, widział cały Szanghaj jak misternie wykonaną makietę, dostępną na 

wyciągnięcie ręki. Doskonale wiedział, jak miasto wyglądało w rzeczywistości: rzadko 

piękne, wiecznie brudne, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. 

Gdyby chciał, mógłby spojrzeć w drugą stronę, na kilka innych pagórków wznoszących się 

ponad miastem, gdzie zakochani często spotykali się, by w szumie wielkich wiśni zapomnieć 

o świecie, lecz wiedział, że wyczekiwana przez niego osoba może przyjść tylko od strony 

Szanghaju. 

Wreszcie ujrzał tę postać sprawnie wdrapującą się pod górę. Gdy ich oczy spotkały się, 

Rudolf uśmiechnął się lekko. 

- Już jestem – powiedziała cicho dziewczyna. 

- Moja Blaske – rzekł Rudolf półszeptem, radośnie, a głosem niewiele różniącym się od głosu 

swojej dziewczyny 

Blaske była średniej wysokości brunetką o wyjątkowo długich włosach. Od chwili, gdy jej 

brązowe oczy spotkały się z oczami Rudolfa, ani na chwilę nie odwróciła twarzy, gdy 

siedziała obok niego. 

Teraz, kiedy byli blisko siebie, mogli spojrzeć się w drugą stronę, na świat drzew wolnych od 

ludzi. 

- Ojciec kazał mi dzisiaj – zaczęła cicho Blaske, patrząc w dal – szyć stroje na nadchodzące 

święta. Długo czekałeś. 

- Każda chwila poświęcona dla ciebie nie jest zmarnowana – odparł spokojnie Rudolf. 

Nigdzie nie musiał się spieszyć - Chciałbym wierzyć...  

- W co? - zapytała cicho Blaske, przerywając mowę wygłaszaną głębokim głosem. Jej cichość 

zabijała dźwięk Rudolfa. 

- Że ja będę mógł cię kiedyś tak ukochać, byśmy zostali razem... 

- Dlaczego myślisz, że to niemożliwe?  

- Chodź bliżej mnie... 

Blaske wykonała tylko jeden ruch, by swoją głowę oprzeć na jego piersi. Patrząc na 

zachodzące słońce, coraz bardziej odpływali w swój własny świat. 

- Widzisz – zaczął Rudolf miękkim głosem, przepuszczając przez palce jej włosy. - Ludziom 

wydaje się, że skończenie szkoły wschodniej uprawnia do wszystkiego. To daje jeszcze 

więcej ograniczeń. Nie mam zakazu kochać... więc kocham bezgranicznie... lecz ja widzę, że 

Magister czymś się przejmuje, coś go trapi od kilku lat. Nie po to poświęcił się tylko mi, bym 

potem odszedł, nic dla niego nie zdziaławszy. Widzę coś ważnego w najbliższej przyszłości. 

Ja będę walczył w pierwszej linii... - po tych słowach zatrzymał się, jakby się nad czymś 

zastanawiając – i zapewne zginę... 

- Nie mów tak – wyszeptała Blaske, kurcząc się w sobie i jeszcze bardziej przyciskając się do 

Rudolfa 

- Czasem zastanawiam się, jakby to było, gdybym był zwykłym człowiekiem. Mógłbym cię 

ukochać i nigdy bym cię nie opuścił 

- Nie wiesz, o czym mówisz, przecież... 

- Ćśś... - Rudolf uciszył ją spokojnym dźwiękiem, bardziej przypominającym szelest liści niż 



syk węża. - Ja nie chcę wiedzieć, jak wygląda królestwo kłamstwa. Jak wiem, jak wygląda 

królestwo kłamstwa, ale nie chcę go oglądać. 

- Ja żyję w królestwie kłamstwa... 

- Na granicy z królestwem marzeń 

Na chwilę oboje umilkli. Rudolf czuł, że Blaske należy tylko do niego, jest od niego zależna, 

a on będzie mógł poświęcić jej całe życie. Z pozoru wcale mocno nie uciskał, lecz mógł 

naprężyć mięśnie, a wtedy nikt by jej nie zabrał – chyba że razem z nim. Patrzyli w dal, na 

niknące w mgłach szczyty gór, do których jeszcze nikt nie dotarł. 

- Ty walczysz przeciwko takiemu złu, które w rzeczywistości nie istnieje – powiedziała cicho 

Blaske. - Chcesz widzieć piękno w podłości, a nigdy nie zobaczysz prawdziwego zła w 

pijanych chamach, zaczepiających dziewczyny na targu. Królestwo kłamstwa jest 

najprawdziwsze. 

- To zło istnieje – westchnął Rudolf. - Mistrz uczy mnie teraz języków słowiańskich, w 

szczególności polskiego. Coś złego dzieje się w Europie wschodniej... coś bardzo złego... nie 

wiem, skąd on to wie. 

- Ty zostaniesz tam posłany? 

- Nie wiem. Zdaje się, że Magister przygotowuje mnie do niezwykłego zadania, ale jakoś 

powolnie, bez pośpiechu. Coś na perspektywę... kilku lat... 

Rudolf czuł potrzebę zwierzenia się, jak zawsze, gdy spotykał się z Blaske. Od kilku lat 

spotykali się, by godzinami beztwórczo patrzeć przed siebie, wyjawiając swoje najgłębsze 

obawy. 

- Ja boję się ludzi – wyszeptał smutno Rudolf. - Boję się tego pijanego tłumu, chociaż dobrze 

wiem, że w razie potrzeby mógłbym bez trudności wyrżnąć wszystkich jak nędzne szczury. Ja 

z twarzy wyglądam łagodnie... Nie ufam tym ludziom, nie chcę, by ktokolwiek widział moje 

ciało... i nikt go nie zobaczy. Nie chcę, by mnie kiedykolwiek wyśmiano za wygląd. Te długie 

szaty wszystko przykryją. Nieprawda, że przeszkadzają w walce, trzeba po prostu innych 

umiejętności. Ja boję się zła niepięknego, brudnych ulic, niedoskonałych ludzi... zła tak 

potężnego. Ponoć Europa jest jeszcze ohydniejsza... ale czy to możliwe? 

- Za wiele chcesz. Żyjesz na nieprawdziwych opowieściach. Nie istnieje zło, przeciw któremu 

chcesz walczyć. 

- Wyjdź z królestwa kłamstwa. 

Jej policzek musnął jego twarz, gdy nieco przesunęła się. 

- Możemy być tylko dla siebie – zaczął Rudolf, spokojnie wymawiając każde słowo. - 

Będziemy bez przerwy patrzeć na zachody słońca... 

- Jeśli tylko będziesz najedzony... 

Zamilkli. Oboje doskonale wiedzieli, że ich związek nie ma najmniejszych szans. On – adept 

najlepszej szkoły wojowników, dla którego poświęcił się osobny mistrz, używający także 

magii. Ona – trzecia córka w rodzinie krawców, o pospolitych umiejętnościach, pojmująca 

rzeczywisty świat. 

Niepodważalnie słońce chowające się za górami wyglądało pięknie. Nie musieli nic mówić. 

 

Rudolf nie spieszył się. Po prawdzie był tutaj jedyną osobą, która nigdy się nie spieszyła, ale 

wszyscy już do tego przywykli. 

Na każdym roku widziano jego wyższą pozycję. Gdy mnisi musieli gładko golić głowy, a 

biodra przepasać ceglastej barwy tkaniną, on jako jedyny chodził z włosami opadającymi na 

ramiona i w szatach zdecydowanie dla niego za wielkich. 

Nigdy nie zamierzał wywyższać się, chociaż doskonale wiedział, że stoi ponad wszystkim. Na 



każde pozdrowienie potężnie zbudowanych mnichów odpowiadał tym samym 

pozdrowieniem, zgodnie z rytuałem. Czuł uznanie dla ich niepospolitej siły uzyskanej 

podczas ćwiczeń w klasztorze, a następnie udoskonalanej przy pracy w kamieniołomach. 

Praca uspokaja umysł. 

Pomimo swoich niebanalnych umiejętności nieustannie dawał się zaskakiwać. Gdy tylko 

pozdrowiono go raz, drugi mnich pozdrawiał go raz jeszcze, a Rudolf wzdrygnął się, jakby 

nagle wyrwano go z transu. 

Pozbawiony roślin klasztor wyglądałby ponuro, lecz rozliczne drzewa i pnącza doskonale 

ożywiały martwą materię budynków zbudowanych z szarych cegieł. Tutaj właśnie rodzą się 

zbrodnicze zamiary, pomyślał Rudolf. 

Otworzył drzwi i, jak gdyby obawiając się ukrytych szpiegów, rozejrzał się na wszystkie 

strony zanim przekroczył próg. W środku zastał modlącego się mistrza, który zdawał się nie 

dostrzegać obecności swego ucznia. Rudolf nie zamierzał mu przeszkadzać. 

Po dłuższym czasie łysy człowieczek o koziej brodzie podniósł się z podłogi. Pozdrowił 

Rudolfa jak równego sobie. 

- Magistrze mój – westchnął uczeń, gdy mistrz odwrócił się od niego. 

- Doskonale wiesz – Magister przemawiał spokojnym głosem – że umiesz już więcej ode 

mnie. Ja też to wiem... lecz jeśli przez czas twojego szkolenia straciłem część sprawności 

fizycznej, udało mi się odcyfrować wszystkie runy z Księgi Sztuk Zakazanych. Posiadłeś 

umiejętności do tej pory znane tylko z legend... jak tworzenie klonów szóstego kręgu czy 

zmuszanie ludzi do posłuszeństwa samym spojrzeniem 

- Również coś straciłem... 

- Tak, wiem. Wiem... Widzisz ludzi, którzy nie żyją. Którzy nigdy nie żyli. Słyszysz głosy, 

których nikt nigdy nie wypowiedział. Boisz się zwykłych ludzi. Nie wiesz, czy jesteś 

prawdziwym Rudolfem, czy tylko klonem. Wszyłeś w sobie w skórę pod piersią kawałek 

okyryzu, jednego z nielicznych materiałów, których nie potrafisz skopiować. 

- Wszędzie widzę wrogów... 

- Nie są to pożądane skutki, lecz wszystko można wyleczyć. Poza tym, jesteśmy o krok od 

porozumienia z martwymi. 

- Wyczytałeś to, Magistrze? 

- Tak... widzisz ludzi nieistniejących, słyszysz głosy i nie odróżniasz snu od jawy. To są 

oznaki, że osiągnięcie celu jest już blisko, a wtedy twoja myśl stanie się twardsza niż myśl 

któregokolwiek z tych mnichów. 

- Obawiam się... 

- Czego się obawiasz? 

Magister często nie mówił całej prawdy, tak więc gdy szło o rozmowy z umarłymi, te 

mogłyby równie dobrze skończyć się utraceniem czucia na całym ciele na kilka lat. Dlatego 

Rudolf obawiał się, ale wiedział, że tylko pełne oddanie może poskutkować. 

- Najpierw przejdź przez ścianę – nakazał Magister 

Rudolf zaczął biec na kamienie. To wyłącznie kwestia ostatniej sekundy... Jak gdyby uleciał 

w górę, coś chłodnego pocięło go bez bólu. Gdy otworzył oczy, był już w innym pokoju. 

Powrócił tą samą techniką, na chwilę zamieniając się w niewyraźną smugę niebieskiego 

światła, by stanąć przed mistrzem. 

- Kto zginął z twoich bliskich? - zapytał od razu Magister. Gdy chciał przekazać rzeczy 

ważne nie szedł okrężną drogą. 

- Mój brat... - odpowiedział Rudolf, jak gdyby samo wspomnienie śmierci sprawiało mu ból 

- Musisz go sobie dobrze przypomnieć. Niech cała twoja myśl skupi się na nim. Medytuj. 



Rudolf zasiadł na ziemi, zamykając oczy. Musiał wyłączyć wszystkie zmysły. Oddech stał się 

bardzo głęboki, równy. Nic nie odczuwał, wszystko dawało jednostajny nacisk. Wsłuchał się 

w swój oddech. Pozostał tylko dla brata, niemalże mógł go poczuć, ale wiedział. To tylko 

wspomnienie. 

Nagle coś wciągnęło go głębiej. Bariera jego zdolności została przekroczona. 

 

Stała pod drzewem wiśniowym, lecz teraz nie oczekiwał na Blaske. Miał nadejść ktoś inny... 

Po wzgórzu nieumiejętnie wspinał się jego brat. 

- Czekałem na ciebie – powiedział zmęczony, acz szczęśliwy 

- Subiko? - zdziwił się Rudolf. - Ty nie żyjesz od sześciu lat! 

- Tyle samo spotykałeś się z Blaske, a teraz masz mnie – uśmiechnął się jego brat, stojąc 

przed nim. 

Z wyglądu niewiele się różnili. Obaj mieli długie włosy i niemal dziewczęcą twarz, za to 

Subiko był o wiele wyższy. Starszy brat, zmarły w wypadku na polu. 

- Ja znalazłem przejście do świata umarłych? - przeraził się Rudolf. - Widzę ciebie, 

zakłóciłem twój spokój. 

- Dla ciebie wszystko, nawet bardzo się cieszę, że znów mogę cię widzieć. Nawet ja nie 

sądziłem, że zajdziesz tak daleko. Przywołujesz zmarłych... 

- Moja pierwsza próba. Czy w mieście umarłych dobrze się czujesz? 

- Żaden świat nie jest tak piękny jak ten... 

Na chwilę zamilkli. Schodzili łagodniejszym zejściem ze wzgórza, od strony gór. Rudolf bał 

się swojego brata nie dlatego, że ten nie żył od kilku lat. Subiko mógł zobaczyć to, co on tak 

bardzo chował. 

- Czy to prawda, że zmarli widzą przyszłość swoich bliskich? - zapytał w końcu Rudolf 

- Widzę tylko rzeczy niejasne. Wkrótce będziesz musiał opuścić Blaske... 

- Nic mnie od niej nie oderwie! - krzyknął Rudolf, co zdziwiło jego samego. 

- Wiesz, że kłamiesz... 

- Niczego już nie poznaję. Kim ty jesteś, że ja ciebie widzę? 

- Znasz odpowiedź 

Rudolf poczuł niemoc całego ciała. Wizja brata rozmyła się, po chwili zniknęła. Nastała 

ciemność, a z niej wyłaniał się jasny pokój. 

Był z powrotem w klasztorze. Siedział, a jego mistrz stał nad nim, zasłaniając twarz ręką. 

Gęsta mgła unosiła się w całym pomieszczeniu. 

- Nigdy więcej – jęknął Rudolf. Czuł pot na całym ciele 

- Zwiotczałe mięśnie? Szum w głowie? Nudności? 

- Wszystko. 

Z trudem podniósł się. Mimo to czuł się nieco pewniej niż zawsze. 

- Twoje szkolenie dobiega końca – westchnął Magister. - Wkrótce podejmiesz się zadania, od 

którego zależy los całego świata. Teraz jednak musisz przeciwstawić się swojemu 

największemu lękowi. 

- Ludzie... 

 

Rudolf nie spieszył się. Gdy wszyscy wokół niego musieli pędzić, on jeden szedł spokojnym 

krokiem, co w jego przypadku oznaczało szybkość porównywalną z biegiem zwykłych ludzi. 

Mimo to od Szanghaju dzieliły go jeszcze dwie godziny drogi. 

Magister wiedział wszystko, Rudolf za bezcelowe uznawał ukrywanie czegokolwiek. 

Wielokrotnie omawiali znajomość z Blaske, dzięki czemu uczeń mógł wyzbyć się 



wszystkiego, co w miłości mogłoby zaszkodzić jego szkoleniu. 

Podarowanie pięknej sukni obaj uznali za rzecz dobrą. Na tym właśnie polegała ostatnia 

próba Rudolfa: musiał dojść do serca Szanghaju, by tam kupić suknię, za pieniądze Magistra, 

a później podarować ją Blaske. Wydawało się to być banalne, lecz wymagało od Rudolfa 

stawienia czoła swoim lękom. 

Wchodząc do miasta pocieszał się, że ludzie nie są tacy źli jak on sądzi. Szybko uderzył w 

niego wielki zgiełk. Doskonale pamiętał drogę, jaką rozrysował mu mistrz. 

Gdy stawiał niepewnie kolejne kroki, ludzie zwracali na niego swój wzrok, po czym wracali 

do pracy. On w jaskrawych, niebieskich szatach nie pasował do tego miasta. Mimo to nie 

poświęcono mu zbyt wiele czasu, jak niezwykłemu ptakowi zauważonemu nad miastem... jak 

ptakowi wolnemu od miasta. 

Ktoś zaśmiał się cicho na jego widok. Rudolf chciał stać się niewidzialny, zapaść się pod 

ziemię, lecz wtedy nie zaliczyłby próby. Szedł przed siebie środkiem ulicy, szczęśliwy, że 

ludzie okazali się lepsi niż mu się wydawało. 

W końcu znalazł całkiem przyzwoicie wyglądający domek, do którego zmierzał. 

Rozejrzawszy się na obie strony, otworzył drzwi. 

W środku było o wiele ciszej niż na ulicy, co go bardzo cieszyło. Od razu podszedł do niego 

niski mężczyzna o miłym uśmiechu. 

- W czym mogę służyć? - zapytał 

- Szukam sukni dla mojej ukochanej... 

- Hmm... - człowieczek cmoknął dwa razy. - Lepiej by było, gdybyś przyszedł z tą ukochaną. 

- Znam każdy jej wymiar. Szukałbym czegoś gotowego, najlepiej w jasnozielonych 

barwach... 

Sprzedawca zgarbił się nieco, gdy przyszło mu zaprowadzić Rudolfa wgłąb sklepu. 

Wielokrotnie kochankowie zamawiali suknie, ale zanim je uszyto, już zdążyli się rozejść, a 

świadectwo kunsztu krawca przechodziła w ręce zaprzyjaźnionego sprzedawcy. Rudolf 

uświadomił sobie właśnie, jak wiele miłości kończyło się nieszczęśliwie... i jak szybko... Gdy 

rzucono na nie trochę światła, zaczął oceniać kolejne egzemplarze 

- Za szeroka... za długa... za krótka... nie spodoba się jej... smutna jakaś... ehm... - Rudolf 

zdziwił się, gdy zobaczył sukienkę wyglądającą jak gdyby ułożono ją z setek liści. - Trochę 

jakby... za żywa... chwileczka, ta będzie doskonałą. 

Wybrana przez Rudolfa suknia wyglądała dość pospolicie – u góry ciemnozielona, 

poziomymi pasami wchodzący w coraz jaśniejsze odcienie. Sprzedawca zabrał sukienkę w 

kierunku wejścia, aby tam zapakować ją w papier. 

- Sto jenów – powiedział, patrząc w oczy Rudolfa. 

Trzymając zawiniątko pod pachą, najlepszy wojownik szkoły wschodniej wyszedł ze sklepu. 

Od razu wrzawa całego miasta uderzyła w niego, a zło, którego tak się obawiał, wypełzło na 

powierzchnię. 

Zobaczył czterech oprychów, opartych o zniszczony budynek. Nie wyglądali szczególnie 

inteligentnie, wyglądali jak szczury, do których zapewne postanowili się upodobnić. 

- Ty dziwaku – zaczepił go prowydier grupy, grubym nożem dłubiąc sobie w zębach. - Nową 

sukienkę sobie kupiłeś? Ta niebieska już ci zbrzydła? - zapytał, na co reszta grupy zarechotała 

głupio 

- To sukienka dla mojej ukochanej – odparł spokojnie Rudolf. W klasztorze zawsze 

powtarzano, że jedynie prawda warta jest wypowiedzenia. 

- Hmm... a jak się ona nazywa? - zapytał prowydier, niby przejmując się 

- Blaske 



- Hmm... czyżbym skądś znał to imię? - Prowydier naśladował głos Rudolfa. - Ach tak! 

Przecież niedawno ją posuwałem, co nie, chłopaki? - Niezła zabawa była. - Cała grupa 

zarechotała głupio 

- Cofnij swoje słowa – powiedział spokojnie Rudolf 

- Co tobie się wydaje? - warknął oprych. - Że kim ty jesteś, śmieciu? Jesteś gównem 

unoszącym się na wodzie, ja zaś jestem Serderem! 

Gwałtownym sztychem zaatakował w ramię, lecz dla Rudolfa pojęcie „gwałtownie” nie 

istniało, tak samo jak „niespodziewanie”. Nie wypuszczając zawiniątka spod pachy, wykonał 

unik, po czym jeszcze raz uniknął ciosu. Gdy Serder stracił równowagę, lekkim uderzeniem w 

głowę Rudolf rzucił go na ziemię. 

- Kim ty jesteś? - zdziwił się, leżąc na ziemi 

- Cofnij swoje słowa. 

Serder spojrzał wściekle na swoich towarzyszy. Nie mógł poddać się, straciłby szacunek... 

- Nie chcę cię uszkodzić – powiedział Rudolf. - Cofnij swoje słowa 

- Cofam... 

Zanim Serder dokończył zdanie, Rudolf odszedł w kierunku klasztoru. Właśnie zniszczył 

jedną z ulicznych legend. 

 

Obaj siedzieli w półmroku. Magister westchnął ciężko, próbując znaleźć odpowiedź. 

- Nie możesz bać się ludzi. To, co zobaczyłeś, jest małym złem, tysiąckroć bardziej 

rozpowszechnionym i ohydniejszym. Ci ludzie nie mogą ci się przeciwstawić. Możesz z nimi 

zrobić, co zechcesz. Zabić... 

- Nie mogę zabić wszystkich... 

- Wystarczy ich przestraszyć. Strach jest tańszy niż śmierć. Oni są przy tobie niczym i 

zazdroszcząc ci, będą stali przeciwko tobie 

Mistrz zamknął oczy, wzdychając ciężko. Musiał to powiedzieć. Spojrzał Rudolfowi głęboko 

w oczy. 

- Zaliczyłeś i tę próbę. Niczego więcej nie mogę cię nauczyć. Sam stałeś się mistrzem ponad 

innymi. Nadszedł czas, byś wykonał swoje zadanie... 

- Jakie, Magistrze? 

- To, co dzieje się w Europie, zawsze zajmowało nas w niewielkim stopniu, lecz teraz rzecz 

rozchodzi się o coś znacznie ważniejszego... Wykradziony i przeklęty przed wiekami artefakt 

ożył, odrodziła się bestia, potężna jak nigdy wcześniej. Zagraża nie tylko Polsce, gdzie 

powstała, nie tylko Europie, ale całemu światu. Ty będziesz musiał ją powstrzymać zanim 

dojdzie do tragedii. 

- Jak brzmi jej imię? 

Magister westchnął ciężko. 

- Julian 

 

Wola mistrza była święta. Jeśli tego żądał od Rudolfa, Rudolf musiał to zrobić. Jak jeszcze 

nigdy w życiu spieszył się. 

Mógł załatwić tylko najważniejsze sprawy. Blaske stała na wprost niego, wpatrując się w jego 

oczy. 

- Muszę iść – zaczął niepewnie Rudolf. - Wzywa mnie Magister do kwestii ważniejszej niż 

moje życie. Opuszczam cię, lecz wiedz, że ja powrócę. Nigdy o tobie nie zapomnę. Ilekroć 

spojrzysz na księżyc, ja będę o tobie myślał. Zawsze. 

Nagle Blaske wpadła w jego ramiona. Dziewczyna nie kryła łez, a on z trudem utrzymywał 



spokój, mówiąc dalej. 

- Nigdy już nie wierz mi, gdy do ciebie przyjdę. To będzie jedynie mój klon o niebywałej 

inteligencji. Tylko ja będę miał... 

Rudolf skierował rękę Blaske pomiędzy jego szaty. Dłoń dziewczyny spoczęła na niewielkiej 

powierzchni materiały wszytego pod piersią, po części przypominającego papier, a po części 

metal. Martwe ciało kryło powolne bicie serca. 

- To okyryz, jedyny materiał, którego ja nie skopiuję, chyba że utworzę klony siódmego 

kręgu, które nawet nie istnieją w księgach mojego Magistra... czyli są wyłącznie legendą. 

Tylko prawdziwy ja mam ten okyryz. Jeśli się uda, klony będą dostarczać ci wieści. 

- Każdego dnia będę wyczekiwała twoich klonów – powiedziała przez płacz. 

Rudolf przytulił ją do siebie jeszcze silniej, próbując ukoić jej smutki... 

 

Dla niego nie istniało coś takiego jak niespodziewany rozkaz. Jeśli powiedziano mu, by dostał 

się do Europy, poprosił jedynie o mapę, a następnie, tak jak stał, ruszył w drogę. Zbyt długo 

przygotowywał się do tego, by jeszcze zwlekać. 

Ponoć dwa inne klasztory wysłały swoich najlepszych wojowników, lecz Rudolf wątpił, że 

kiedykolwiek ich spotka. Że dotrą do celu. Zresztą, wolał działać na osobności. 

Wyruszył w kierunku zachodnim, by tam zajść do Tybetu, gdzie spocząłby na kilka dni. 

Rudolf doskonale wiedział, iż ma przed sobą kilkanaście dni marszu. 

Z początku co noc przyjmowali go do swoich chat wieśniacy za drobną przysługę. Jego miła 

twarz i spokojny głos bardzo ułatwiły mu pierwsze dwa tygodnie wędrówki. Później podróż 

zaczęła się coraz bardziej komplikować. 

Na zachód od Szanghaju, na długo przed Tybetem, stały skaliste góry. Rudolf coraz rzadziej 

spotykał jakichkolwiek ludzi, a jak już kogoś zobaczył, był to zazwyczaj zdziczały pasterz. 

Musiał sam zapewnić sobie pożywienie i miejsce do snu, lecz to mu wcale nie przeszkadzało, 

nigdy nie uwielbiał nadmiernego towarzystwa ludzi. Jedynie coraz częściej patrzył na 

księżyc, zadając sobie pytanie: czy ona jeszcze pamięta? Postanowił wysłać do niej klon, gdy 

tylko dojdzie do Tybetu. 

Podróż wcale go nie męczyła. Patrząc na jego szaty zdawać by się mogło, że dysponuje 

niebywałą siłą, lecz to było tylko złudzeniem tworzonym przez zagięcia na materiale. 

Po wielu dniach wspinaczki przez góry wreszcie dotarł do celu. Gęste mgły spowijały 

wszystko wokół, lecz Rudolf spokojnie stawiał kolejne kroki na równym podłożu. Dopiero z 

odległości nie większej niż dziesięć sążni mógł cokolwiek zobaczyć. 

Wysokie domy, przypominające cesarskie pagody, piętrzyły się między górami. Rudolf znał 

ten styl budownictwa i był pewny, że trafił do celu. 

Spokojnym krokiem podszedł do drzwi jednego z budynków. Przez mgłę zobaczył jedynie 

kilka grządek warzyw i niewielki gong. Nie wyciągnąwszy ostrza z pochwy, uderzył metalem 

o metal. Wibrujący dźwięk doskonale przebijał się przez wiejący wiatr. Jeśli ktoś był w 

środku, musiał usłyszeć. 

Rudolf nie zawiódł się. Po chwili drzwi otworzył mu łysy mnich, bardzo podobny do tych ze 

szkoły wschodniej, który od razy przywitał go według ceremoniału. 

- Cóż cię tu sprowadza, nieznajomy? - zapytał 

- Zostałem przysłany ze szkoły wschodniej w Szanghaju. Zmierzam w kierunku Europy. 

Chciałbym spędzić między wami kilka dni zanim wyruszę w dalszą drogę. 

- Czcigodny gościu! - Mnich skłonił się lekko. - To niebywały zaszczyt przyjąć ciebie jako 

pierwszy z mojego klasztoru, jednak muszę cię przedstawić mistrzom. Niewątpliwie przyjmą 

cię z radością! 



Rudolf ruszył za mnichem spokojnym krokiem. W tym miejscu życie toczyło się powoli, 

jedynie pogoda zmieniała się jak strojna panna. Mnich bez najmniejszych trudności 

zaprowadził gościa do głównego budynku swojego klasztoru. Cicho otworzył wielkie drzwi, 

po czym pozdrowił medytujących w środku mistrzów. 

- Cóż sprawia, że zakłócasz nasz spokój? - zapytał starzec siedzący po środku. 

- Przybył gość... twierdzi, że ze szkoły wschodniej... 

- Niech wejdzie. 

Rudolf niepewnym krokiem wszedł do wielkiego pomieszczenia, dość jasno oświetlonego 

przez zwisające z sufitu lampiony. Pośrodku pokoju, w odległości pięćdziesięciu metrów od 

niego, siedziało trzech mistrzów, utkwiwszy swe błyszczące oczy w przybyłym gościu. 

- Co cię do nas sprowadza? - zapytał najwyższy mistrz 

- Przysłano mnie ze szkoły wschodniej w Szanghaju, zmierzam w kierunku Europy. 

Przebyłem wiele dni drogi. Chciałbym na kilka nocy zatrzymać się tutaj, by medytować 

razem z wami. 

- Z jakich pobudek działasz? - zapytał mistrz siedzący po prawej stronie mistrza najwyższego 

- Mam ważne zadanie... 

 

Dni w Tybecie upływały Rudolfowi spokojnie. Życie toczyło się tutaj w jasno wytyczony 

sposób, nikt, oprócz przyrody, nie zakłócał ciszy. Rudolf nie opuszczał mistrzów ani na krok, 

razem z nimi spożywał posiłki i medytował, czasami też rozmawiał z nimi na temat ludów 

mongolskich i wschodnioeuropejskich, doskonaląc swe umiejętności w tych językach. 

Już drugiego dnia zrobił to, z czym tak długo zwlekał. Znalazł pustą salę i upewnił się, że nikt 

nie będzie mu przeszkadzać. Zgasił wszystkie światła i zapalił zioła dane mu przez mistrzów. 

Ich zapach od razu go ogłuszył. Czas zacząć. 

Składał kolejne wyrażenia z należytą uwagą, czasem silnie akcentując każde słowo, czasem 

bredząc jak gdyby odmawiał mantrę. Zapomniany język, znany teraz jedynie z zaklęć i 

modlitw, który Rudolf opanował lepiej niż swój ojczysty. 

Skończył szybciej niż się spodziewał. Już po dwóch godzinach stanęło przed nim jego dzieło. 

Rudolf z wyglądu identyczny jak on, z osobowości bardzo podobny do niego. 

- Słucham ciebie – powiedział delikatnym głosem. 

- Wrócisz tą samą drogą, którą ja dopiero przbyłem. Dojdziesz do Blaske i powiesz jej, że... 

że tęsknię. Jestem w Tybecie, na razie podróż przebiega bez zakłóceń. Jeśli ciebie zechce... 

ukochaj ją tak jak ja ją ukochałem. Jeśli cię zabije... no cóż, wtedy nie będziesz miał 

zmartwień. 

- Oczywiście – Klon uśmiechnął się lekko. - Tak więc, niezwłocznie wyruszyć w drogę? 

- Tak... 

Klon z prędkością wiatru pobiegł do wyjścia, a następnie przebiegł przez tereny klasztoru. 

Kopie szóstego kręgu posiadały inteligencję porównywalną z ludzką, lecz jak wszystkie inne 

były mało odporne na obrażenia. Mimo to Rudolf nie wątpił, że jego klon dotrze do celu. 

Spędził w klasztorze jeszcze kilka dni, po czym ruszył w dalsza drogę. Według wskazówek 

miał się udać na północ, by przez wysokie góry dostać się do krajów mongolskich 

Jako człowiek rzucił wyzwanie wszelkiej potędze przyrody. Sam wspinał się po skałach, 

schodził po nich w dół, a noce spędzał w karłowatych lasach. Pierwszy przeszedł te dzikie 

obszary, niejednokrotnie spotykając nieznane dotąd ludzkości zwierzęta. Poznał nieznaną mu 

przyrodę, która dziwiła go potęgą, lecz jej spokój, a zarazem dzikość, pociągał go. Miał misję, 

nic nie mogło go powstrzymać. 

Po wielu dniach wędrówki zszedł na stepy. Teraz bez najmniejszych trudności biegł przed 



siebie, mijając jedynie nieliczne krzaki i kępy traw. 

Pewnego poranka obudził go tętent koni. Przygotowany na taką okoliczność powstał i 

spokojnie ruszył w kierunku źródła dźwięku zanim źródło ruszy w jego kierunku. 

Z dużej jeszcze odległości dojrzał grupę Mongołów na koniach. Mistrz uczył go w takiej 

sytuacji po prostu stanąć i czekać na rozwój wydarzeń. Jeśli Rudolf poczułby się zagrożony, 

musiałby zabijać. 

Nie schodząc z koni, sześciu Mongołów otoczyło go, przypatrując się mu z uwagą. Rudolf nie 

okazywał zdziwienia dla ich grubych futer i skośnych oczu jeszcze bardziej przekrzywionych 

niż jego własne, chińskie. 

Pozdrowiono go krótkim okrzykiem, przypominającym szczeknięcie. Rudolf odpowiedział. 

Mongołowie sprawnie zsiedli z koni. Ich przywódca mówił coś szybko, z czego Rudolf 

rozumiał tylko pojedyncze słowa. W końcu dość wysoki Mongoł o krzaczastych brwiach 

zapytał łamaną chińszczyzną. 

- Chińczyk? 

- Tak. Zgadza się. 

Mongołowie zaśmiali się dziko. Rudolf uśmiechnął się lekko, na co jeden z Mongołów 

poklepał go po plecach, krzycząc coś. Inny wskazywał jego miecze. Rudolf zrozumiał jedynie 

„sztuki wojskowe”. Chcieli, by im pokazał, co potrafi. 

Mongołowie jak jeden mąż krzyczeli z uznaniem, gdy Rudolf bez większych trudności 

przeciął głaz. Znużeni wielodniową podróżą, żądali rozrywki, a ten nieznajomy dawał im 

pierwszorzędny pokaz. 

Gdy tylko Rudolf skończył, przywódca wyciągnął zza pazuchy wielki antałek gorzałki, z 

którego pociągnął potężny łyk, po czym przekazał go Rudolfowi. Doskonale wiedział, że 

żeby ich nie urazić, musiał wypić najwięcej jak mógł. Mongołowie krzyknęli z radością, gdy 

Rudolf wypił niebagatelną ilość, o wiele większą niż można by się spodziewać po drobnej 

budowie jego ciała. 

Z tymi półdzikimi towarzyszami Rudolf ruszył na zachód... 

  



Rozdział IV: Moja historia 

 

Nie wiem, kim dla mnie był Tres. Wiem, że Tres był. 

Tres urodził się w drobnej rodzinie szlacheckiej. Jego rodzicom pozostał tylko tytuł, nie mieli 

żadnego majątku. Zatrudniali się na roli jako pomoc dla chłopów, żeby mieć z czego żyć. 

Tres nie należał do ludzi bogatych, lecz nigdy nie cierpiał głodu. Jako że mieszkał na 

przedmieściach niewielkiego miasta, w dzieciństwie bawił się z dziećmi mieszczan, 

niejednokrotnie bogatszych od jego rodziców ze szlachty. Znając prawdziwy stan rodzinnego 

majątku, Tres nigdy się nie uśmiechał, zawsze stał na przekór innym dzieciom. Wkrótce go 

wyśmiały, zamknęły się na niego, a on stał się istną puszką Pandory. Nikt nie wiedział, co on 

tak naprawdę myśli, a coraz częściej widziano go jak mówi sam do siebie. 

Nie powstał żaden domysł, jak będzie wyglądać jego przyszłość. Nawet jeśli powstałby, 

niewątpliwie chybiłby. Otóż zdarzyła się w jego domu tragedia. Gdy on akurat wyszedł 

popatrzeć na strumień, do jego rodzinnego mieszkania wtargnęła grupa zbrojnych. Matkę i 

ojca Tresa niezwłocznie zamordowali, jego siostrę najpierw zgwałcili, po czym wyszli jak 

gdyby nigdy nic. Otóż ktoś złożył fałszywy donos na jego rodzinę. Gdy Tres wrócił do domu 

i zobaczył pierwsze w swoim życiu zwłoki, w dodatku osób tak mu bliskich, zalał się łzami. 

Jego znajomi nie czekali długo. Prędko przygotowali grupę, wyrzucili dzieciaka za drzwi i 

rozkradli wszystko, co mogli wynieść. Gdy po tym rabunku Tres wszedł do środka, zobaczył 

gołe ściany i trzy nagie zwłoki. Jego dotychczasowi przyjaciele okradli nawet trupy. Położył 

się obok matki i łkając cicho, zasnął. 

Następnego dnia obudziły go kroki nadchodzących ludzi. Nowi właściciele domu nie byli 

zadowoleni, że w środku leżały trzy martwe ciała. Tres musiał wynieść zwłoki swoich 

bliskich, a że kazano mu się spieszyć, wrzucił je do gnojówki. Dopiero później, wśród ogólnej 

radości tłumu, wyniósł zwłoki za miasto i tam je zakopał, kopiąc dół gołymi rękami. 

Pozbawiony rodziców, Tres starał się nie ulec ogólnej degeneracji. Spał wszędzie tam, skąd 

go nie wyrzucono. Nikt nie myślał, by przyjąć go do swojego domu. Niech zdechnie złodziej 

zawszony, mówili ludzie, rasa rozumna. 

Tres pod wpływem niesprawiedliwości tego świata stał się tym, o co go oskarżano. Zaczął 

kraść, najpierw drobiazgi, później coraz cenniejsze przedmioty. Niejednokrotnie go 

przyłapano, zbito, ale on nie przestawał, bo z czego miałby wyżyć? 

Najpierw z nudów chodził na pokazy sztuk magicznych, później zaczął się coraz bardziej tym 

zajmować. Sposób jego ucieczki przed rzeczywistością stał się jego życiem. Nigdy niczego 

nie opuścił, od pierwszej do ostatniej chwili oglądał z zapartym tchem. Niekiedy, gdy mag 

bardziej dopuszczał do siebie ludzi, wypytywał go o każdą sztuczkę po kolei, a zawsze 

zadawał pytanie. 

Gdzie można się tego nauczyć? 

Tres pragnął zostać magiem, nie zaś zwykłym iluzjonistą. Te dwie specjalizacje rozróżniał 

bez najmniejszego wahania, twórcom iluzji nie poświęcając minuty czasu. On, dwunastoletni 

chłopak za zrujnowaną moralnością, pragnął zostać magiem. 

Szybko dowiedział się, że magię poznaje się w pięciu Wieżach: w Pierwszej podstawy i 

magia lecznicza, w Drugiej ogień i wizjonerstwo, w Trzeciej lód, wodę i powietrze, w 

Czwartej ziemię i magię życia. Piąta Wieża uczy dobra i zła, a także nekromancji. Adept 

może zatrzymać się na dowolnym etapie szkolenia, by lepiej poznać dany rodzaj magii. 

Sierot z ulicy nie bierze się do Wież. 



Dobrze o tym wiedział, ale nie mógł się z tym pogodzić. Wszystko rozpadło się w ten jeden 

dzień, gdy wymordowano jego rodzinę. Powinien być razem z nimi, a wtedy zabito by także i 

jego, po czym wszystkie zwłoki wrzucono do gnojówki, ale przynajmniej nie cierpiałby. 

Nigdy nie poddał się, nieustannie kradł, nawet gdy groziło mu więzienie. Przenosił się z 

miasta do miasta, marząc o tym, by pewnego dnia kupić dom i pracować na roli za odrobinę 

chleba tak jak jego rodzice. 

Marzenie zostania magiem odeszło niemalże w zapomnienie, aż pewnego dnia poszedł na 

przedstawienie. Sztuczki tam przedstawiane były tak piękne, że zaniemówił. Musiał 

spróbować. Jeśli nie uda się teraz, nie uda się nigdy. 

Gdy tylko magowie pozostali sami, Tres padł im do nóg, zalewając się łzami. Nie musiał 

udawać, to jedno pragnienie porywało całą duszę. Magowie, widząc jego nędzny ubiór, 

chcieli dać mu pieniądze, ale on cichym głosem błagał o coś innego. 

Przyjmijcie mnie do Wież! Błagam, albo Wieże, albo ja zginę w tym ścierwie! 

Ile masz lat? 

Dwanaście 

Trochę za dużo... 

Błagam! Zrobię wszystko, żeby trafić do Wież! 

Zlitowali się nad nim. Wyczuwali drzemiącą w nim siłę. Tres uznał Serphisa za swojego 

wybawcę, oddawał mu niemalże boską cześć. Jak wielki błąd popełnili magowie, wówczas 

nie wiedzieli. 

Akurat zmierzali w kierunku Pierwszej Wieży, więc przez pewien czas szli razem. Gdy 

musieli się rozstać, magowie dali Tresowi trochę pieniędzy, glejt oraz wskazówki, jak ma 

dotrzeć do celu. Zaznaczali, że nie musi kupować nowego ubrania, gdyż na miejscu dostanie 

strój adepta. 

Tres był szczęśliwy jak jeszcze nigdy w życiu, gdy po wielu znojach podróży ujrzał 

majestatycznie wznoszącą się na linii horyzontu Pierwszą Wieżę, zbudowaną w fantastyczny 

sposób z kolorowych bloczków. Słyszał o pięknie tej budowli, ale rzeczywistość przeszła jego 

najśmielsze oczekiwania. 

Gdy podszedł do bramy, jego marzenie nie rozpłynęło się, nadal tak masywne, a 

równocześnie jakby ulatujące do góry. Strażnik na bramie radośnie zapytał, czego Tres szuka, 

ten zaś odparł, że ma glejt od Serphisa. 

Pierwsze to oszołomienie, chłopak nie wiedział, co powinien zrobić, jednak strażnik wkrótce 

przybył mu z pomocą. Szli we dwóch wśród dziwnie ubranych ludzi przez korytarze 

oświetlane przez światło wpadające pomiędzy kolumnami, starych i młodych, czasem też 

rannych. Tres nic nie mówił, próbując pojąć to, co widział. 

- Serphis musiał puścić cię w długą drogę skoro masz taki zniszczony strój – powiedział 

beztrosko strażnik 

- Dokładnie – mruknął Tres. - Właśnie spełnia się największe marzenie mojego życia... 

- Wielu tak mówiło – zaśmiał się jego przewodnik. - Spokojnie, jeszcze zdążysz znienawidzić 

to miejsce. 

- Może i tak... wątpię... 

Strażnik zaprowadził go do sypialni. Tres chłonął okiem wszystkie barwne tkaniny 

powyginane w zmyślny sposób. Miejsce zdawało się mu zbyt piękne, żeby mogło być 

prawdziwe. 

- Iście królewskie wnętrze – wyszeptał zachwycony Tres 

- To tak zwana Sypialnia Przejściowa – zaczął tłumaczyć przewodnik. - Trafiają tutaj nowi 

adepci, a raczej materiał na adeptów. Rok nauki zaczyna się w kwietniu, a, jak widzisz, mamy 



wrzesień. Posiedzisz sobie tutaj pijąc i jedząc, aż nadejdzie kwiecień. Wtedy wpiszą cię do 

Wielkiej Księgi, gdzie spisują wszystkich adeptów Pierwszej Wieży od samego początku 

istnienia tego miejsca. Znalazłbyś tam mnie, jak i również Serphisa czy dyrektora szkoły. 

Człowieku, tomiszcze jest tak wielkie, że najsilniejszy chłop w Pierwszej Wieży nie mógł 

tego przenieść, a piszą drobnym maczkiem. Mimo to, w podziemnej bibliotece mają ponoć 

jeszcze z dziesięć takich ksiąg. Wielką Księgę to widziałem na własne oczy. Tę Pierwszą 

Wieżę to chyba Bóg pierwszego dnia stworzył. Uwierzyłbyś? 

Tres spojrzał w zamyśleniu przez okno, nie mogąc spojrzeć strażnikowi w oczy 

- Jeśli Bóg istnieje... zaciągnął według mnie potężny dług... 

Przewodnik chrząknął sztucznie, po czym mówił dalej. 

- Wracając do tematu... tutaj masz mundurek i wyrzuć te łachmany, bo porządnych ludzi, 

którzy tu przyjeżdżają, straszysz 

Tres wziął swój nowy ubiór jak największą świętość, po czym bez skrępowania przebrał się. 

Błękitno – zielone pasy dawały mu niepomierną radość. Już czuł się jak najpotężniejszy z 

magów. Strażnik uśmiechnął się lekko 

- Hre'Rkkoris jestem, tak dla ścisłości 

- Hre'Rkkoris? Tego prawie nie da się wypowiedzieć. Poza tym, Tres moje imię jest 

- Acha – Hre'Rkkoris kiwnął głową, podchodząc do okna. - Chodź tutaj, coś ci wytłumaczę. 

Widzisz to wszystko? Tych wszystkich oszołomów na dole? Wkrótce staniesz się jednym z 

nich, ale pamiętaj. Nie każdy zdaje rok, a nie jest powiedziane, że Pierwsza Wieża musi cię 

trzymać. Na razie jesteś pod ochroną, nie podlegasz żadnym prawom regulaminu, jedynie 

zasadom moralnym. Jeśli czegoś nie wiesz, pytaj ludzi, im starszych tym lepiej. Wkrótce 

będzie czas obiadu. Za rączkę cię nie zaprowadzę, po prostu się pytaj, a trafisz. Tam jest taki 

stolik przygotowany dla Myszek, osób takich jak ty. Wkrótce poznasz wiele słów z tego 

żargonu. Pierwszy rok zaczynają wszyscy w grupie, niezależnie od wieku i płci, zatem 

będziesz mógł zobaczyć szesnastolatków macających małe dziewczynki, jeszcze niczego 

nieświadome. Idzie trochę o to, że im starszy, tym chętniej wyrzucają z Pierwszej Wieży. 

Dobra, ja muszę iść. 

- Acha, dzięki ci – Tres kiwnął głową 

Hre'Rkkorisowi Tres wówczas nie zaufał, ale to jedna z nielicznych osób, której zaufał. 

Myszka zaczęła zwiedzanie Pierwszej Wieży dosłownie od kuchni. Następnie chodziła w 

niezliczonych wieżach, gubiąc często drogę wśród wymyślnych obrazów. Pierwsza Wieża 

była większa niż małe miasto, jedynie z nazwy jest to wieża. 

To nie mogło zostać zbudowane rękami ludzi, myślał wtedy Tres. Siedem miesięcy to 

zdecydowanie za mało, by poznać chociażby część tajników tego miejsca. Zadziwiało go 

niemalże wszystko, od czarów przez ludzi do kolorowych bloczków, z których zbudowano 

Pierwszą Wieżę. Miejsce magiczne. 

Zanim Tres się spostrzegł, nadszedł kwiecień, a z nim pierwsze ćwiczenia, początek jego 

prawdziwego życia. Najpierw dotykał różnych kamieni, wypowiadając dziwne formułki, tak 

jak wszyscy inni adepci. Niektóre z tych głazów błyskały, a wtedy mistrzom lekko drżały 

wargi. Musieli wszystkim postawić wyrok, wpływający na całe życie. Nie mogli się pomylić. 

Wyrok dla Tresa brzmiał: lód i nekromancja, niewrażliwy na życie, Czwartą Wieżę pominąć. 

Wszyscy musieli przejść przez tę samą Pierwszą Wieżę Dawano na to trzy lata, ale można 

było zdać za pierwszym rokiem. Tres musiał skupić się na nauce, zapomnieć o przeszłości, 

chociaż wyrok za bardzo go zdradzał. 

Cieszył się jak szaleniec, gdy otrzymał różdżkę na całe swoje życie, a niemalże przeżył 

ekstazę, gdy wyczarował pierwsze nikłe światełko, a mistrz go pochwalił. Pierwsze 



powodzenie w nowej rzeczywistości. 

Mógł wrócić do życia. 

W całej jego grupie nie znalazł się nikt, kto mógłby stworzyć zgraną grupę, powstawały 

jedynie drobne znajomości, w których Tres, pomimo swoich tragicznych przeżyć, nie 

pozostawał w tyle. Chciał jedynie zapomnieć o tym, co zdarzyło się cztery lata wcześniej. 

Jeden ze starszych adeptów chciał mu zrobić głupi kawał, zaklęciem wbijając się w 

najbardziej prywatne części myśli. Tres opierał się, zarówno swoją magią, jak i zwykłą 

umiejętnością obrony, ale musiał ulec. To, co zobaczył dowcipny adept, przeszło jego 

najśmielsze oczekiwania, oczy rozbłysły mu z radości. Wkrótce wszyscy w Pierwszej Wieży 

wiedzieli, co stało się z rodzicami Tresa. 

Wtedy on zerwał z całym światem. Nie reagował na żadne zaczepki, odzywał się jedynie do 

starszych o co najmniej dwadzieścia lat. Dniami i nocami studiował księgi, raz co raz 

próbując zaklęcia na niesfornych adeptach. 

Znów powrócił do świata umarłych. 

Nadchodził marzec. Powoli rok nauki kończył się, obserwowała się coraz większe 

rozleniwienie, lecz Tres wzmógł wysiłki przed zbliżającym się egzaminem. Wtedy przyjechał 

do niego Serphis. 

Nie wiedział, co wydarzyło się przez te wszystkie miesiące, a Tres, tłumacząc, popłakał się 

jak dziecko. Niemalże ojciec i syn, namiastka prawdziwej rodziny. Serphis uznał pomysł 

błyskawicznego przejścia do Drugiej Wieży za dobry. Tam powinno być mniej dzieciaków, w 

ogóle ludzi, a ci, co są, przedstawiają wyższy poziom. Zresztą, nie powinien zwracać uwagi 

na to, co mówią inni. 

Gdy nadszedł sprawdzian, Tres zadziwił wszystkich egzaminatorów, innych ze swojego 

rocznika, przypadkowych przechodniów, jak i samego siebie. Z najlepszym wynikiem 

przeszedł do Drugiej Wieży. 

Wielkość zmiany zaskoczyła go. Koniec z barwnymi bloczkami, teraz czas na ściany 

czarniejsze od mroku. Bazalt – skała magmowa. Ogień. 

Zmienili się także ludzie. Koniec z wrzeszczącymi dzieciakami, teraz wszyscy zachowują 

powagę. Przynajmniej wtedy, kiedy trzeba. Tres od razu polubił to miejsce, mimo iż musiał 

zmienić swoje barwne szaty na czarno-czerwone. 

Pierwsza Wieża odcisnęła na nim piętno o wiele gorsze niż tylko strój. Tres nie odzywał się 

do nikogo z własnej inicjatywy, nawet jeśli ktoś go o coś pytał, jedynie wskazywał ręką. 

Zachowywał się niepoprawnie nawet względem mistrzów, co sprawiło, że nie zdał 

kwietniowego sprawdzianu. Po tym opamiętał się i zaczął rozmawiać o rzeczach mu 

najbliższych: o magii i o polityce. 

Nie mógł pogodzić się z tym, że możni tego świata wykorzystują chłopów, wyciskając z nich 

wszystko jak z nasiąkniętej gąbki, nie dając im nawet wolności myślenia. Nie chciał też, aby 

ktokolwiek w przyszłości przeżył to, co on, chciał dać wszystkim prawo życia, nie tylko 

szlachcie. Wszyscy jedynie przytakiwali, nie zajmując się tą kwestią. 

Drugi raz Tres zdał sprawdzian bez większych trudności. Teleportem, tak jak dwa lata 

wcześniej z Pierwszej do Drugiej, przeszedł z Drugiej do Trzeciej Wieży. 

Poczuł się tam o wiele lepiej niż gdy przekroczył próg Pierwszej Wieży. Chłód, spokój i 

cisza. Cisza w niektórych miejscach tak czysta, że oddech człowieka odbijał się głośnym 

echem. Eliksir na jego rany, ukojenie wszystkiego. Z lubością założył biało-niebieski strój, 

dodający jeszcze więcej równowagi. Wyrok wydany w Pierwszej Wieży okazywał się jak 

najbardziej słuszny. 

Zaklęcia cechowała pewna trudność, lecz Tres z chęcią zapamiętywał wszystkie zasady i 



formułki. Zamierzał tutaj spędzić trzy lata, aby trafić, podług słusznego wyroku, do Piątej 

Wieży. Chciał poznać dogłębnie magię lodu. 

Tak, Tres stał się wybitnym magiem lodu. 

Po pierwszym roku nauki w Trzeciej Wieży Tres postanowił spełnić swoje drobne marzenie. 

W trakcie dwutygodniowej przerwy zorganizował na mieście przedstawienie sztuczek 

magicznych. Ludzie schodzili się tłumnie, zdawało się, że oto spełnia się jego marzenie, gdy 

ktoś nagle krzyknął o jego przeszłości. Tłum od razu ryknął śmiechem, lecz Tres wtedy nie 

był już dzieckiem pokrzywdzonym przez los. Jednym trafionym zaklęciem zamroził całą 

krew w ciele prowokatora. Wezwano straż miejską, ale Tres zdążył już uciec. 

Uświadomił sobie, że to piętno zostanie na nim na zawsze. Nigdy nie zdoła uciszyć tych 

wszystkich prześmiewców, zabijając ich. Musiał dać przykład grozy, coś, co sprawi, iż ludzie 

z przerażeniem będą wymawiać jego imię. 

Wówczas jeszcze nie mógł. 

Usłyszał mżawki o potędze przedmiotów skrywanych w Piątej Wież. Mówiono o tym tak 

cicho, iż niektórzy, a raczej większość nie dawała wiary tym pogłoskom uznając je za jakieś 

mistyczne legendy. 

Przedmiot, który dawał nieograniczoną potęgę, przydałby się Tresowi. 

Nieszczęśliwie dla niego, gdy posłyszał te nowiny, właśnie rozpoczynał trzeci rok nauki w 

Trzeciej Wieży. Musiał czekać, a więcej wiedzy ułatwiłoby mu zadanie, więc nie narzekał. 

Tak jak zapisano w wyroku, Czwartą Wieżę Tres opuścił. Gdy nadszedł ten sądny dzień, 

tylko przez chwilę znalazł się w teleporcie pomiędzy Trzecią a Piątą Wieżą. Dusił się wśród 

dzikich kłączy obłożonych ziemią, zabijały go. 

Pierwsze wrażenie Piątej Wieży nie wypadło pozytywnie, jednak już wkrótce Tres odnalazł 

się w tym wielkim budynku, w połowie przypominającym cmentarz, a w drugiej połowie 

niebo. O wiele bardziej spodobała mu się ta pierwsza część. 

Już w pierwszych dniach obszedł wszystkie najważniejsze korytarze, lecz nie znalazł nic, co 

mogłoby doprowadzić go do któregokolwiek z artefaktów. Widocznie obłożono je 

dostatecznie dobrą ochroną przed ciekawskimi takimi jak Tres. 

Postanowił użyć podstępu. Po wielu miesiącach przygotowań doczekał się chwili, gdy w 

gabinecie pozostał tylko jeden dyrektor. Dyrektorów uznawano za wszechwiedzących. Tres 

zapytał się, czy te przedmioty wielkiej mocy naprawdę istnieją. Odpowiedziano mu, że tak. 

Zapytał, czy dyrektor może mu je pokazać. Ten wzbraniał się, mówiąc, że to niebezpieczne, 

lecz wtedy Tres powołał się na opinię wystawioną mu przez mistrza Trzeciej Wieży. Wtedy 

dyrektor uległ, dowiedziawszy się, że człowiek stojący przed nim nie należy do gadatliwych, 

a zarazem był jednym z najlepszych adeptów... o ile nie najlepszym. 

Tak jak Tres przewidywał, zeszli najpierw do podziemi, nie mógł nawet pojąć, którym 

wejściem. Szli długo zaszlamionymi korytarzami w całkowitej ciszy. Tutaj królowały pająki i 

szczury. Aż dziwne, że zaledwie dwadzieścia metrów nad nimi wesoło rozmawiali uczniowie. 

Przeszli przez ścianę i znaleźli się tam, dokąd zmierzali. 

- To tutaj – wyszeptał dyrektor. - Wśród wtajemniczonych używamy nazwy Ostatnia Wola, 

tak jak tysiące lat wcześniej to nazwano, wśród niewtajemniczonych nawet o tym nie 

wspominamy. Tylko cztery osoby na całym świecie wiedzą, gdzie to się znajduje. Wyobraź 

sobie, że każdym z tych artefaktów można obrócić w pył potężny zamek, wypowiadając tylko 

odpowiednie zaklęcie. Ten przedmiot daje ohydne skutki. - Dyrektor wskazał na hełm z 

dwoma rogami wysadzanymi rubinami, w których obracała się jakaś gęsta substancja. Gdy 

Tres zbliżył się, przeczytał opis „Zaklęcie Hevran powoduje pękniecie czaszki poprzez 

zebranie w mózgu nadmiernej ilości krwi”. 



- Milutkie. - Tres przygryzł wargi. - Jak tworzono takie przedmioty? Ja chciałbym pewnego 

dnia stworzyć coś równie potężnego, by zapisać swoje imię w historii. 

- Tego nie wie nikt – uśmiechnął się dyrektor. - Nikt czegoś takiego nigdy nie utworzył, po 

prostu istniało to od niepamiętnych czasów. Można coś takiego znaleźć, nawet istnieją grupy 

zajmujące się tym, ale nie da się tego wytworzyć. 

- Szkoda – powiedział głucho Tres. - Jeśli pan nie wie, to jest to chyba tajemnica nieodkryta 

- Odpowiedni na to pytanie nie szukaj, bo nie warto. I nie myśl o tym, by komukolwiek 

powiedzieć, co tutaj widziałeś, bo może cię spotkać zesłanie... w lepszy świat. 

Tres ruszył za nim, szeleszcząc swoimi czarno-białymi szatami. Wiedział już wszystko, co 

chciał wiedzieć. Dyrektor nie zauważył nieznacznego ruchu ręką. Tres znał już hasło. Teraz 

musi tylko zapamiętać drogę, zarówno w sposób tradycyjny, jak i magiczny. 

Przez kilka dni chodził, żyjąc tylko tym, co zobaczył w Ostatniej Woli. Wkrótce nadarzyła się 

okazja, która zawsze nadarzała się dość często, lecz nikt jeszcze nie wyczekiwał jej z takim 

zniecierpliwieniem co Tres. Gdy tylko dyrekcja oddaliła się, rzucił się w swoim szale w 

odpowiednim kierunku. Serce biło jak opętane, oddech coraz bardziej nierówny, lecz 

wiedział, że za chwilę skończy się to, co znał, że wkrótce nadejdzie nowy świat, tak 

cudowniejszy od starego. 

Stanął przed ścianą, by wypowiedzieć zaklęcie 

- Esi roto omrab! 

Otworzył się przed nim początek końca. 

Musiał teraz jedynie wybrać odpowiedni przedmiot. Czuł się jak na jakiejś wystawie 

sklepowej, gdzie stać go było tylko na jeden zakup... Ze światełkiem na swojej różdżce 

chodził pomiędzy gablotkami, czytając opisy, jednak nic go nie zadowalało. Każdy artefakt 

tchnął niewysłowionym okrucieństwem, lecz był tylko... okrucieństwem. Okrucieństwem, 

którego mógł nauczyć się nawet w bibliotekach Piątej Wieży. 

W końcu jego wzrok przykuła czarna zbroja. Podszedł do niej i przeczytał opis. 

„Zbroja Juliana. Opętanego przez nią nie sposób zabić, a posiada on niewyobrażalną potęgę. 

Grozi zatraceniem duszy”. 

Czy opętanego człowieka można opętać? 

Tres już nie rozumiał, co się z nim działo. Bez trudu przełamał zaklęcia zabezpieczające i 

czując coś, czego nie czuje żaden normalny człowiek, zaczął zakładać zbroję. Nie odkurzył 

jej nawet, nakładał kolejne części: nogawice, buty, zbroję, rękawice, hełm. Pozostała jedynie 

maska. Zanim ją założył, wziął głęboki wdech. 

Tak oto Tres zamienił się w Juliana. Zamienił się we mnie. 

Z początku nie wiedziałem, co się ze mną działo. Obudziłem ducha, od wielu setek lat 

uśpionego. Wzbierał się we mnie gniew. Uderzeniami pięści zniszczyłem wszystkie gabloty 

w Ostatniej Duszy, zrzucając artefakty w bezdenną przepaść. Wziąłem ze sobą swoją różdżkę 

jako pamiątkę dawnych lat. 

Wyszedłem w nowym wcieleniu na powierzchnię, wzbudzając powszechne przerażenie. 

Wtedy nikt nie powiedział niczego o mojej przeszłości, gdyż widziano przede mną 

przyszłość. Zabiłem w gniewie tych, którzy stanęli mi na drodze. Pięściami. W Ostatniej Woli 

zapomnieli dopisać, że Zbroja Juliana daje także ogromną siłę fizyczną. Cóż, to chyba 

nieistotne, bo po moim napadzie szału to miejsce przestało istnieć. 

Opuściłem Piątą Wieżę jako Julian. Niegdyś sponiewierany przez wszystkich, teraz 

wszystkich mogłem zabić jednym ruchem ręki. Wreszcie Bóg oddał mi sprawiedliwość. 

Bo Bóg istnieje. 

Wkrótce dostrzegłem także wady nowego wcielenia. Nie umiałem wykorzystać całej swojej 



potęgi, a niewątpliwie rozpoczęto już na mnie obławę. Odszedłem do lasu, by tam w spokoju 

poznać swoją moc. 

Zanim poznałem główny mechanizm, nie było łatwo. Kolejne próby, nawet z użyciem mojej 

różdżki, kończyły się niczym. Skoro jednak napisano, że Zbroja Juliana daje ogromną potęgę, 

znaczy, że tak jest. 

Zbudził się we mnie dziwny głos, ten sam, który wcześniej nakazał mi zniszczyć Ostatnią 

Wolę. Teraz radził, jak wyzwolić potęgę. Pokazać swój gniew. 

To stanowiło rozwiązanie. Gdy wspominałem wszystkie obelgi z Pierwszej Wieży czułem, że 

mogę zniszczyć wszystko. Mój gniew przyjmował formę materialną za pomocą magii. 

Gdy poznałem swoją moc, nie wiedziałem, co powinienem dalej ze sobą zrobić. Zabiłem 

łowców, lecz czy można nieustannie zabijać? Musiałem znaleźć wewnętrzny sens swojego 

istnienia, a to było trudniejsze niż poznanie mocy. 

W końcu wiedziałem, czemu powinienem służyć. Polityce, aby wreszcie każdy człowiek żył 

jak człowiek. Najpierw jednak musiałem wyrównać osobiste rachunki, więc wymordowałem 

wszystkich oprawców swoich rodziców, zabiłem żony, a córki pozostawiłem w szemranym 

środowisku. Przez zbroję nie mogłem ich zgwałcić, a szkoda. Po dziesięciu latach 

przyszedłem po zemstę, w burzy i w deszczu. Jak zjawa przychodziłem, zabierałem życie i 

szedłem dalej. Jak w złej bajce. Witamy po czarnej stronie tęczy. 

Potrzebowałem kogoś, kto pomógłby mi we wprowadzaniu moich zamysłów w życie. Kogoś 

bliskiego. W całym życiu niewiele spotkałem osób mi życzliwych, chociaż wtedy szybko 

zyskałbym wielu popleczników. Ja jednak nie potrzebowałem takich oszołomów. Potrzeba 

kogoś, kto Juliana traktowałby jak Tresa. 

Wybór padł na Hre'Rkkorisa, chociaż wciąż nie mogę wymówić tego imienia. Jedyny, który 

wyrażał swoją aprobatę dla moich pomysłów. Tylko jak go znaleźć w tych młynach, zwanych 

Wieżami? 

Ostatni raz widziałem go w Trzeciej Wieży, więc tam rozpocząłem poszukiwania. Zapytałem 

jednego mistrza przez telepatię, gdzie jest Hre'Rkkoris, nie chciałem, by mnie rozpoznał. 

Szukaj na południu, odpowiedział zdziwiony. Widocznie mój towarzysz również zdziwaczał, 

gdyż na południu nie ma żadnej cywilizacji, biorąc pod uwagę nasz kraj. 

Różnie pytałem różnych ludzi. Wieśniaków, wędrownych kupców czy nawet szlachciców. 

Dostawałem nieliczne wskazówki, ale wreszcie rozwiązałem zagadkę. 

Naprowadzono mnie na ciemny las. Czułem delikatny swąd, jak gdyby od magii. Wilgotno, 

zimno, dla zwykłego człowieka nieprzyjemnie. Zacząłem nawoływać. 

Hre'Rkkoris... 

Hre'Rkkoris. 

Czego? 

Po miesiącach poszukiwań znalazłem go. Początkowo nie rozpoznał mnie, nie zaufał mi, nie 

pokazał się. Dopiero gdy opowiedziałem mu całą swoją historię, uwierzył mi i wyszedł. 

Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Wielki, słomiany kapelusz z zaczepioną krótką 

siatką żelazną w kółka całkowicie zasłaniał twarz. Musiał podnieść wysoko głowę, bym mógł 

poznać tę beznamiętnie patrzącą przed siebie twarz. W sumie to po twarzy nie za bardzo go 

poznałem. Z wiecznie gadatliwego zamienił się w tajemniczego dziwaka. Na biało-

niebieskich szatach nosił żelazne pasy, krzyżujące się na klatce piersiowej, a przy boku miał 

krótki mieczyk. 

Obaj zmieniliśmy się, dorośliśmy do wielkich czynów. Przedstawiłem mu swoje poglądy, a 

on je ochoczo przyjął. Wtedy zapytałem 

- Po co ci ten dziwny stój i mieczyk? Słyszałem o specjalnych mieczach runicznych, ale ten 



wygląda na zwykły kawał metalu 

- Później zobaczysz... teraz musimy przygotować się do wielkich zmian. 

Zajęliśmy opuszczony zamek. Zamierzaliśmy przygotować tam swoją armię, zdolną pokonać 

armie królewskie. Potrzebowaliśmy materiału na żołnierzy, ale chłopi wykazali się niezwykłą 

ofiarnością. Gdy mieli kilka synów za dużo, nadmiar przysyłali nam, dzięki czemu już 

wkrótce zebraliśmy pokaźną liczbę chętnych do walki 

Zewsząd napływały do nas wieści o cudownej taktyce nowego marszałka armii królewskiej, 

więc musieliśmy dwa razy zastanowić się. W końcu postanowiliśmy wspomóc nasze oddziały 

magią. Sporządziliśmy eliksiry, zwiększające siłę, szybkość i odporność, a jako że 

wykonywaliśmy je z pospolitych składników, w każdej chwili mogliśmy sporządzić dowolną 

ich ilość. Przez przyzwoitość nie stosowano w czasie wojny eliksirów... ale kto mi może 

mówić o przyzwoitości? 

Hre'Rkkoris okazał się lepszy w wytwarzaniu eliksirów, więc ja zająłem się pozyskiwaniem 

broni. Zajęcie to było zarazem łatwe, jak i trudne. Łatwe, bo chłopi z chęcią przygotowywali 

oręż do walki z ich ciemiężycielami, trudne, bo nikt dokładnie nie znał sposobu wykonywania 

broni. Ostatecznie zaczęto odlewać miecze w ten sam sposób co kosy. 

Nieuchronnie zbliżał się dzień ostatecznego starcia. Nasza magia przeciwko ich orężowi, 

dobro przeciwko złu. Musieliśmy zobaczyć, co zwycięży, a to kosztowałoby życie tysięcy 

osób. Cóż, po to prowadzi się wojny, by na nich zginąć. 

Dowódcą armii zostałem ja, strategię zaś opracował Hre'Rkkoris. Na czele swoich wojsk 

wyszedłem pod Klintenem. Tam czekałem na wroga, wychodząc przed szereg. Skoro Zbroja 

zapewniała nieśmiertelność, to trzeba ją wypróbować. Tylko co jeśli to nieprawda? 

Wróg uderzył strategicznie, gdybym dowodził zwykłymi wojskami, niechybnie zniszczyłby 

nas. Jednak on walczył przeciwko chłopcom wzmocnionym eliksirami Hre'Rkkorisa. To inna 

bajka. 

Na początku przeszył mnie grad strzał, okropny ból. Ukląkłem, ale nie padłem. Ból wzmaga 

gniew, a tego potrzebuję do działania. Posyłałem kolejne pociski, a każdy z nich równał się z 

jedną śmiercią. Coś pięknego, gdy pod wpływem mojej magii trupy padają jak szmaciane 

lalki. 

Wtedy jeszcze nie znałem wszystkich cech swojej Zbroi, a i tak ją błogosławiłem. Przyniosła 

mi zwycięstwo. 

Po bitwie okazało się, że tylko nieliczni z naszych zginęli, zdecydowana większość mogła już 

wkrótce wyruszyć na kolejną bitwę. Najpierw jednak zabrali broń trupom, później dopiero 

przygotowaliśmy wymarsz. 

Zdziwiło mnie, że pod Klintenem znalazłem Hre'Rkkorisa ze swoim cudacznym mieczem. 

Wtedy ukazał mi, na czym to polega. Wyjął broń i wypowiedział zaklęcie, przez co wzdłuż 

całej długości miecza przebiegły krótkie linie światła, ale wkrótce ustały. Świecąca broń 

wyglądała złowieszczo. Ruszyliśmy przez pole bitwy w poszukiwaniach. Prędko znaleźliśmy 

konającego żołnierza. Hre'Rkkoris wyciągnął w jego stronę miecz, jak różdżkę śmierci. 

Zbliżał ją powoli do rany leżącego, kwilącego w rozpaczy. Zanim metal dotknął mięsa, 

promień światła połączył miecz z ciałem, trzaskając głośno. Żołnierz napiął się jak struna i 

padł na ziemię bez ducha. 

- To maleńki piorun – wytłumaczył Hre'Rkkoris – o sile zabijania większej niż te zwyczajne. 

Na mieczu gromadzę uderzenie, a gdy zbliżę go do jakiegoś mokrego punktu na ciele, jak 

rana czy spocone czoło, piorun przeskakuje z małej odległości. Co zabawniejsze, może także 

przeskoczyć z miecza na miecz. Każdy kontakt ze skórą może spowodować przeskok, 

niekoniecznie mokrą, dlatego też ja muszę nosić rękawice, by nie zabiła mnie moja własna 



broń. Widzisz? Są w idealnym stanie, czego nie można powiedzieć o innych. 

- Ciekawe – westchnąłem. - Wiesz, z czym mi się to skojarzyło? Pamiętasz może tego boga 

skandynawskiego, rządzącego piorunami tak jak Zeus w Grecji? Thor się nazywał. Ty z tym 

swoim dziwacznym strojem też wyglądasz na jakiegoś bożka. Co o tym sądzisz, by ciebie 

nazwać Thorem? O wiele łatwiej to wypowiedzieć niż twoje prawdziwe imię 

- Może być... - odpowiedział obojętnie. 

Tak oto Tres zamienił się w Juliana, a Hre'Rkkoris w Thora. Zmieniliśmy się. Zrzuciliśmy 

prawdziwą skórę, przywdzialiśmy maski, które zastąpiły nam prawdziwe twarze. 

Trochę mi szkoda tego marszałka. Biedaczek starał się jak mógł, naprawdę coś umiał, a 

oszukano go tak ohydnie. Z chęcią przygarnąłbym go do siebie, służyłby mi, ale uciekł zanim 

zdołałem cokolwiek zrobić. W dodatku miał takie śmieszne nazwisko.... 

Cóż, nie mogliśmy zwlekać, gdy jeszcze żadne zmiany nie zostały wprowadzone. Lepiej 

uzbrojeni rozpoczęliśmy swój marsz zwycięstwa w kierunku stolicy. Kolejne oddziały wroga 

poddawały się bez walki, więc wszyscy myśleli, że zasmakują zwycięstwa, gdy tylko dojdą 

do serca kraju. Mylili się, gdyż tutaj król ze swoimi najlepszymi oddziałami przygotował silną 

obronę. 

Musieliśmy przystąpić do oblężenia, niegotowi do tego typu walki. Miasto na wzgórzu 

posyłało w naszą stronę pociski, a my nic nie mogliśmy zrobić bez odpowiednich machin. 

Rzecz utknęłaby w martwym punkcie gdyby nie kolejny okaz geniuszu Thora. Zamiast brać 

miasto szturmem, po prostu je okrążyliśmy. Odcięliśmy ich od wszelkich dostaw surowców, 

musieliby poddać się, chociażby żarli trupy swoich braci. 

Nas natomiast od samego początku popierał prosty lud, a powiem na wsze czasy, że to 

najlepsze poparcie. Dzięki niemu mieliśmy zapewnione dostawy żywności i noclegi za dobre 

słowo, podczas gdy wojska króla musiały płacić, co i tak nie zawsze dawało pożądany skutek. 

Często ich oszukiwano i robiono głupie żarty pomimo okrutnego prawa. 

Tak jak przewidywaliśmy, stolica skapitulowała, gdy tylko zabrakło im żywności. Król 

wiedział, że dalszy opór nie ma sensu, że do przeszłości przechodzi stary porządek. 

Tymczasowo wtrąciłem go do lochu i rozwiązałem radę, takie decyzje podjąłem jako nowy 

władca. Zażądałem od wszystkich dowódców i żołnierzy przysięgi wierności. Niezłożenie jej 

groziło szubienicą. Niezwłocznie posłałem gońca z wiadomością do tych wszystkich, których 

rozkaz dotyczy. 

Musiałem wkrótce przystąpić do wprowadzania zmian w kwestii dzierżawienia ziemi. 

Zniosłem wszelkie formy daniny, niezależnie od tego, jak ją nazwano. Teraz to pan chłopu, a 

nie chłop panu płaci za pracę. Gdy warunki stawia niekorzystne, pracownik może poszukiwań 

innego właściciela ziemi. Czysta sprawiedliwość. 

Nie będę zabierał majątku bogatym, a rozdawał biednym, bo życie to nie bajka. Wszelkie 

przywileje szlachty odeszły do przeszłości, teraz każdy wobec prawa jest równy. 

Dla wszystkich bezdomnych rozkazałem wybudować domy, które uchronią ich przed 

deszczem. Każdy zasługuje choć na odrobinę godności. 

Może to, o czym marzę, istnieje tylko w bajkach, chociaż na razie całkiem dobrze działa. Jak 

to będzie wyglądać w przyszłości jeszcze okaże się. Może przejdę do historii jako przestroga 

dla innych, może jednak utworzę coś, o czym inni tylko marzyli. 

Gdy z Thorem wprowadzaliśmy zmiany, państwo działało w najlepszy sposób, coś jednak 

zaczęło dziać się w moim życiu. Coraz częściej widzę pojawiającego się jak zjawa człowieka, 

przykrywającego swoją twarz czarną peleryną. Kiedy próbuję go dotknąć, czuję się jakbym 

brał garściami powietrze. Mówię do niego, a on nie odpowiada. Nie wiedziałem, co to może 

oznaczać. Nikt go nie widział oprócz mnie, więc zacząłem obawiać się, że w dniach swej 



największej chwały tracę rozum. 

Wkrótce jednak przemówił. 

- Czemu boisz się samego siebie? 

- Przecież ty nie jesteś mną 

- Kim w takim razie ty jesteś? 

- Julianem 

- Kim byłeś, zanim stałeś się Julianem? 

- Tresem 

- Zatem wiedz, że założenie Zbroi i zmiana imienia to niecała zmiana. To tylko jej część, 

zresztą mniej istotna. Przede wszystkim, ty obudziłeś mnie, żyjącego w materii Zbroi. 

- Kim ty zatem jesteś? 

- Moje imię brzmi Psycho. Razem stanowimy Juliana. Moja dusza wgryzła się w twoją, twoja 

zaś w moją. Stanowimy jedność. 

- Takie dwie dusze w jednym ciele, tak? 

- Można tak to nazwać. Chcę ci udzielić kilku rad. Obecnie wszystko idzie wyśmienicie. 

Powinieneś jednak wpuścić pomiędzy lud swoich ludzi, by wiedzieć, co im trzeba. Jeśli 

chcesz oprzeć swoją władzę na małych, musisz zrobić wszystko, by nie stracić ich poparcia. 

Możesz co prawda wprowadzić rządy żelaznej ręki, ale na dłuższą metę to bezcelowe. 

- Hmm... muszę przyznać ci rację. Możesz teraz odejść. 

- Mogę, ale nie muszę tylko dlatego, że ty tego chcesz. Pamiętaj o tym 

Po tych słowach rozpłynął się jak sen złoty 

Wprowadziłem jego pomysły w życie najszybciej jak tylko mogłem, gdyż wyglądały słusznie. 

Nie myliłem się, lecz na skutki tak wielkich zmian czeka się latami. 

Gdy pojawił się Psycho, rola Thora zmalała, jednakże nie mogę zapomnieć, komu 

zawdzięczam zwycięstwo nad starym porządkiem. Uczty go nie bawią, a wszelką władzę 

sprawuję ja. Nie wiem, jak mu wynagrodzić jego trudy. To człowiek zawiły, lubuje się 

jedynie w walce. Dla niego nie liczy się chwała po starciu, za ważniejsze uznaje samo starcie. 

Ten człowiek musi działać, więc wkrótce znalazłem dla niego możliwość działania. Oto 

wielka szlachta, przeciwna zmianom, zebrała wojsko do obalenia dyktatora, czyli mnie. 

Lepsza sposobność wręcz nie mogła się nadarzyć. Posłałem go na wojnę na czele naszej 

armii, sam zaś zająłem się polityką 

W opowieściach wygląda to wszystko o wiele piękniej niż w rzeczywistości. Zdaje się 

przyszłym politykom, że będą brać udział w ucztach, a następnie podpisywać ważne umowy. 

O nie, nie jest tak pięknie. W rzeczywistości polityka to nieustanne słuchanie nudnych 

przemówień kolejnych posłów, a następnie dopatrywanie się w tym sensu. Gdy zaczyna się to 

rozumieć, trzeba dopatrzeć się ukrytego znaczenia każdego słowa, co zwłaszcza bardzo 

ciekawe okazuje się przy posłach przybyłych z innych krajów. Gdy już dojdzie się do 

podpisywania papieru, trzeba szarpać się o każdy wers umowy, a potem chwalić się, jak 

dobrze układają się stosunki z Węgrami. 

Polityka to niepiękna rzecz. 

Trochę lepiej przedstawiają się sprawy wewnętrzne. Po miesiącu przybywają pierwsi 

informatorzy, mający badać nastroje wśród ludności. Okazuje się, że chłopstwo jeszcze nigdy 

nie było tak zadowolone z władcy, mieszczanom również podobają się zmiany, jedynie 

potężna szlachta narzeka. Cóż, to mogłem przewidzieć. 

Chciałbym, aby ktoś mnie zastąpił, ale skąd mogę mieć pewność, że ten zastępca nie 

wykorzysta wysokiego stanowiska dla własnej korzyści? Dla Thora byłby to istny wyrok 

śmierci, on znosi taką pracę jeszcze gorzej niż ja. 



Działam tak teraz przeciwko sobie, ale dla dobra ludzkości, tak jak w dzieciństwie marzyłem. 

Chyba łatwo się domyśleć, jak zareagowałby wykorzystywany dzieciak gdyby dowiedział się, 

że tych tam z wysokich sfer męczy praca wśród papierów i przez to jest wykorzystywany. 

Miałem w dzieciństwie wielkie marzenia, ale nie sądziłem, że chociażby jedno z nich się 

spełni. Chciałem sprawiedliwości, teraz nią rozporządzam. Chciałem zostać magiem, teraz 

stanowię coś znacznie od nich potężniejszego. Chciałem pomścić śmierć rodziców, pomszczę 

śmierć każdego poniżanego w polskim kraju. 

Stoję tak przy oknie i patrzę w dal. Jak daleko musiałbym patrzeć, aby ujrzeć przyszłość? Nie 

wiem, to już chyba tylko marzenia. 

  



Rozdział V: Kły zwykłych ludzi 

 

- Nasi wybawcy! 

Firen ukochał te kilka chwil. Szedł środkiem oszalałego tłumu, jak berło podnosząc wbitą na 

pal najeżoną ostrymi zębami główkę potwora. Bestia została pokonana, teraz jej szkaradne 

oblicze stanowi świadectwo kolejnego zwycięstwa człowieka nad przyrodą. 

Zaraz za nim szedł Freeze z lekkim uśmiechem pogardy. Gdy uniósł w górę zakrwawione 

ręce, tłum eksplodował, ogłuszył go dziki wrzask radości. Wkrótce ten pochód zwycięstwa 

będzie musiał skończyć się, lecz na razie chwilo trwaj! Trwaj jak najdłużej! 

Wszystkie kobiety niemalże mdlały na ich widok. Dzięki temu nadmiernemu zachwytowi 

mogliby uczynić wszystko, czego by tylko zapragnęli, a przecież oni jedynie wykonali 

zlecenie. Gdyby chciał, Firen mógłby mieć je wszystkie w jedną noc. Jego ciało uznało, że 

teraz potrzebował dużej ilości dziewcząt. Nie sprawi mu żadnej trudności pozyskać je na te 

kilka wieczorów. 

Freeze zachowywał spokój. Wiedział, że to jedynie szaleństwo chwili, a wkrótce nadejdzie 

prawdziwa zapłata. Mimo to pozwolił temu pięknemu obłędowi trwać, trwać jak najdłużej. 

Mówił, że to ze względu na brata... ale sam też ukochał te pochody i to uwielbienie. 

Piękne kłamstewka... czemu mieliby w nie nie wierzyć? Chłopi rzucali pracę, by zobaczyć ich 

chociażby przez chwilę, a dzieweczki czym mogły starały się podkreślić swoją urodę. 

Radość chłopów mogła trwać nieustannie, zaś możnowładcy musieli wyliczać zysk. Dlatego 

obaj woleli bawić się pośród chłopów. 

Firen nie potrafił podsycić tego szaleństwa, lecz ono wciąż trwało, trwało, choć nie robił 

niczego, by mogło trwać. Ogień, który wytworzył na jednej dłoni, to jedynie jarmarczna 

sztuczka. Był zbyt zmęczony, by móc pokazać choćby niewielką część swojej mocy. 

Tłum posłusznie rozstępował się przed nimi, gdy szli najbardziej okazałego, jeśli nie liczyć 

kościoła, budynku we wsi. Stanęli we dwóch na progu, niczym bóstwa na ołtarzu, a między 

nimi szczerzyła zęby główka potwora. 

Musieli ostatni raz dać znak swoim wielbicielom. Unieśli w górę po jednej ręce, w stronę 

czarnego już nieba. Tego dnia nie widzieli światła. Wymusili na sobie ostatnią część woli, by 

utworzyć kulę ognia i lecący zaraz za nią sopel lodu. Nieposkromiony żywioł życia 

rozświetlał sobie drogę, rozbłyskując setkami zajączków, które wytwarzane były przez 

doskonały kryształ lodu. 

- Sołtys już czeka - powiedział zmęczony Freeze. 

- Niewątpliwie... 

Gdy przeszli przez drzwi, na tle których przedstawiali się jako bóstwa, od razu poznali inny 

świat. Cztery ściany z dwoma oknami, zaś z sufitu zwisał zawieszony po środku zapalony 

świecznik. Pod nim na podłodze siedział łysy człowiek ze swoją żoną. Odwrócili się w ich 

stronę, gdy weszli korredobójcy. 

- Tak więc... już skończone? - zapytał. 

- Można tak powiedzieć - zaczął Freeze. - Główne siedlisko zostało zniszczone, wszystkie 

korredy, które tam spotkaliśmy, pożegnały się z życiem. Nie wykluczam, że w najbliższym 

czasie resztki dawnej potęgi mogą uderzyć ze straszliwym gniewem. Wasze winnice, czy 

jakkolwiek nazywacie to wasze miejsce składowania wina, są bardzo rozległe. Staraliśmy się 

zajrzeć w każdy korytarz, ale nie mamy pewności, czy rzeczywiście zajrzeliśmy do każdego. 

Korredy zazwyczaj są zbyt głupie, by uciekać, co znacznie ułatwia nam zadanie. 



- Czyli koszmar dwudziestu lat skończył się? - zapytał sołtys. - Wyśmienicie. W takim razie 

w sąsiedniej wsi... 

- Panie mój złoty - przerwał mu Freeze. - Dopiero co skończyliśmy to, a już chcesz wysyłać 

nas do następnego zadania? Musimy odpocząć, dopiero wtedy ruszymy w dalszą drogę. Teraz 

pozostaje jedynie kwestia zapłaty... tysiąc groszy, według wcześniejszych ustaleń. 

- Helena, w sypialni pod łóżkiem jest ten wór. - Sołtys skinął na swoją żonę, która posłusznie 

wyszła z pokoju. - Cała wieś musiała oddać wszystkie swe oszczędności, by was opłacić. 

- Gdybyś się poświęcił i oddał swoje lewe fundusze, to niczego by nie zapłacili - skrzywił się 

Freeze. 

- Nie mam żadnych lewych funduszy – skłamał sołtys szybko i bez zająknięcia. 

- Nie próbuj w nas wzbudzić współczucia – warknął Firen. - Te korredy nie naszym były 

zmartwieniem przez dwadzieścia lat. Nie masz się co tak o nich martwić, wkrótce te 

pieniądze trafią z powrotem do nich. Wkrótce zobaczysz zabawę, o jakiej nie śniłeś. Poza 

tym, te wszystkie rany, zakażenia, arytmia serca same z siebie nie wrócą do postaci 

właściwej, a wyposażenia na następną wyprawę też nikt za darmo nie daje. W to też należy 

wliczyć niebezpieczeństwo fachu... 

Po chwili powróciła żona sołtysa, z trudem ciągnąc po ziemi wielki wór. Firen od razu ożywił 

się. Chwycił sakwę i z zamachem zarzucił ją na plecy, omal nie tracąc przez to równowagi. 

- W takim razie - zaczął rozradowany - teraz potrzeba nam jedynie dobrego miejsca do 

spania. 

 

- To była ostra popijawa - stwierdził Firen, zataczając się mocno. 

- Jak każda inna - prychnął Freeze, wygrzebując kawałki liści z włosów 

- Gdybyś się schlał porządnie, a nie tylko siedział przy stoliku i gadał, to każda zamieniałaby 

się dla ciebie w niezapomniane chlańsko... tak jak dla mnie. 

- Jakbym się schlał tak jak ty, to bym tak jak ty nie odróżniał baby od chłopa - Freeze 

uśmiechnął się chytrze. 

- Żee coo?! - przeraził się Firen. - Nie, uch... nie mów, że... to ohydne, bleh... 

- Taka jest prawda - Freeze wzruszył ramionami. - Dobra, popiłeś sobie, teraz pora na pracę. 

Poza tym, w tej wsi i w kilku pobliskich nie ma już żadnych kieliszków - dodał smutno. 

- Później powtórka tego tygodnia - Firen kiwnął głową. 

- Jakbym tego nie lubił, to bym ci na to nie zezwalał. Teraz zamknij mordę, bo tutaj trzeba 

używać mózgu, w czym byś jedynie przeszkadzał... 

Freeze przeszedł przez drzwi, a zaraz za nim Firen. W środku zastali około 

trzydziestoletniego sołtysa o czarnych, połyskujących włosach i brodzie. Siedział przy stole 

ustawionym po środku izby, rachując coś zapamiętale. Gdy tylko weszli Firen i Freeze, od 

razu wstał. 

- Ach, witajcie - zaczął cierpko. - To wy jesteście tymi legendarnymi pogromcami potworów i 

mocnej wódki? 

- Przez ostatni tydzień bardziej tego drugiego – odpowiedział z bólem w głosie Freeze. Głowa 

nadal mu ciążyła. - Tak, to my. Firen i Freeze. 

- Hmm... - zamyślił się sołtys. - Zatem jak przedstawia się wasze zadanie... to sprawa kilku 

wsi, nawet tak od nas oddalonych, że nie wynieśli stamtąd wszystkich kufli. Mamy tutaj 

wielkie jezioro, chyba największe w kraju. Latami wyławialiśmy stamtąd setki ryb, aż 

pojawiły się korredy... no i wszyscy na tym ucierpieli... to jedna kwestia, druga... jedna ze wsi 

stoi blisko pieczar, w których zagnieździły się inne korredy. Co rusz ktoś zginie, gdy zabłądzi 

w nocy. W takim razie... ile by to kosztowało? 



- Tysiąc groszy od każdego przypadku - odparł Freeze po chwili namysłu. 

- Niemało... jednak nie możemy pozwolić, by ludzie ginęli. Straszne te korredy, lecz jeszcze 

straszniejsi możnowładcy, którzy, nie patrząc na nic, zabierają nam wszystko. 

- Świata nie zmienisz - westchnął Freeze. - Daj gospodarzu nocleg, a już jutro skończy się 

wasza udręka. 

- Przydałby się ktoś, kto zmieniłby świat.. ale dla wspólnego dobra zrobię wszystko. 

 

- Dlaczego robimy to na odwrót? - zapytał Firen, niepewnie stawiając kolejne kroki. 

- A dlaczego by nie? - zapytał Freeze. 

Szli wąską ścieżką wzdłuż góry, po której drugiej stronie znajdował się cel ich wędrówki. 

Kiedy spoglądali w dół, widzieli górski strumyk. Obok niego stało kilka chałup, zaś wszędzie 

wokół rosły połacie zielonego lasu. Wymarzone miejsce, by umrzeć, gdy tylko postawi się 

krok w nieodpowiednią stronę. 

Po dość krótkiej, acz bardzo męczącej wędrówce stanęli u celu. Pieczara wysokości pięciu 

ludzi każdy podmuch wiatru zamieniała w dźwięk podobny do wycia stworzeń przeklętych 

przez Boga. Podłoże dość stromo opadało w dół, prowadząc w ciemność. 

- Zrobimy to jak zawsze - westchnął Freeze. - Stoimy do siebie plecami. Nie rozdzielamy się. 

Nie schodzimy głębiej niż trzeba, cofamy się jedynie do tyłu. Zatem zapraszam cię 

pierwszego. 

Firen spojrzał na niego błagalnymi oczkami, lecz to było całkowicie nieskuteczne. 

Postanowienie już zapadło. 

Kiedy schodził w dół zaczął pocierać dłonią o dłoń na poziomie swojej twarzy. Wkrótce 

rozłożył ręce, a niewielki płomień ognia zawisł posłusznie nad jego głową, oświetlając nieco 

drogę. 

Korytarz skończył się, musieli skręcić w bok. Nastała cisza, zakłócana jedynie przez kapiącą 

ze stalaktytów wodę. Już wiedzieli, że tego dnia czeka ich wyjątkowo ciężka praca. 

Nagle Freeze stanął w miejscu, a zaraz za nim Firen także zastygł w bezruchu. Musieli przez 

chwilę wstrzymać oddech, by usłyszeć nieludzkie jęki dochodzące z głębi jaskini. 

Freeze wyciągnął przed siebie ręce. Cienkie nitki niebieskiego światła pojawiły się między 

nimi, a gdy zbliżał ku sobie dłonie, połączenie stawało się coraz grubsze, świecąc 

intensywnie. Władca Lodu zamknął oczy na chwilę przed zetknięciem się rąk. Światło zostało 

w nich zduszone, a gdy je szybko rozłożył, usłyszał delikatny, choć świdrujący dźwięk. 

Trzymał w dłoniach miecz długości połowy siebie. Położył go bezszelestnie na ziemię, by 

utworzyć drugi. Z dwiema broniami krzyżującymi się przed nim mógł ruszyć dalej. 

Jęki narastały, stawały się coraz liczniejsze, aż w końcu stworzyły jednostajny jazgot, 

podobny do głosów kupców targujących się o grosze. Firen zdusił w pięści płomyczek 

podążający za nim przez całą drogę. 

- Mordercy - zdawało się słyszeć przez te jęki. 

- Zabójcy... 

- Kaci niewinnych... 

- Oprawcy... 

- Świnie... 

- Pokażcie swoją twarz – Freeze rzucił wyzwanie. 

Firen już nie pamiętał, jak mocno biło mu serce, gdy jego brat po raz pierwszy postanowił 

walczyć z nimi w ciemnościach. Teraz jedynie zetknął się z nim plecami, trzymając dłonie na 

poziomie kolan. Już zbyt wiele razy to potwarzali. 

- Znamy was - usłyszeli nierówny głos, który z całą pewnością nie mógł należeć do 



człowieka. - Dwaj bracia, Ciemność i Mrok. Wieść o was niesie się po całym świecie. 

- Zatem nie utrudniaj mi pracy i sam się zabij - odparł zuchwale Freeze. 

- Ghy ghy, che che, cha cha! 

Zanim to coś przypominające śmiech skończyło się wróg przypuścił atak. Freeze natychmiast 

schylił się, tnąc mieczami na wszystkie strony. Drobnymi krokami zaczął obchodzić brata, 

wciąż dotykając go plecami i zadając śmierć wszystkiemu, co nadto się do nich zbliżyło. 

Firen natomiast przy pierwszym uderzeniu wzniósł ręce do góry, tworząc w nich coś w 

rodzaju małych wulkanów. Dwa korredy od razu w nie wpadły, a płonąc rozświetliły 

ciemność i ogłupiły swych stojących w mroku braci. Potwory wzrostem sięgały im niewiele 

ponad kolana. 

Freeze postąpił krok do przodu, całym ciężarem ciała odrąbując łeb jednemu z korredów. 

Teraz kolej na ruch brata. Pobiegł szybko w stronę, z której przybył, jak gdyby uciekał z pola 

walki, lecz już po trzech krokach zaczęła się magia. Ogień najpierw wybuchł na stopach, 

następnie szybko obejmował znajdujące się wyżej części ciała, aż Firen stał się świecącą w 

ciemności istotą ognia. 

Freeze biegł tuż obok niego, wystrzegając się płonącego śladu. Korredy rzucały się na Firena, 

ogłupione jego światłem, lecz jego brat bezbłędnie ciął mieczem. Teraz musieli znaleźć jakieś 

zwężenie jaskini, by ich wróg nie mógł wykorzystać swej przewagi liczebnej. 

Nagle jeden z korredów, zwyczajem wszystkich swoich ziomków, wyskoczył jak z procy na 

plecy Firena. Freeze spodziewał się tego, przez cały bieg ognia miał chronić brata przed 

uderzeniami wroga, lecz tym razem nie zdążył. Szpony potworka wbiły się w skórę Firena, 

lecz Pan Lodu błyskawicznym ruchem miecza odrzucił wbijającego się w plecy brata korreda. 

Pan Ognia syknął cicho, lecz od razu odwrócił się w stronę wroga, roztaczając przed sobą 

pierścień ognia. Korredy nie wiedziały, co zrobić, a wtedy Freeze chwycił za koniec peleryny. 

Delikatny powiew wiatru wywołany odrzuceniem tkaniny od razu zamienił się w porywisty 

huragan. Wzniecony magicznie cyklon przemieszczał się powoli w stronę korredów, a te 

zamarły w bezruchu, nie wiedząc, co zrobić. Dopiero gdy lodowaty watr zaczął mrozić 

pulsujące w nich życie potwory zaczęły uciekać, lecz wtedy było już za późno. Huragan 

porwał ich w wir, a rzucając bezładnie na wszystkie strony pozbawiał życia. 

Teraz musieli jedynie mordować pojedyncze korredy z niewielkiej odległości. Zwykle rzucali 

kule swoich żywiołów, lecz czasami udawało się im ułożyć moc w bardziej wymyślne 

kształty. Freeze kilka razy rzucał we wroga ostrym kawałkiem lodu, do złudzenia 

przypominającym sopel, lecz zadający niechybną śmierć, Firen natomiast wzniósł swe ręce ku 

górze. Korredy, widząc wysoko ponad sobą wątłe światełko uznały je za znak Władcy Ognia 

wzniesionego ku górze. Częstokroć rozbijały się o ścianę, a ucieleśnienie mocy Firena 

rozrastała się, oszukując coraz więcej wrogów Panów Żywiołów. Ostatecznie Władca Ognia 

ściągnął na siebie kulę, a fala ognia jak krąg na wodzie powstały po rzuceniu kamienia 

rozchodziła się, niosąc zagładę. 

- Braacie - usłyszał Firen skrzypiący głos za swoimi plecami. Korredy zostały zmylone, ich 

szpony z obrzydliwym chrzęstem złamały się na skale. - Rozumiesz to? 

- Pojmij - odrzekł Pan Ognia odpowiednio zmienionym głosem, a jego wróg zaczął skakać do 

wody. Brzuchomówstwo. - Rzecz tak piękna, że... 

- Nikt naszej tajemnicy nie zbada - Freeze z trudem przekształcił odpowiednio swój głos, 

robiąc unik przed ciosem, by wkrótce zadać śmierć swym mieczem. 

- W ciemności nie poznasz wroga - wyszeptał Firen, a echo rozległo się ze wszystkich stron 

jak opętańcze wołanie. - Lepiej uciekaj... 

- Tak znajdziesz tylko śmierć... 



Obaj zaśmiali się najstraszliwszym śmiechem jaki mogli z siebie wydobyć. Uderzające jak 

kamienie z procy korredy strwożyły się, lecz nikt nie okazał im litości. Padało ich coraz 

więcej, aż w końcu rzuciły się do ucieczki. 

Wtedy Firen z Freezem schwycili się za ręce, by dwa żywioły, których łączyć nie powinno 

się, zadziałąły razem. Nieregularna w swej istocie fala mocy uderzyła, siejąc śmierć wśród 

uciekających przy akompaniamencie diabelskiego śmiechu potworów. 

Gdy nieliczne korredy szybsze od nich zdołały uciec, Firen i Freeze zatrzymali się. Chwilę 

postali w miejscu, aż zmęczeni usiedli razem na ziemi. 

- Coś ciężko dzisiaj - stwierdził Firen, spluwając na ziemię. 

- Jakbyś nie chlał tyle, to by było lżej - warknął Freeze. 

- Jakbym nie chlał, nie czułbym, że żyję. 

Freeze westchnął głośno. Wiedział, że w tej ciemności obok niego znajduje się jego brat. Czuł 

jego ciepło. 

- Niemalże pływamy we krwi - mruknął Władca Ognia. 

- Nikt nie mówił, że to lekkie zajęcie... ale nie udawaj, że ciebie widok krwi przejmuje. 

- No jakoś nie przejmuje. 

Obaj umilkli. Przez tę chwilę musieli wypocząć po pracy, by wkrótce stanąć do jeszcze 

bardziej krwawego starcia. 

- Musimy iść - stwierdził Freeze. 

- Czemu nie? - zadał pytanie retoryczne Firen, wstając na równe nogi. - Zasadniczo niczym 

nie odbiegają od przeciętnych korredów. 

- Zdawać by się mogło, że są jeszcze głupsze... 

- Zdaje ci się. 

Freeze westchnął ciężko, na co jego brat rozniecił w swojej dłoni ogień. Kilka chwiejących 

się płomyczków tańczyło przed nimi, rozświetlając im drogę. 

Musieli zejść wgłąb jaskini, do serca zła. Jeśli by tego zaniechali cały ich dotychczasowy 

wysiłek okazałby się daremny. Słowem, logiczne myślenie rozkazywało im narażać się na 

coraz większe niebezpieczeństwo. 

Musieli wytężać słuch. Każdy chrzęst kamieni pod ich stopami odbijał się głośnym echem ze 

wszystkich stron, ich oddech zdawał się ustać, lecz nie słyszeli żadnego dźwięku wroga. W 

każdej chwili mogła nadejść śmierć. Jedynie gdy stanęli w miejscu mogli usłyszeć ciche jęki i 

człapanie dziesiątek stóp. Przeciwnik zdawał się już przygotowywać... 

Uderzył wcześniej niż się tego spodziewali. Gdy Firen zobaczył lecące na niego dwa czarne 

ślepia, bez namysłu rzucił płomień, który do tej pory miał jedynie oświetlać drogę. Drugi 

potwór skoczył na twarz Freeze'a, lecz ten jedynie splunął. Ślina wnet wrosła głęboko w 

organ korreda, funkcją przypominający serce, zmieniając się w grudkę lodu. Pan Lodu cofnął 

głowę przed szponami. Potwór upadł z głuchym pacnięciem na ziemię i już się nie podniósł. 

Wyglądało na to, że dwa korredy nie uwierzyły w potęgę zabójców swojego gatunku. Ze 

zwykłą dla siebie upartością odłączyły się od grupy, pewni swojego zwycięstwa. Chcieli 

zapisać się w historii swojej rasy, lecz ich natarcie jedynie ułatwiło zadanie „mordercom 

niewinnych”. 

Plugawe jęki coraz bardziej narastały, aż utworzyły coś w rodzaju harmonijnej kapeli. Żadna 

technika walki z korredami nie przewiduje wkroczenia w samo serce siedliska potworów. 

Metoda Freeze'a i Firena nie stanowiła wyjątku. 

Stanęli w miejscu w bezpiecznej odległości. Tak było zawsze. Musieli czekać na coś w 

rodzaju rady mędrców, by rasa korredów po raz setny powtórzyła ten sam błąd. 

Ciemność. Potwory znowu poczuły siłę. Jeden z nich wyskakuje w stronę morderców, 



przygotowując swoje szpony do cięcia. Firen machnął ręką jak gdyby smagał konia batem. 

Ognisty ślad pozostał w powietrzu, zamieniając pokrytego brudną sierścią korreda w kulę 

ognia. 

- Dosyć. 

Trzy małe postacie wylazły na czoło grupy. Firen i Freeze musieli wsłuchiwać się w to, co 

działo się na drugim planie. Za głosem korredów kryła się śmierć. Badacze zwierząt 

wielokrotnie próbowali wyjaśnić, w jaki sposób te plugastwa mogą mówić językiem ludzi, 

choć tak zniekształconym. Wynik ich doświadczeń zawsze był taki sam: ze względu na zęby 

długości łokcia i brak więzadeł głosowych korredy nie powinny móc wydobyć z siebie 

żadnego dźwięk. Co nie zmieniało tego, że wydobywały z siebie dźwięki. 

- Nadeszły ciemność i mrok - zaczął miękki głos. 

- Podstawa waszego życia - dopowiedział Freeze 

- Niszczyciele istnień... 

- Znasz tę bajkę jak wąż wołowi wypominał jego okrucieństwo? 

- Niesiecie tylko śmierć... 

- Dobro za dobro. 

- My byliśmy tutaj pierwsi. Wy jesteście uzurpatorami. 

- Rodzaj ludzki nad wyraz okrutny jest. 

- Kłamca, który nie kryje swych kłamstw. 

Pierwsze uderzenie nadeszło zanim jeszcze ucichły ostatnie słowa. Firen i Freeze cofnęli się o 

krok do tyłu, by upaść na ziemię, przez co korredy powpadały same na siebie. Potwory 

szybko jednak zrozumiały, co się stało. 

Pan Ognia podniósł się natychmiast, a odpychając się od ziemi prawą ręką utworzył na niej 

bicz ognisty. Gdy już powstał, smagał nim na wszystkie strony, niosąc śmierć korredom 

ogłupionym przez światło. 

Freeze podniósł się nieco później. Gdy jeden z jego przeciwników wyskoczył w jego stronę, 

on wbił swój miecz w jego podbrzusze. Korred zaharczał cicho, zalewając swego zabójcę 

krwią. 

Freeze tworzył na swoich dłoniach sople lodu o ostrej krawędzi, szpony wyrastające 

spomiędzy palców. Gdy był już w pełni gotowy, powstał do walki, tak podobny do swego 

przeciwnika. 

Uginali się, by uniknąć uderzenia. Wyskakiwali, by uderzyć. Uderzali, by zabić. Ani na 

chwilę nie mogli ustać w tym tańcu śmierci. Inaczej to ich trupy gniłyby w jaskini. Mogli 

umrzeć w każdej chwili, mimo to oni zadawali śmierć. Wróg nierozumny, ale jakże liczny, a 

przez to potężny. 

- Braat... - głos przeciągły jak płacz dziecka. 

- Nie zostawiaj mnie - Freeze przez chwilę widział skupioną twarz Firena, gdy jego bicz 

zatrzymał się na poziomie oczu. 

- Nic mnie nie powstrzyma - Peleryna Freeze'a wzniosła się podczas skoku, zasłaniając cały 

widok. Zresztą, Firen miał własne zmartwienia. 

Uderzenia nadchodziły ze wszystkich stron, nadgorliwe korredy skakały nawet z sufitu. Firen 

i Freeze musieli zazwyczaj unikać większości natarć, równocześnie zadając śmierć wybranym 

ofiarom. Wiedzieli doskonale, że wróg będzie walczył w swoim obozie do ostatniego żywego, 

co akurat bardzo im sprzyjało. 

Po dłuższym czasie coraz rzadziej słyszeli szelest skaczących potworków. Potrafili 

wstrzymaać zmęczenie, co wcale nie oznaczało, że mogli walczyć bez końca. Tego dnia 

powoli poddawali się swoim fizycznym ułomnościom, ale za każdym zabitym przeciwnikiem 



powtarzali sobie, że to będzie ostatni. 

Freeze zabił kolejnego korreda, a wtedy nastała cisza. Przez chwilę jeszcze stał ramię w ramię 

obok brata, po czym usiadł na ziemi, oddychając ciężko. Z początku nie mogli mówić, 

musieli łapać ograniczone dotąd powietrze, wycierając z siebie pot. 

- Ciężka robota - jęknął Firen. 

- No, ale nie powiesz, że nużąca. Zapal jakies światło, bo to nieludzkie siedzieć w takich 

ciemnościach. 

- Ehm, już... hmm, zaraz... - Firen wytworzył na dłoni niewielki płomyczek, rozświetlający 

najbliższe otoczenie. 

- Wiesz, mamy dar, więc powinniśmy go wykorzystać. Nieważne, czy to przypadek, czy nie, 

ważne, że jest. Nie stworzono nas po to, by odgarniać śnieg z marchewek, a następnie je 

smażyć. 

- No tak, tak... 

Obaj umilkli, próbują uspokoić się. Główna część pracy została ukończona, teraz nadszedł 

czas na dobijanie: czynność łatwiejszą, lecz równie niebezpieczną. Dobijanie korredzkich 

kobiet i dzieci... dobijanie niedorosłych bydlaków i ich żon 

Freeze patrzył w przeciwną stronę, gdy Firen powstał. Musieli iść. Nie mieli pojęcia, jak 

długa czeka ich droga. 

- Nieważne, ile jeszcze dzisiaj przejdziemy - rzucił radośnie Władca Ognia - ważne, że po 

pracy cze... 

- Oj, zamknij mordę - warknął Freeze. 

Firen podniósł rękę wyżej i wzmocnił na niej ogień, by widzieć więcej. Rzędy stalagmitów i 

stalaktytów wcale nie ułatwiały poszukiwań w pobocznych korytarzach jaskini. Mimo to z 

nadzieją wytężali wzrok, ponieważ wiedzieli, że jeśli teraz zaprzestaną pracy, cały ich 

dotychczasowy trud pójdzie na marne. Z drugiej strony jednak, znając zdolności taktyczne 

swoich przeciwników, mogli nie brać pod uwagę możliwości, iż wróg schroni się i przypuści 

drugie uderzeni. 

W końcu znaleźli jeden z takich korytarzy. Szli do przodu, pewni siebie, wypatrując każdej 

oznaki życia. Teraz to oni uderzali, a korredy broniły się... 

 

- A wtedy skoczyło ich na mnie sześciu... nie, ośmiu! Bestie najohydniejsze, monstra 

wszelkiej obrzydliwości... jednym uderzeniem ognia zabiłem czterech z nich... dwa kolejne 

już swoimi szponami celowały w moje gardło... wszelako niegodziwość świata wypływała z 

ich poczwarnych gąb... zginąłbym niechybnie gdyby nie mój brat! Własnym ciałem 

przygniótł te bestie! 

Freeze krzywym okiem patrzył na Firena. Pomimo niezrównanego harmideru panującego w 

karczmie, coraz bardziej podchmielony Władca Ognia bez trudu przebijał się przez wszelki 

hałas, z każdym piwem opowiadając coraz ciekawszą część wyprawy przeciwko korredom, 

choć nadal był to ten sam jej wycinek. Słuchacze, nie mniej pijani niż opowiadający raz w raz 

rozdziawiali w zdziwieniu gęby, wydobywając z siebie ogólnochłopski pomruk zachwytu. 

Freeze natomiast siedział za niewielkim murkiem z drewna wybudowanym po środku 

karczmy, opowiadając wąskiej grupie słuchaczy prawdziwszą wersję wydarzeń. Uznawał to 

za coś w rodzaju męskiej rozmowy przy piwie, lecz nie zamierzał zatracić rozumu w 

alkoholicznym odurzeniu. Jego słuchacze również zdawali się ulegać ogólnemu 

oszołomieniu. 

- Co prawda to prawda, korredy najpiękniejsze nie są - powiedział Freeze. - Nie żeby były 

jakieś oślizgłe i krwią zbroczone jak to brat mówi. Bardziej wygląda to jak nieudane 



połączenie wilka z psem, takie małe, włochate paskudztwo. 

Firen jeszcze raz podniósł głos. Widocznie swoją opowieść wzbogacił widowiskowym 

zaklęciem, gdyż całą gawiedź westchnęła z podziwem. 

- Nie jest to łatwe zajęcie - stwierdził Freeze, gdy wiejska kapela miała właśnie rozpocząć 

kolejną ze swoich pieśni. - Mimo to nigdy nie zastanawiamy się, czy z danej wyprawy 

powrócimy żywi. Wiemy, co mamy robić w każdej chwili. Nie zdołano nas zabić, więc 

nabyliśmy takie doświadczenie. Żyjemy tak jak chcemy, żyjemy wolni, a jeśli zginiemy, 

staniemy się jeszcze bardziej wolni. Już dawno powiedzieliśmy sobie: jeśli któryś z nas zginie 

podczas wyprawy, drugi niezwłocznie popełni samobójstwo. Tak, żeby się nie męczył... 

- A co z tymi, którzy posłali was do walki? - zapytał jeden ze słuchaczy. - Co z tymi, którzy 

oczekiwali od was wybawienia? Zostawicie ich ot tak? 

- Po śmierci nic nam nie zrobią. Śmierć kładzie kres chyba wszystkim zobowiązaniom. 

Freeze tako gawędził z kupcami i innym, zacniejszym ludem bawiącym się w owym czasie 

we wsi, zaś Firen ciągnął dalej swą opowieść. Dopiero gdy muzycy zaczęli wygrywać swoją 

melodię, Władca Ognia zeskoczył ze stołu, by razem ze swoimi słuchaczami i resztą 

chłopstwa rozpocząć frywolny taniec. 

Gospodarze wystawili cały rząd odświętnie ubranych dziewcząt - ich własne potomstwo. 

Firenowi nie wydawały się one brzydkie, więc bez bólu serca jako pierwszą zaciągnął córkę 

samego sołtysa. Niektóre z dziewcząt zdawały się bać panującej w karczmie swawolnej 

atmosfery, lecz Władca Ognia konsekwentnie wciągał je w sam środek zabawy. 

Tańczył całym sobą, jakby jutra miało nie był, jak gdyby chciał zatracić się w tym tańcu. 

Odpływał z tej rzeczywistości w świat coraz doskonalszy, coraz piękniejszy, gdzie istniała 

tylko zabawa. Żył tak szczęśliwy, zapominał o tym, że jest w karczmie, ale wciąż wypełniał 

kolejną część swoich zamiarów, dążących do osiągnięcia pewnej radości, którą uznawał za 

jedyną prawdziwą radość życia. 

Potrafił cieszyć się każdą chwilą. 

Szybko zmieniał kolejne dziewczęta, schodząc do coraz niższych szczebli drabiny społecznej. 

Tańczył ze wszystkim, co mu weszło w ręce, każdą piosenkę poprzedzając potężnym kuflem 

piwa. Żadna ilość alkoholu nie była w stanie jakkolwiek mu zaszkodzić, jemu jedynie 

pomagała. 

Chciał pod koniec całej zabawy tańczyć z najpiękniejszym dziewczęciem. Cała reszta to 

jedynie przejściowe zjawiska mające ubarwić czas oczekiwania... 

Freeze patrzył na to krzywym wzrokiem. 

- Ty nie tańczysz? - zapytał jeden z jego rozmówców. 

- Nigdy nie znajdowałem radości w tego typu zabawach - odpowiedział z kpiącym 

uśmieszkiem na ustach, patrząc nieprzytomnie w dal. 

- W takim razie - zaczął jeden z kupców, podparłszy się łokciami na stole - po co podejmujesz 

się tego niebezpieczeństwa? Zabijanie tych potworów nie cieszy cię, tak samo jak ostra 

popijawa. Po co to robisz? 

- Dla takich rozmów jak ta - uśmiechnął się Freeze, upijając łyk piwa. 

- To znaczy? 

- Dla was powiedzmy... W każdej wsi spotykam innych ludzi. Każdy przedstawia swój 

światopogląd, czasami bardzo odbiegający od mojego sposobu pojmowania świata. 

Przeciwstawiam się cudzym twierdzeniom, udowadniając słuszność swojego. Tak zdobywam 

mądrość. 

- Do czego jest ci ona potrzebna? 

- Całkiem niewykluczone, że po śmierci istnieje życie. Chcę wtedy wkroczyć dumnie w 



poczet największych filozofów wszech czasów i żeby za mną niósł się szept „oto ten, który 

naprawdę pojął życie”. Może także na ziemi, tutaj, będą o mnie mówi. 

- Uważaj, bo ci się uda - zakpił kupiec. 

- Zresztą, kto wam powiedział, że nie czerpię przyjemności z zabijania? - zaśmiał się Freeze. - 

Czuję się wtedy wolny, czuję się panem życia i śmierci! To ja zabijam, a nie czas! 

Gdy tylko muzycy zakończyli kolejną piosenkę, Firen od razu wybiegł z oberży, ciągnąc za 

rękę dziewczynę. W tym tłumie chłopstwa nikt nawet nie zauważy, że umknął im prowydier 

zabawy... byli już zbyt pijani. 

Kilka kufli piwa robiło swoje. Na każde szarpnięcie dziewczyna odpowiadała zduszonym 

chichotem, zdawać by się mogło, że zapomniała języka w gębie lub postradała zmysły. 

Tego właśnie chciał Firen. 

Zamknięcie za sobą drzwi nie pomogło mu odciąć się od tego świata, wciąż słyszał odgłosy 

hucznej zabawy w oberży. Marzył kiedyś o nocy doskonałej, w ciszy, w śnieżnej bieli... Cóż, 

życie to nie bajka, nie mógł odciąć się od rzeczywistości. 

Musiał, a raczej chciał, działać. 

Znajdowali się w całkowitych ciemnościach, lecz umeblowanie pomieszczenia nie odróżniało 

się od przeciętnego, więc bez większych trudności zasiedli na skraju łóżka. Teraz Firen 

musiał zacząć rozmowę. 

Dalece posunięte rozpicie dziewczyny niewątpliwie pomagało mistrzowi uwodzenia. Nie 

musiał wysilać się na żadne rzewne mowy, wystarczyło, że co jakiś czas mówił kilka słów, a 

ona rzewnie opowiadała mu o swoich nieszczęściach w życiu. Firen był teraz zasmucony tą 

historią, współczuł jej. 

Dopiero później zaczął mówić o miłości, którą próbuje zabić ten okrutny świat. O miłości, 

którą on chce jej przekazać. Przytulił ją do siebie, szukając na jej plecach węzła. Że też znowu 

zapomniał sprawdzić to w oberży... 

Gdy już zdjął z niej górną część ubrania, przytulił ją do siebie, mówiąc coś o przekazywaniu 

ciepła, które jest miłością. Powoli jemu samemu jego słowa zdawały się nie mieć sensu. 

Gdy już wiedział, że osiągnął cel, nagle ktoś z hukiem otworzył drzwi, a zimny powiew 

wiatru przestraszył ich oboje. Firen nie życzył sobie, by przeszkadzano mu w takich chwilach. 

Już chciał uderzyć, gdy usłyszał głos. 

- Mnie chcesz uderzyć? Mnie, swojego brata? 

Światło odbijało się od kryształu, tańcząc na wszystkich ścianach. Dopiero, gdy pochodnia 

znalazła się na poziomie twarzy, Firen poznał tę osobę. Osobę patrzącą martwymi oczami 

przed siebie, gdzie Pan Ognia i zwykła, wiejska dziewczyna leżeli na łóżku. 

- Kim my jesteśmy? 

 

Tej nocy świerszcze zdawały się cykać jak gdyby jutro miało dla nich nie nadejść, a 

spóźnione komary wrześniowe co rusz ginęły od zwykłego pacnięcia ręką. 

- Wszyscy dobrzy ludzie już śpią... 

Firen i Freeze nie byli dobrymi ludźmi. 

Szli w ciemnościach, oświetlani jedynie przez księżyc. Raz ich nogi zapadały się w grząskiej 

ziemi, a za chwilę łamały z trzaskiem suche gałęzie. Starali się poruszać się jak najciszej, 

chociaż wiedzieli, że to nie ma żadnego znaczenia. Takie głupie przyzwyczajenie z czasów, 

kiedy dopiero zaczynali walczyć z korredami. 

Firen musiał zwalczyć w sobie inny nawyk. Z początku zwykł pytać się o wszystko, dlaczego 

tak? Dlaczego nie inaczej? Z czasem jednak, ze względu na nadmierną agresję Freeze'a, 

zaprzestał. Teraz, nad tym jeziorem, chciał zapytać, dlaczego uderzają w nocy... 



Bo w nocy czują się zbyt pewnie i ochoczo stają do walki. 

Tak, pod tym względem metoda Freeze'a zdawała się być doskonała. Nic nie mogło przeżyć 

uderzenia dwóch braci, gdy wróg najbardziej czuł, że zwycięży. 

Tym razem ich zadanie było o tyle trudniejsze, że nie wiedzieli, gdzie może znajdować się 

przeciwnik, a jezioro nawet im zdawało się mieć rozmiary morza. Słowem, tej nocy czekała 

ich długa i męcząca wyprawa. 

Wiele sążni jeszcze przeszli zanim usłyszeli pierwsze odgłosy nieprzyjaciela. Cichy szmer 

łodyg tataraku, niby wywołany powietrzem, a dla nich tak sztuczny. Freeze szarpnął ręką, 

tworząc w dłoni ostry kryształ lodu. Cisza. Jedynie liście ogromnego dębu leniwie szumiały 

na wietrze. 

Wróg uderzył nagle, z ogłuszającym rykiem. Freeze bez wahania cisnął w niego lodem całym 

ciężarem ciała. Wrzeszczący do tej pory korred padł na ziemię z cichym sapnięciem. Władca 

Lodu spokojnym krokiem podszedł do wciąż żywego wroga. 

- To wszystko na nic - wyszeptał, wyciągając z niego kryształ. Krew od razu siknęła 

strumieniem. - Jesteście skazani na porażkę. - Ostrze z jednej strony roztopiło się od gorącej 

krwi... czy raczej czegoś, co krew przypominało. 

Obróciwszy kryształ wbił go tam, gdzie powinna znajdować się aorta szyjna. 

Wiedzieli już, że zmierzali we właściwym kierunku. Wiatr jak na złość zaczął wiać silniej, 

szeleszcząc liśćmi na wielkich drzewach zasłaniających blask księżyca. Słowem, przyroda 

całą swą siłą stała przeciwko nim. 

Wnet spadły następne uderzenia. Korredy wyskakiwały jakby dwójkami, znajdując jedynie 

śmierć. Wielokrotnie wpadały na siebie, zmylone zawodzeniem. 

- Braaaaat... co ty widzisz? 

- Gdzieeee jesteeśśś? 

Te korredy były inne niż wszystkie. Nieczęsto zdarzało się, by potworki rzucały się na 

przeciwnika z przeraźliwym rykiem. Z reguły robiły to bezszelestnie, tak, ażeby wróg nie 

mógł rozpoznać ich położenia. 

Zabijanie stanowiło rutynę, tylko w nielicznych przypadkach ich serca zaczynały bić szybciej, 

gdy już wydawało się, że nadszedł ich koniec, a jednak brat w ostatniej chwili zawsze obronił 

brata. 

Firen rzucił się w wir, kręcił się, jak gdyby znów znajdował się w oberży. Wykonywał 

rozliczne obroty, wymachiwał rękami, a ogień na dłoniach i stopach zapalał futra korredów, 

które wnet padały na ziemię. Freeze natomiast w pewnej chwili stanął w miejscu, wyciągając 

przed siebie ręce. Gdy w jego stronę skoczyły dwa kolejne korredy, rozpędzone ostrza lodu 

wyszły ze śródręczy. Ból na chwilę oszołomił go, lecz pokrótce, korzystając z otwartych ran 

na dłoniach, wytworzył w nich miecz. 

Ciął nim bezbłędnie, za każdym razem zadając śmierć, brat jego natomiast stanął w 

płomieniach i co chwilę ciskał część swej mocy w stronę przeciwnika, ściągając z siebie 

ogień jakby to było zwykłe błoto. 

Hałaśliwość korredów wcale nie stanowiła ostatniej niezwykłości tego dnia. Gdy padło 

kilkanaście trupów, stworzenia rzuciły się do strategicznego odwrotu. Freeze co prawda 

zdziwił się, lecz zaraz ruszył za nimi powolnym krokiem, nieustannie dopatrując się pułapki. 

Wśród wysokich traw ich wróg mógł ukryć niemalże wszystko, a bracia niechętnie nabiliby 

się na pale. Uważali, a ostatnie korredy uciekały spod ich nóg. 

Wtem nastała cisza. Cisza przed burzą, chciałby powiedzieć Freeze, lecz doskonale wiedział, 

że burza właśnie trwa. Jedynie wróg na chwilę ucichł, mógł uderzyć w każdym momencie. 

Nagle wokół nich rozbłysły dziesiątki czarnych ślepi. Freeze obrócił się wokół własnej osi, 



próbując znaleźć wyjście. Nie przewidział tego. 

- Zabójcy niewinnych! 

Dziesiątki korredów rzuciły się do natarcia... 

  



Rozdział VI: Dni słońca, noce cienia 

 

- Henry, uważaj! 

Wzywany chłopak, wbrew swoim zwyczajom, podniósł wzrok powoli. Zanim zrozumiał, co 

mu grozi, było już za późno. 

Wielkie, zgniłe jabłko najpierw miękko pochłonęło nos, następnie rozeszło się na całą twarz. 

Henry odruchowo cofnął się do tyłu, jakby chcąc uciec od woni zgnilizny, lecz smród podążał 

za nim. 

- Brak ci skupienia - skwitował krótko Nagev. 

Henry jakby z namaszczeniem przeciągnął po twarzy rękami, chcąc ściągnąć z siebie 

nieprzyjemną maź. Oczyścił nos i, udając znużonego, przeciągnął wzrokiem po swoich 

towarzyszach. 

- Nudzi się wam? - zapytał. 

- To był przypadek - żachnął się Ketura. 

Henry westchnął ciężko. Nie przypominał sobie, by gdzieś w pobliżu znajdowała się jakaś 

rzeczka, więc w kwestii wyglądu musiał polegać na własnym wyczuciu. 

Przypadek, pomyślał. Tak dokładny rzut rzadko zdarza się nawet wśród łuczników z 

Leśniczówki. Cóż, jeśli zabawa, to na całego. 

Zaczął biec, niemalże z miejsca osiągnął najwyższą prędkość. Postronnemu widzowi 

mogłoby się wydawać, że Henry nie opada na ziemię, a jedynie dotyka czubków traw. Biegł 

szybko, bez najmniejszych oporów, w pełni współgrające nogi czyniły go istotą łamiącą siły 

tarcia. 

Nagev i Ketura rzucili się do ucieczki, chociażby po to, by udowodnić, że sztuki wyuczone w 

Leśniczówce nie zostały przez nich zapomniane. 

Delikatny wietrzyk w ten wiosenny dzień dodawał im jeszcze więcej sił. Kwitnące drzewa i 

trawy zdawały się szumieć tylko dla nich, doprowadzając do stanu euforii. 

Po dłuższym czasie Henry dogonił ich obu w lesie. Nie zwalniając, cały ciężar ciała 

przerzucił na ich plecy, rzucając ich na ziemię. Zarywszy twarzą w mech, przez chwilę nie 

podnosili głów. 

- No panowie, nie udawajcie, że to was boli. Szybciej, bo was ruskie dziwki okradną. 

Henry co prawda nigdy nie widział na oczy ruskich dziwek, ani też nie słyszał o kradzieżach 

przez nich dokonanych, lecz skoro wszyscy tak mówili, to i on też. 

Ketura powoli odwrócił się. Jego twarz, oblepiona mchem i pełna drobnych zadrapań, 

wyglądała co najmniej dziwnie, lecz Henry nie przejął się swoim dziełem. Wszak zabawa 

trwa! 

- Musisz się spieszyć - przypomniał mu cichym głosem. 

- Niby dlaczego? 

- Mistrzostwo za dwa dni. 

- Ach, no tak, tak... jakże mógłbym o tym zapomnieć... do Leśniczówki bądź co bądź blisko 

nie jest. 

Henry westchnął ciężko, zdejmując z ramienia łuk. Nie mógł wyjść z wprawy, a jego cisowe 

cudeńko ostatnimi dni było sporadycznie używane dla rozrywki. Tak, przejście przez 

Leśniczówkę to jedno, a zachowanie umiejętności to obowiązek na całe życie... obowiązek 

każdego łucznika królewskiego na czas wojny, jak i pokoju. 

Wyszedł nieco przed las, zostawiając swych towarzyszy w tyle. Przez chwilę wpatrywał się w 



niebo, próbując przyzwyczaić swe oczy do jaśniejszego obrazu. Gdy już mu się udało, 

brakowało jedynie celu. 

Ten nadszedł nad wyraz szybko. Zabłąkany myszołów leciał ponad łąkami, wypatrując ofiary. 

Henry spojrzał na niego jednym okiem, po czym naciągnął strzałę na cięciwę i natychmiast ją 

puścił. 

Ketura i Nagev powstali już z ziemi, by oglądać jak bezbłędnie postrzelony ptak opada 

niczym głaz na ziemię. Ostatecznie, wzburzając chmurę kurzu, uderzył w pole. 

- Coś w rodzaju pocisku z katapulty dla ubogich - uśmiechnął się Henry. 

Jego towarzysze jedynie pokiwali głowami z uznaniem. 

 

- Henry Grex... już myślałem, że nie przyjdziesz... 

- Nigdy nie byłeś najlepszy w myśleniu. 

Laban obrzucił go spojrzeniem pełnym pogardy, zapisując coś na swojej kartce. Gestem ręki 

kazał mu przejść dalej, sam zaś przyjmował następnego petenta. 

Henry znał te widoki. Niejednokrotnie brał udział w zawodach w Leśniczówce, najpierw jako 

młody adept, później w roli starszego, a następnie jako pełnoprawny łucznik, któremu nie 

zdarzyło się jeszcze wziąć udziału w wojnie. Skądinąd lubił to i od czasu, gdy wziął udział w 

turnieju po raz pierwszy, nie opuścił żadnego rocznika. 

Oczekując na pierwszą turę zawodów rozglądał się na wszystkie strony. Większość 

zawodników znał, pozostali to młodzi, którzy dopiero ukończyli Leśniczówkę, co wcale nie 

oznaczało, że mieli mniejsze umiejętności. Co roku też twarze niektórych łuczników 

zostawały zmasakrowane na wojnach, przez co Henry nie rozpoznawał kolejnej grupy osób. 

Gdy weszło siedem następnych osób, w całym szeregu zawodników znalazło się 

sześćdziesięciu czterech strzelców. Znaczy, mistrzostwa czas zacząć! 

Na znak podniesionego sztandaru i komendy Henry naciągnął strzałę na łuk. Tarcze stały w 

odległości dwudziestu pięciu sążni, co nie było wymagającym wyzwaniem. Henry poczekał 

chwilę udając, że mierzy, po czym wypuścił strzałę. W pierwszej turze z reguły wystarczało 

trafić w tarczę i nic nie wskazywało na to, by w tym roczniku miało być inaczej. 

Czekając na wyrok sędziów Henry wywracał oczami na wszystkie strony. Druga linia tarcz 

ciągnęła się w odległości dwudziestu pięciu sążni od pierwszej, co w sumie dawało 

pięćdziesiąt. Tak jak co roku. Po swojej lewej stronie Henry miał równy rząd wysokich drzew 

odgradzających Leśniczówkę od reszty lasu, ciągnącego się na wszystkie strony. 

Odczytano wyniki. Przechodził dalej, a jakże by inaczej? W pierwszej turze odpadali jedynie 

niedoświadczeni strzelcy, którzy w ogóle nie powinni brać udziału w turnieju. 

Usunięto zbędne tarcze, a pozostałe, oczyściwszy z pocisków, ustawiono w większej 

odległości od trzydziestu dwóch zawodników. Ponownie, podniesienie sztandary z 

wyhaftowaną strzałą pędzącą ponad lasami i rozkaz nieprzypominający żadnego ludzkiego 

słowa. 

Henry musiał teraz wysilić się. Naciągnąwszy cięciwę w pełnym skupieniu mierzył do celu. 

Trafił w środek tarczy. To powinno starczyć. 

Tym razem nieco przejął się pomiarami sędziów. Spojrzał na wszystkie tarcze, po czym rzucił 

okiem na widzów. Bez żadnych trudności wypatrzył Nageva i Keturę, uśmiechających się 

szeroko. Obok stał wysłannik marszałka Kerkerke, doglądający całości. 

Szesnaście osób odpadło, a sam przeszedł do trzeciego etapu. Od tej pory, jak co roku, 

zaczynały się kłopoty. 

Tarcze ustawiono w odległości stu sążni, więc trudnością nie była jedynie dokładność strzału, 

ale także siła. W dodatku, jakby wyczuwszy odpowiednią chwilę, zaczął wiać wiatr. 



Sztandar i krzyk. Henry podniósł łuk nie naciągając strzały. Najpierw wymierzył, później 

nałożył pocisk, starając się bezbłędnie wyliczyć tor lotu. Strzelił w ostatniej chwili zanim ręka 

zaczęła mu drżeć. 

Cmoknął z niezadowolenia, widząc, że trafił w obrzeże tarczy. Inni w ogóle chybiali lub ich 

pociski nie dolatywały do celu. Jeden strzelił nawet w tarczę swojego sąsiada zamiast w 

swoją. Gdy sędziowie chcieli go usunąć z zawodów, od razu wszczął awanturę, że tarcze 

zostały źle ustawione. Zez rozbieżny boli, pomyślał Henry, patrząc na hałaśliwego 

zawodnika. 

Ośmiu musiało odejść. Henry przeszedł dalej. 

Sto trzydzieści sążni, tak jakby powtórka z poprzedniej tury. Wiatr na szczęście ucichł, dzięki 

czemu wielki łuk Henry'ego mógł ukazać swe niebagatelne właściwości. 

Krzyk. Tu już nie ma co się bawić w mierzenie, trzeba walić, byleby tylko trafić. Kto nie trafi 

ten odpada. Henry musiał wysilić wzrok, by dostrzec swój cel. Drobna poprawka w dłoni. 

Strzał. 

W tej turze udawanie obojętnego nie powiodło się. Dreptał z miejsca na miejsce, plując co 

raz. Zanim sędziowie zdążą dojść do tarcz, zanim osądzą i zanim powrócą minie kilka chwil. 

Nagev przecisnął się przez widownię, po czym żwawym krokiem ruszył w stronę Henry'ego. 

Zawodnik od razu nieco rozchmurzył się, skupiając całą uwagę na swym przyjacielu. 

- Nie jest letko - stwierdził Nagev 

- No jak co roku. Chyba poprzedni strzał był najtrudniejszy ze wszystkich, ale jednak 

trafiłem. Znaczy się, moje modlitwy zostały wysłuchane. 

- Tu nie idzie o modlitwy - skrzywił się Nagev - a o twoje umiejętności. Bądź co bądź umiesz 

więcej niż oni i nie udawaj skromnisia, bo niejednokrotnie już wszyscy tutaj zebrani słyszeli 

twoje ukrywane myśli, które ujawniły się... kiedy odpływałeś do lepszej krainy. 

Henry parsknął na wspomnienie tych niezliczonych zabaw, po któych na następny dzień 

budził się umarły ze swoimi towarzyszami w chlewie. Wszystko ma swoje miejsce i czas, jak 

to ktoś kiedyś powiedział. Zresztą, jeśli wygra zawody, powinien zapoczątkować wielką 

popijawę na cześć jego zwycięstwa. Jeśli natomiast przegra, należy zapić się do 

nieprzytomności, by zapomnieć o tym okrutnym świecie. 

Nagev odszedł, gdy sędziowie znaleźli się dość blisko zawodników, by mogli z pełną emfazą 

ogłosić wynik. Czterech odpada, czterech przechodzi dalej. W tym także Henry. 

Gdy zobaczył, w jakiej odległości ustawiono tarcze, otworzył usta z niedowierzaniem. 

Niepierwszy raz widział cel oddalony o dwieście sążni, lecz teraz wydawało mu się to jak 

zawieszone na linii horyzontu. Krzykacz jakby zrozumiał jego zdziwienie i zaczekał chwilę z 

wydaniem kolejnego rozkazu. 

Krzyk, sztandar opadł w dół. Niejednokrotnie trafiał z większej odległości, lecz teraz jakby 

mgła zasłoniła mu wzrok. Naciągnął strzałę, próbując wyciągnąć ze swojego łuku całą jego 

moc. 

Zdawało mu się, że w ostatniej chwili ręka mu zadrżała, lecz ostatecznie wypuszczona strzała 

poleciała w linii prostej. Patrzył na nią w napięciu, aż ta wylądowała kilka sążni przed tarczą. 

Pozostali przynajmniej trafili w cel. 

Henry zaklął szpetnie. 

- No cóż, nie zawsze się wygrywa - stwierdził obojętnym głosem, gdy Nagev i Ketura 

podbiegli do niego. 

- No tak... ale przynajmniej doszedłeś do półfinału, a to już nie lada wyczyn. 

- No tak, tak... 

Gdy sędziowie odczytywali wyniki, Henry splunął gęstą śliną na ziemię. Do końca doszło 



dwóch zewnętrznie do siebie podobnych młodych zawodników o przeciętnym wzroście i 

ciemnych włosach. 

- Ciekawe, kto wygra - powiedział z ironią w głosie Henry. 

Pięćset sążni. Przeciągły krzyk. Wystrzelili. Teraz musieli czekać na wynik pomiarów 

sędziów. 

- Za bardzo się tym przejmu... - westchnął Ketura. 

- Nie przejmuje się - przerwał mu Henry 

Gdy tylko sędziowie wykrzyknęli imię zwycięzcy, widzowie od razu wybuchli radością. 

Henry splunął ohydnie tak, by nikt go nie zauważył. 

 

- Za sprawiedliwość... na tym... świecie! 

Henry z trudem układał ze słów zdania, lecz mimo to wzniósłszy toast, wlał sobie do gardła 

całą zawartość kufla, po czym rzucił go za plecy na stos innych kufli. Słowem, zabawa trwała 

w najlepsze. 

Już tylko on i Ketura utrzymywali się na nogach, reszta całowała ziemię jeszcze przed ósmym 

piwem. Nic nie mogło mu przeszkodzić, może jedynie to, że idąc po złoty napój kilka razy 

potknął się o własne nogi... mimo to nie rozlał ani kropelki. 

Wpierając się na stole, klęczał przed nim, patrząc na brudną ścianę. Gdy tylko zrozumiał 

gdzie się znajduje jął krzyczeć z całej siły. 

- To wszystko przez skur...wy...syństwo! 

Wypowiedziawszy te słowa, walnął pięścią w stół i osunął się na ziemię. 

Czołgając się zmierzał w kierunku stołu z piwem. Już nawet Ketura zasnął, pozostał tylko on, 

wrzeszcząc na całą wieś. Nikt nie ośmielił się mu przeszkodzić, choć mógł co najwyżej zadać 

niecelny cios kuflem. 

- Opuścili mnie... - jęknął, wstając. - Pozostałem sam... opuścili... przyjaciele... skurwysyny! 

Chwycił kufel, rozlewając jego zawartość. Zanim doniósł go do ust, objętość piwa 

zmniejszyła się o połowę. Wypiwszy złoty napój osunął się na ziemię jak martwy. Chrapał. 

 

Mocz wydobywał się z niego jak z przebitego bukłaka, jednym, nieprzerwanym strumieniem. 

Henry z trudem łapał równowagę, jedną ręką trzymając się za głowę. 

- Nie powinniśmy tyle pić - jęknął, przewracając się w końcu na plecy. 

- Też mi mądrość - warknął Ketura, gdy Nagev po raz kolejny wyrzygał się za krzakiem. 

- Ludzie litości... Czy to naprawdę musi tak boleć za każdym razem? 

- Sam decydowałeś o swoim losie, poczuj teraz ciężar wolności. 

- Niezaprzeczalnie... słyszeliście może, że oddziały króla zostały pokonane? 

- Tak pi razy drzwi coś słyszałem - powiedział Nagev, spluwając na ziemię. - Podobno w 

Polsce pojawił się tak potężny wróg, ot, z niczego, za pomocą magii z Wież... czy to 

możliwe? 

- Mało to królowie przegrywali? Królowie i książęta i inne pizdoklepy rządzące tym krajem i 

jego częściami? On przecież też zatrudnia do wojny magów, więc to żadna nowość. 

- Dobra, trzeźwiej, a nie ci się polityki zachciewa. 

Henry zacharczał boleśnie. Jeden dzień pili, a teraz cały tydzień będą pokutować za swoje 

czyny. Jak głosi ludowe porzekadło, sprawiedliwość dotknie każdego 

Jedynie płynąca nieopodal rzeczka utrzymywała ich przy życiu. Wszystko, co wypili, po 

chwili wydawali w postaci moczu bądź rzygowin. Musieli walczyć ze swoimi instynktami, by 

nie sięgnąć po piwo, co w dalszej perspektywie zaważyłoby o kolejnym dniu wykreślonym z 

życiorysu. 



- Ja wam powiem, że mimo wszystko miłuję pokój - stwierdził Ketura. - Gdy jest pokój, to 

człowiek schla się jak świnia, weźmie udział w jakichś zawodach i jedynie przypadki mogą 

mu zaszkodzić. A w czasie wojny to trzeba zabijać, by następnie samemu zostać zabitym. 

- Durniu - warknął Nagev. - Tylko przez to, że masz zabijać i zostać zabitym możesz żyć tak 

jak żyjesz. A właściwie tak miało być, ale się od tego wywinąłeś. Podczas gdy ty chlasz 

zwykli chłopi muszą robić na roli choćby po to, żebyś ty miał co chlać. Więc pomyśl, co 

mówisz. 

- Dobra, cicho tam - przerwał sprzeczkę Henry. - Nie macie poważniejszych powodów do 

sprzeczki? 

- Uch, nie... 

- No tak - westchnął Henry. - Zdaje się, że polityka to wasz ulubiony temat, gdy już nie macie 

się o co kłócić. 

- O polityce najlepiej rozmawia się na kacu... ciekawe, czy politycy o tym wiedzą... 

 

- Jak to „pospolite ruszenie”? 

Kracyn spojrzał na niego jak matka patrząca na dziecko pytające, dlaczego niebo jest 

niebieskie. 

- Jest wojna - zaczął powoli i spokojnie - Wojna dość dziwna, ale określić można ją mianem 

wewnętrznej. Wojska króla przegrywają więc jego sztab wojenny szuka wszystkiego, co 

mogłoby się przydać w walce z wrogiem. Dlatego też szuka więcej niż zazwyczaj chętnych 

wśród młodych adeptów Leśniczówki, a także takiego elementu jak ty, co uchyla się od 

służby. 

- No ale ja nie chcę ginąć! 

- To raczej nas nie obchodzi. 

- Ucieknę wam. 

Kracyn spojrzał na niego wzrokiem wprawionego mordercy, po czym skreślił coś na swojej 

liście. 

- I tak cię dorwiemy - wycedził przez zęby. - Następny! 

 

Henry, Ketura i Nagev szli. Nie pędzili, po prostu spokojnie stawiali kolejne kroki, by uciec 

przed wojną. Większość ludzi jednak zmierzała w odwrotną stronę, więc bohaterowie po 

krótkim czasie stwierdzili. 

- Pakujemy się w sam środek walki. 

- Aj, cicho tam. Ważne, że z dala od Leśniczówki. 

Od czasu ostatniej zabawy nie wypili ani kropli gorzałki, co przyćmiło ich trzeźwość umysłu. 

Wędrowali więc przed siebie, w nadziei, że w końcu zastaną jakąś oberżę bądź karczmę, 

gdzie w spokoju będą mogli wypić tak jak lubią. 

Wielokrotnie na swej drodze spotkali natomiast przeszkody ludzkie, lecz łucznikom z 

Leśniczówki żaden zbój nie był straszny. Powoli, bez zbędnego pośpiechu, dotarli na 

południe kraju. 

Wtedy dopiero zaczęli zastanawiać się. 

- No i co teraz? 

- No a co miałoby być? 

- Trzeba coś wypić, bo taki brak alkoholu szkodzi zdrowiu. 

- Masz za co? 

Pierwsze dni spali pod gołym niebem, a jeden z nich pełnił wartę, by nikt ich nie okradł. Za 

dnia polowali, równocześnie próbując dowiedzieć się czegoś o przebiegu wojny. 



W końcu, pewnego słonecznego czwartku, Nagev uderzył pięścią w otwartą dłoń i 

powiedział. 

- Panowie, tak dalej być nie może. Nie po to polski kraj tworzył się tyle wieków, byśmy teraz 

żyli jak jaskiniowcy. Wyjdźmy na przeciw ludności, co prawda to już nie nasze Mazury, ale 

wciąż Polska. 

- No i co dalej? - parsknął Ketura 

- Zaproponujemy nasze umiejętności strzeleckie, chociażby przy wystrzeliwaniu wron czy 

powstrzymywaniu dezerterów. 

- Świetny pomysł, nie ma co. 

- Masz lepszy? 

- Ech... nie... 

Początki nie były łatwe, gdyż chłopi nie chcieli zaufać nowym przybyszom, dużo takich 

przybywało, żądnych pieniędzy i gwałtu. Dopiero gdy zrozumiano ich dialekt, ich 

przyzwyczajenia, kmiotkowie chcieli przyjąć Mazurów. 

Pierwotnie Henry, Nagev i Ketura pracowali na polu, szybko jednak dostrzeżono ich 

wojskowe umiejętności. Uczyniono ich więc swoistymi stróżami porządku, czasem też 

występowali jako sędziowie. Ich drobnomieszczańska mądrość czyniła z nich w oczach 

chłopów kogoś w rodzaju filozofów, wszechwiedzących. Co za tym idzie, ich dochody 

znacznie wzrosły, tak więc pokrótce postanowili wypić za lepsze czasy. 

Pierwsze, co ich zdziwiło, to rodzaj płatności. Nie wystarczyły, w przeciwieństwie do Mazur, 

dobre imię czy szacunek wśród ludu. Potrzebne były pieniądze, a gdy te ostatecznie uzbierali, 

ruszyli do tamtejszej karczmy. 

Tu doznali największego w swoim życiu zdziwienia, kiedy karczmarz oznajmił. 

- Alkoholu pod żadną postacią nie sprzedajemy, zgodnie z rozkazem pana naszego. 

Henry, Ketura i Nagev nie mogli uwierzyć w nowe, bezlitosne prawo. Karczmarz również 

zdawał się nie weselić, lecz twardo obstawał przy swoim. 

- A kiedy nastały takie porządki? - zapytał Ketura 

- A no wtedy, gdy Julian zdobył Kraków i ogłosił się władcą. Coś panowie nie na czasie. 

- Mówiłem wam, że wszyscy królowie to oszołomy! - zagrzmiał Nagev, po czym dodał 

aksamitnym głosem. - A nie dałoby się tak... delikatnie nagiąć prawa? Zakładam, że pozostało 

jeszcze kilka beczek piwa z lepszych czasów. 

- Nic mi o tym nie wiadomo - odparł karczmarz, po czym wskazał ręką. - O takich rzeczach to 

z nim rozmawiajcie. 

Siedział tam najdziwniejszy człowiek, jakiego widzieli w życiu. Typ o nietrzeźwym 

spojrzeniu, zarośnięty jak małpa trzymał w rękach lutnię, pobrzękując coś cichutko. W 

zamyśleniu spoglądał na niebo, jak gdyby był poetą, a nie uzbrojonym w wielki miecz 

zbójem. 

- Według niego, jego określa się stróżem prawa - powiedział karczmarz, wyrywając 

łuczników z zamyślenia. 

- Czyli nie ma żadnej możliwości, by tu wypić? - zapytał Nagev 

- Soczek buraczkowy możesz wypić - odparł karczmarz. 

Łucznicy odeszli, nie mogąc wykrztusić słowa. Dopiero po dłuższym czasie Henry 

powiedział. 

- Nie można pić... co należy z tym zrobić? 

- Trzeba to opić - odparł Ketura. 

 

Pomysł był prosty w założeniu, trzeba pić, by żyć, jednakże gorzej wyglądało wykonanie. 



Początkowo łudzili się jeszcze, że karczmarz uraczy ich piwem pod nieobecność stróża 

prawa, szybko jednak zostali tych złudzeń pozbawieni. Zaczęli więc chodzić po chałupach, by 

chociaż zasmakować bimbru, lecz zdawało się, iż wszystko zostało zniszczone po 

wprowadzeniu nowego porządku. Łucznicy nie tracili nadziei. Wysyłano Keturę do 

okolicznych wsi, by tam szukał śladów alkoholu, lecz po kilku dniach wracał z pustymi 

rękami. 

Henry załamał się. 

- To nie może tak być, że w tym kraju nie ma kropelki wódki! Taki kraj nie ma prawa 

istnienia! 

- Może jeszcze ktoś zrobi powstanie, rozpocznie wojnę wewnętrzną - burknął Nagev. 

- Nie kpij ze spraw poważnych. Niech to... czyżby naprawdę zabito w tym kraju wszelką 

radość? Czyżby miała pozostać tylko praca i wojna? 

- Ech... wy obaj jesteście takimi durniami czy tylko udajecie? - warknął Nagev. - 

Tłumaczyłem. Wasze życie nie jest prawdziwe, to jedynie pewna obłuda. Pozwolono wam tak 

żyć jedynie po to, byście w odpowiedniej chwili stanęli do walki za ojczyznę, a gdy ten czas 

nadszedł, uciekliście. 

- Nie będę cierpiał za ojczyznę - westchnął Henry. 

- Tylko dzięki ojczyźnie mogłeś żyć tak jak żyłeś. 

- I co z tego, nie tylko my dwaj uciekliśmy, a także i ty! 

Potężna kłótnia wisiała w powietrzu, aż w ostatniej chwili Henry i Nagev zobaczyli 

wracającego Keturę. Ucichli, choć i tak wiedzieli, co usłyszą. 

- No i jak tam? - zapytał Henry z nutką gniewu w głosie. - Udało się coś? 

- Człowieku, nie uwierzysz - wysapał zdyszany Ketura. 

- Już ci nie wierzę - prychnął Henry, na co Nagev szturchnął go łokciem. 

- Alkohol jeszcze istnieje w tym państwie! - wygłosił dumnie Ketura, na co Henry i Nagev 

szczerze uradowali się. - Istnieje w takich ilościach jakich sobie nie wyobrażacie! Leje się 

strumieniami! Spada jak deszcz z nieba! Zabawa, która nigdy się nie kończy! 

- Mów, gdzie to jest - rozkazał Henry, popadłszy w euforię. 

- Niedaleko. Jednakże zabawa przemieszcza się ze wsi do wsi, więc musimy się spieszyć! 

Nie trzeba było im tego dwa razy powtarzać. Od razu popędzili we wskazanym kierunku. 

Okazało się, iż ich prędkość wyniesiona z Leśniczówki wcale nie pozwoliła im w jeden dzień 

dotrzeć na miejsce. Henry i Nagev zdziwili się bardzo, widząc zachodzące słońce przed 

dotarciem do celu, lecz położyli się w rowie, przepełnieni nadzieją, że już wkrótce znów 

zasmakują gorzałki. 

- Daleko jeszcze? - zapytał zmęczony Henry. 

- Jutro przed zmierzchem powinniśmy dotrzeć - ocenił Ketura. 

- Przynajmniej dobre mają tam piwo? 

- Pierwszorzędne. 

Zanim się spostrzegli zapadli w sen. 

Następnego dnia, nie zjadłszy czegokolwiek, ruszyli w dalszą drogę. Cóż, zabawa nie będzie 

czekać, więc musieli się spieszyć. 

Minęło kilka godzin od południa, gdy Ketura oznajmił. 

- To tutaj. 

- No to jesteśmy trochę przed czasem - westchnął Nagev. 

- Dobra, trzeba coś zjeść, bo czym będziemy rzygać na zabawie? - wniósł Henry. - Poza tym, 

Ketura, mówiłeś coś, że ta zabawa się przemieszcza. 

- No tak, tak. Musimy dowiedzieć się, gdzie to będzie się dzisiaj działo. 



- Zatem nie ma chwili do stracenia! 

Po zjedzeniu trzech tłustych kotletów zaczęli szukać człowieka, który znałby odpowiedź na 

wszystkie ich pytania. Po prawdzie gdy tylko wyszli z oberży zastali całe mnóstwo pijanych 

ludzi, do tego stopnia pijanych, że nie mogli nawiązać z nimi rozmowy. Łucznicy uznali to za 

dobry znak i nie poddawali się, aż w końcu jakiś zarośnięty chłop wskazał im wieś najbliższej 

zabawy. 

Od razu ruszyli w podanym kierunku, pełni nadziei, lecz także nierozumiejący całego 

zjawiska. Chcieli zapytać o to chłopów, lecz ci od razu zaczynali udawać pilnie zajętych. 

Słowem, łucznicy zaszli do karczmy i tam czekali. 

W końcu Henry nie wytrzymał bezczynnego czekania przy stole i podszedł do oberżysty, 

czyszczącego akurat kufle. Łysy chłop o gęstych wąsach, przypominający nieco Kozaka, 

spojrzał na łucznika obojętnym wzrokiem. 

- W czym mogę służyć? - zapytał sennym głosem. 

- Bardziej wiadomością, bo trunku zakazano - powiedział radośnie Henry. 

- Tak? - zarechotał karczmarz. - Dobrze, że mi przypomniałeś, dobry człowieku. Więc, co 

chcesz wiedzieć? 

- Ponoć ma być tutaj dzika zabawa. Tutaj, czyli w tej karczmie. Wiesz coś o tym? 

- Coś tam wiem. Tak, podobno ma być tutaj zabawa, czyli w tej karczmie. 

- Dlaczego? 

- Dwaj magowie wyzwolili kilka wsi od ich wieloletnich nieszczęść i teraz wszyscy chcą się 

cieszyć. 

- Czy to prawda, że będzie tu... gorzałka? 

- Tajemnica zawodowa - karczmarz uśmiechnął się lekko. 

Henry kiwnął głową, wracając do swoich towarzyszy. 

- No i co się dowiedziałeś? - zapytał od razu Nagev 

- Chlańsko przenosi się od wsi do wsi - Henry skrzywił się. - Teraz gościć będzie tutaj. To 

jakichś dwóch magów pokonało wieloletnie nieszczęścia nękające te biedne wsie... cokolwiek 

może to znaczyć... teraz wszyscy chcą się cieszyć, radować, czyli pić wódeczkę. Widocznie 

to, co najlepsze, zachowuje się tylko na ten czas. Zabawa może okazać się przyjemna. W 

dodatku... czarodzieje i wieloletnie nieszczęścia... kojarzycie? 

Wszyscy trzej łucznicy zarechotali złośliwie, uśmiechając się do własnych wspomnień. 

- Tak... najlepsza zabawa będzie, kiedy ujawnimy ich wszystkie kłamstwa, a chłopstwo po raz 

sto pierwszy poczuje się oszukane. 

- Będzie pierwszorzędnie - cmoknął Ketura. 

Łucznicy spędzili dzień, nie wychodząc z karczmy, oczekując wieczora. jedynie Nagev ruszył 

się raz, by przynieść smażone ryby dla siebie i swoich towarzyszy. 

Czas dłużył się niemiłosiernie. Chwile najlepszych zabaw prędko mijały bezpowrotnie, 

zostawiając po sobie bolesne syndromy następnego dnia, a to oczekiwanie, którego nie 

pamiętali jeszcze tego samego dnia, zdawało się być wiecznością. 

Gdy tylko nastała ciemność usłyszeli to, na co czekali cały dzień. Zabawa zdawała uosabiać 

się w tym wielkim korowodzie ludzi, huczna i wesoła, tak pociągająca... 

Chłopi ustawili się w dwóch rzędach przed wejściem, by między nimi przeszli dwaj magowie. 

Henry skrzywił się, widząc to zjawisko. 

- Spokojnie, ważne, że wódeczka będzie - pocieszał go Ketura. 

Radość wybuchała u kolejnych par chłopów, aż magowie weszli do środka, dzięki czemu 

przez chwilę, gdy czarodzieje nie byli otoczeni, Henry mógł im się przyjrzeć. Pierwszy z 

nich... wysoki blondyn ubrany na czarno z czerwonym pasem na biodrach. Drugi znacznie 



niższy, ubierający się na biało-niebieską, z najwyraźniej zaczarowaną peleryną. 

- Czy to przez nadmiar trzeźwości, czy barwy tej płachty naprawdę się zmieniają? - zdziwił 

się Henry. 

- Chyba tak... Nieważne. Chlanie czas zacząć! - krzyknął Nagev. 

Jednakże Ketura powstrzymał go w pół ruchu. Stali tak we trzech, patrząc na dalszy rozwój 

wypadków. Blondyn widocznie dowodził całej grupie, stanął na stole i tam głośno krzyczał na 

przemian po piwo i o swoich mężnych wyczynach. Kapela zaczęła wygrywać swoje 

najskoczniejsze utwory. Część gości wnet przystąpiła do tańca, a pozostali z zapartym tchem 

słuchali opowieści, co rusz swoje gardło zalewając złotym płynem. 

Natomiast drugi mag zdawał się w ogóle nie zajmować powstałym zamieszaniem. Spokojnym 

krokiem podszedł do pracującego na najwyższych obrotach karczmarza po swój kufel piwa. 

Gdy takowy otrzymał, ruszył w kierunku stolików. 

Łucznicy wielce zdziwili się, gdy w końcu zrozumieli, że mag zmierza w ich stronę. 

Pospiesznie zasiedli do stołu, jakby ten dziwny człowiek miał moc powalania na krzesła. 

- Można, moi panowie? - zapytał nieco zmęczonym głosem. 

Łucznicy kiwnęli głowami, a Ketura ruszył po piwo. 

- Wypadałoby się przedstawić - zaczął nieznajomy. - Nazywam się Freeze. Błędnie określa 

się mnie magiem. 

- Henry. 

- Nagev. Po piwo poszedł Ketura - powiedział nieco niepewnym głosem. - Wszyscy trzej 

jesteśmy łucznikami z Leśniczówki. 

- Z Leśniczówki? - Freeze udał zdziwienie. - Co robią tutaj łucznicy z Leśniczówki? 

- Długo by opowiadać - Henry uśmiechnął się lekko. 

- Z chęcią wysłucham każdej opowieści nie z ust tego pana - Freeze ruchem ciała wskazał na 

drugiego maga. 

- Hem, hem... walczyliśmy z oddziałami Juliana, widzieliśmy śmierć wielu swoich 

towarzyszy, aż w końcu uciekliśmy... 

- W pierwszej znacznej bitwie, pod Klintenem, wojska króla wyrżnięto w pień i od tamtej 

pory nie utworzono nawet małego oddzialiku łuczników z Leśniczówki. - Freeze w pełni 

spokojny zdemaskował kłamstwo. - Powiedzcie prawdę, bo zaraz będę na was obrażony. 

- No... ech... uch... uciekli... 

W najodpowiedniejszej chwili przyszedł Ketura z piwem. Widząc nietęgie miny swoich 

towarzyszy próbował przekrzyczeć wszechobecny hałas radosnym głosem. 

- Co jest, chłopy? Wyglądacie jakby was żydy pobili. Jest piwo, bierzcie, skoro trwa zabawa! 

- Ach, tak, tak - Henry wziął do ręki kufel trzymany przez Keturę, po czym wzniósł toast. - Za 

twoje zdrowie! 

- Za wasze. 

Łucznicy nie odejmowali warg od kufli doki te nie stały się puste. Freeze zdziwił się szczerze. 

- Pijecie jakbyście cały kraj przebiegli. 

- Piwa od prawie pół roku w ustach nie mieliśmy - jęknął Nagev. - Czy to więc takie dziwne? 

- Hmm... czemu wymusiliście na sobie taką wstrzemięźliwość? 

- Jak to dlaczego? - zdziwił się Ketura. - Julian zakazał wyszynku jakiegokolwiek alkoholu. 

- Ach, wybaczcie, jakoś nie zauważyłem - kpiący uśmieszek zagościł na ustach Freeze'a. 

Kolejne kufle piwa opróżniali wolniej, lecz wciąż w podziwu godnym tempie. Freeze zdawał 

się w ogóle nie upijać się, zaś łucznicy coraz bardziej tracili styczność z rzeczywistością. W 

końcu Henry, wielce zadowolony z nowej znajomości i podchmielony, stanął na stole i zaczął 

krzyczeć. 



- Ja wam mówię... - starał się mówić wyraźnie, lecz z jego ust płynął prawdziwy bełkot. - Jak 

Freeze mówi... a on ma rację... maa-a - czknął głośno. - Trzeba Juliana... tego Juliana... trzeba 

go naprawdę... niezaprzeczalnie... kurwa... zabić! 

Po czym spadł ze stołu i tak zasnął. 

 

- Henry, ty jeszcze nie wytrzeźwiałeś - jęknął Nagev, po czym spojrzał na Freeze'a. - Ty też 

nie. 

- Ja nigdy nie byłem pijany - uśmiechnął się nie-mag. 

Freeze, drugi czarodziej, Henry, Nagev i Ketura stali na rozstaju dróg. Pierwszy z łuczników 

postanowił odłączyć się od swoich towarzyszy po zabawie dnia poprzedniego 

- Gdy mówiłem o unicestwieniu Juliana, byłem całkowicie trzeźwy - tłumaczył Freeze. - 

Uznałem to za słuszne z wielu powodów... chodzi tu o mnie i Firena. Władztwo Juliana nie 

pozwoli nam żyć tak jak my byśmy chcieli. Nikomu nie pozwoli żyć tak, jakby tego chciał. 

Wiele jest powodów... nie zrozumiecie ich raczej. Władztwo Juliana to rzeki krwi, rzeki, które 

nigdy nie wyschną. 

- Acha. Mądrala i jego teorie nie dla ludu - parsknął Nagev. - Henry, zmiłuj się. Myśl 

trzeźwo! 

- Gorzałka musi być wolna - uśmiechnął się łucznik, patrząc mu prosto w oczy. - Nie 

będziemy tylko ludem, który żyje i umiera. Chcemy się cieszyć! Julian będzie krok po kroku 

zabijać wszystko to, co kochamy. Gdy tylko osiągnę cel, powrócę do was w pełni chwały. 

Teraz jednak żegnajcie. Do zobaczenia wkrótce! 

Henry wyruszył w daleką podróż ze swoimi nowymi towarzyszami... 

  



Rozdział VII: Rozstaj 

 

- Już czas. 

Alexander westchnął ciężko, podnosząc się z krzesła. Skoro musieli iść, szli - innego wyboru 

nie mieli. Kiedy przemierzali świat, otaczała ich rzeczywistość, oni stanowili jej nieodłączną 

część. To nie ona dostosowywała się do nich, to oni podporządkowali się jej. 

Tak powinno być, ale czy tak naprawdę działo się? Świat uległ ogromnej zmianie, niemalże 

całkowitemu przewartościowaniu, a oni pozostali w rzeczywistości tacy sami - niby żyjący w 

niej, a może tylko zawieszeni? 

Nie zastanawiali się nad tym, to nie było godne uwagi, skoro tylu ludzie, niezależnie od 

zmian, potrzebowało pomocy. Mówiono, że te zmiany poczyniono dla ludu, ale czy tak 

naprawdę stało się? Czy to możliwe, żeby ktokolwiek stojący na szczycie zajmował się dolą 

prostych chłopów? Wszystko możliwe, ale to oderwane od rzeczywistości - tak samo jak oni. 

Z tą jedyną różnicą, że oni byli pewni swojego istnienia, a jestestwa twórcy zmian już nie. 

Wiedzieli, że to nie im zostało pisane oceniać jakkolwiek zachowania władzy. Kto rządził, ten 

rządził, oni wpływu na to nie mieli. Każdy rządzący miał swoją rację - czy słuszną? Oni nie 

chcieli tego oceniać, to nie leżało w ich mocy. 

Ujrzeli chłopa lamentującego nad przepaścią. Bez chwili wahania zsiedli z koni i podeszli do 

niego. 

- Cóż ci się stało, dobry człowieku? - zapytał spokojnie Chris. W nocy, gdy z trudem 

rozpoznawało się twarze, woleli nie podchodzić do niego blisko, gdyż mógł uznać ich za 

rabusiów. 

- Owca poślizgnęła się - powiedział chłop bliski płaczu. - Omal nie spadła, zatrzymała się na 

progu, ale nie uratuję jej. Biada mi, biada mej rodzinie! 

- Pozwolisz, że ci pomożemy - rzekł przyjaznym głosem Alexander. - Jesteśmy magami, w 

naszej mocy jest o wiele więcej niż w twojej. Wyciągniemy twoją owcę. 

- Co chcecie w zamian? - zapytał podejrzliwie chłop. 

- Nic. Wystarczy nam twoja radość, gdy rozwiążemy twoje przeciwności losu. 

- Hmm... to dziwne - westchnął chłop. - Wszyscy magowie jakich dotąd spotkałem żądali 

wielkich rzeczy za najdrobniejszą nawet przysługę. 

- Widocznie my jesteśmy inni - uśmiechnął się lekko Aleksander w stronę Chrisa. On 

odwzajemnił uśmiech. Czyżby obaj pomyśleli o tym samym? 

Oto dwaj magowie stają w sytuacji rodem z baśni i bajek, mają bezinteresownie pomóc 

biednemu kmiotkowi pokrzywdzonemu przez los. Bezimiennemu chłopu. On po prawdzie nie 

odgrywa tutaj żadnej roli. 

Wszystko miało miejsce tak, jak opisywał. Owca stała na progu skalnym tuż nad przepaścią, 

becząc przeraźliwie. Najwyraźniej złamała nogę. Chris podniósł ręce do góry - to było 

zadanie dla tylko jednej osoby. 

Nie wymawiał zaklęć głośno, nie chciał urastać w oczach chłopa do postaci nadludzkiej, po 

prostu kolejne słowa przechodziły przez myśli. Cholera, jak to szło? Czy naprawdę wszystkie 

powszechne zaklęcia zapisano w starohebrajskim, który rozumie jedynie grupka posiwiałych 

żydów? Słyszał kiedyś teorię, że zaklęcia to tak naprawdę słowa Boga wypowiadane w akcie 

stworzenia. Wydawało mu się to niedorzecznością, bardziej anegdotką niż rzeczywistością, 

ale nigdy tego nie negował. Któż mógł poznać najstarsze dzieje, skoro nie posiadano wtedy 

pisma, a starohebrajski powiązany był z judaizmem? 



Owca cicho jęknęła, dziwiąc się, że jakaś nieznana siła popycha ją od dołu ku górze. Gdy już 

całkowicie znalazła się nad ziemią, zaczęła głośno zawodzić, ale nikt nie myślał zajmować się 

tym bezsilnym sprzeciwem. 

Powoli postać zwierzęcia zaczęła się ukazywać wszystkim zebranym nad przepaścią. Chłop 

od razu ucieszył się, widząc swoją zgubę, a gdy ta ostatecznie opadła miękko na ziemię, 

uścisnął ją jak najukochańsze dziecię. 

- Nie wiem, jak mam wam dziękować - powiedział wzruszony, nie odrywając zapłakanej z 

radości twarzy od wełny. 

- Nie musisz dziękować - uśmiechnął się Chris. - Po to właśnie dano nam władanie nad 

magią, by pomagać słabszym. 

- Żaden mag nie ma takiego podejścia... 

- Widocznie wszyscy przepili nauki etyczne w podejrzanej oberży zamiast wysłuchać ich w 

Piątej Wieży - skrzywił się Aleksander. - Cóż, ich wola. Dla mnie liczy się tylko to, co sam 

zrobię. 

- Zaiste szlachetnie, mości dobrodzieje - powiedział chłop, szukając czegoś w swoim tobołku. 

Ostatecznie wyciągnął coś okrągłego o wielkości dużej dłoni. - Nie mam jak wam dziękować, 

chciałbym przynajmniej dać wam ten oto owczy ser. 

- Dziękujemy ci, ale nie trzeba - uśmiechnął się lekko Chris. - Zresztą, jeśli to przyjmę, moja 

pomoc nie okaże się tak szlachetna, skoro uzyskałem za nią nagrodę. 

Jednakże chłop tak naciskał, że na nic zdały się opory magów. Ostatecznie przyjęli ten 

podarek, dziękując serdecznie, po czym wsiedli z powrotem na konie. 

Jechali bez najmniejsze pośpiechu, noc zdawała się nie zbliżać ku końcowi, jakby dopiero 

rodziła się. Po dłuższym czasie spokojnej drogi Chris rozwinął podarek i powąchał go 

podejrzliwie, po czym ugryzł kawałek. 

- No i jak? - zapytał Aleksander. 

- Nigdy nie lubiłem serów, ale ten nie jest tak smrodliwy jak wygląda - odparł drugi mag, 

podając ser. 

- Całkiem niezły - stwierdził Chris, spróbowawszy. - Poprzednim razem dowód wdzięczności 

był nie do przełknięcia. 

- Cóż... skoro chłopi chcą wyrazić swoją wdzięczność, powinieneś im to ułatwić - odparł 

spokojnie Aleksander. - Nawet jeśli tego nie da się przełknął, chłop dawał nam to z samej 

dobroci serca, dlatego też nie można tego odrzucać. 

- Po prawdzie racja - westchnął Chris. 

Jechali tak przed siebie, dwaj niezmienni jeźdźcy. Jedni królowie rodzili się, drudzy umierali, 

a chłopi pozostawali tacy sami. Jedynie podczas wojny ogarniała ich rozpacz. W niedoli 

pomagali im dwaj magowie. 

Tym razem jednak zmiana władzy wpłynęła na najniższe warstwy społeczeństwa. Oto obaj 

widzieli jak chłopi jednego dnia zmiażdżeni przez brzemię drugiego mogli żyć radośnie tak 

jak chcieli. Minął czas wyzysku, elity polityczne poupadały, wszyscy stali się równi. 

Zakazano spożywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią, co niewątpliwie już w najbliższej 

przyszłości pozytywnie wpłynie na społeczeństwo. 

O ile mogli w ogóle nie zajmować się zmianami kolejnych królów, o tyle na nadejście Juliana 

musieli zwrócić szczególną uwagę. 

Zawsze pomagali tylko chłopom, gdyż tylko ci jedynie potrzebowali pomocy - prości, 

wystraszeni, błagający siły wyższe o ratunek ostatecznie go otrzymywali. Chris i Aleksander 

nie chcieli nigdy pomagać bogatym - ci uznawali wszystko za zwykły handel, targowali się, 

ustawiali argumenty na szalach. Nie cieszyli się z wykonanego zadania - to stanowiło według 



nich ostateczny skutek ich rachunków. 

Po dojściu Juliana do władzy rzecz zaczęła przedstawiać się inaczej. 

Wielu ludzi, uzyskawszy swobodę ruchu, przemieszczało się. Zwykle byli to prości chłopi, 

czasami jednak magowie odnajdowali bardziej znamienite osobistości. Ci niejednokrotnie 

padali im do stóp, błagając ich o przywrócenie starego porządku. 

Jeśli jesteście magami niosącymi pokój, pomóżcie nam. 

Tu już kończyła się prosta opowieść o dwóch czarodziejach czyniących dobro. Wielokrotnie 

słyszeli zawodzenia chłopów, którzy narzekali na feudalny ucisk, a ten został przez Juliana 

zniesiony. Zatem poczyniono dobro? Bogaci tego świata mówią, że zło. Dwa sprzeczne 

przedstawienia świata. Kto ma rację? 

Aleksander i Chris woleli w to nie wnikać, trzymać się od tego z dala, gdyż w głębi duszy 

byli prostsi niż chłopi, którym pomagali. Spór ten jednak narastał, nie dał się ominąć jak 

dziurę w drodze. Komu odmówić pomocy, a komu jej udzielić? 

Na oczach magów upadał stary porządek, budowany przez stulecia. Wielkie rody rycerskie 

upadały tylko przez to, że oddziały szturmowe Juliana przybywały w nocy i zabierały dobytek 

zbierany przez pokolenia na rzecz nowego państwa. 

Mimo iż starali się odciąć od rzeczywistego świata wiedzieli, iż z reguły szczęście jednych 

buduje się na nieszczęściu drugich. Przez stulecia wzrastało szczęście bogatych kosztem 

biednych, a teraz role odwróciły się. Niedola nielicznych na rzecz dobra ogółu. Cóż, to 

wydawało się odpowiednie. 

Chris i Aleksander starali się odciąć od tego wszystkiego, jak sami sobie mówili, to nie na ich 

głowy. Nikt nie myślał zatrzymywać tych dwóch magów, po prostu szli, a jak nie chcieli, to 

stali. 

Niestety, ich nadzieje na prowadzenie bajkowego życia zostały wkrótce rozwiane. Musieli 

opowiedzieć się za racją bogatych lub biednych, a przynajmniej choć częściowo wyrazić swój 

pogląd. Ten jednak tworzył się bez ustanku, niezależnie od ich woli, mimo iż sprawa była tak 

zawiła. Tutaj nie chodziło o jedno jej oblicze, lecz wiele wydarzeń podyktowanych przez 

nowe państwo. 

Otóż tego dnia jechali spokojnie drogą, tak jak każdego innego. Słońce wstało dopiero chwilę 

wcześniej, więc wieś właśnie budziła się do życia. Wjechali więc magowie na plac pod 

kościołem, by w najbardziej widocznym miejscu wyczekiwać chłopów z trudnościami. 

Pomimo spędzenia blisko godziny w bezruchu nikt nie zbliżył się do nich. Postanowili zatem 

objechać wieś. Po prawdzie nie powinni dziwić się swoim niepowodzeniom, skoro w podróż 

wyruszyli o zmierzchu, a do celu dotarli o świcie. Cóż, jeśli chcieli działać dla ludzi, to 

powinni dostosować się do nich. magowie zapominali o tej zasadzie aż do końca życia. 

Po dłuższym czasie odnaleźli jakiś prosty budynek, w którym spokojnie ciągnęła się senna 

rozmowa. Magowie zatrzymali swoje konie w pobliżu i weszli do środka. 

Wbrew pierwotnym oczekiwaniom nie była to karczma, w ogóle to nie przypominało żadnego 

budynku użytku wspólnego. Czarodzieje zastali tam kilka osób z tobołkami, kilka bez, 

rozmawiających ze sobą raz wściekle jak handlarze na targu, a drugi raz spokojnie niczym 

matka z dzieckiem. Nie zrozumiawszy tegoż zjawiska czarodzieje zasiedli do jednego ze 

stołów. 

Dwaj chłopi przerwali rozmowę i spojrzeli na nich spode łba. 

- Przepraszam, że wam przeszkadzam, moi drodzy - zaczął spokojnie, choć w głębi duszy 

pełen obaw Aleksander. - Przybywamy po długiej podróży. Spodziewałem się zastać tutaj 

karczmę, lecz ujrzałem to. Do czego tak właściwie służy ten dom? 

- Nic dziwnego, mój miły panie, że spodziewałeś się zastać tutaj karczmę, skoro kiedyś 



rzeczywiście mieściła się w tym miejscu karczma - zaczął całkiem przyjaźnie pierwszy z 

chłopów. - Obecnie jednak znajduje się tutaj dom rozmów. 

- I do czego ten dom rozmów służy? 

- Zasadniczo do dwóch celów, a może nawet i trzech. No w pewien sposób przejął rolę 

karczem, skoro zakazano wyszynku alkoholu. Toczy się tutaj życie towarzyskie, cel pierwszy. 

Cel drugi: po objęciu władzy przez Juliana możemy spokojnie przemieszczać się, a wielu od 

pokoleń marzyło o życiu w mieście. W pokoju rozmów dostają ostatnie wskazówki, jak radzić 

sobie w nowym, wielkim świecie. Cel trzeci... no cóż, ten cel może wam się trochę nie 

podobać, nawet bardzo trochę, skoro popieracie stary porządek i przeciwstawiacie się 

Julianowi. 

- Który z nas tak powiedział? - zapytał obojętnie Chris. 

- Widzę to po waszych strojach. Czy tak nie jest? 

- Powiedzmy, że ani nie popieramy, ani nie sprzeciwiamy się staremu porządkowi. Jesteśmy 

obojętni w tym sporze. 

- Każdy tak mówi, kto chce uniknąć sprawiedliwości - warknął pełen złości pierwszy chłop, 

lecz drugi zaraz go uspokoił. 

- Władek, zamknij się. Naprawdę, nie każdy musi zajmować się tym, czym ty się zajmujesz. 

- Wybaczcie, panowie, on ma rację. Ostatnio za dużo spisków wokół siebie widzę - ukorzył 

się Władek. - Co wcale nie zmienia tego, że wszyscy ci, którzy zapewniali mnie o swojej 

bezstronności, na następny dzień próbowali obalić nowy porządek. 

- Wracając jednak do tematu... jakie jest trzecie zastosowanie domu rozmów? - Aleksander 

uśmiechnął się pobłażliwie. 

- No cóż... to zastosowanie jest po prawdzie najważniejszym i to ono sprawiło, że nadano 

temu budynkowi taką nazwę. Otóż po przejęciu władzy przez Juliana my, chłopi, uzyskaliśmy 

wiele nowych możliwości. jednakże tępota szerzona wśród nas od pokoleń sprawiła, że nie 

jesteśmy tego świadomi. Dlatego też codziennie przybywa do nas wysłannik Juliana, który 

tłumaczy nam nasze nowe możliwości. Jeśli ktoś ma wątpliwości, on pomaga. Jeśli ktoś chce 

się kłócić, co bardzo rzadko się zdarza, proszę bardzo, może się z nim kłócić. 

- A czy ten wysłannik nie zastępuje wam jednej ciemnoty drugą? 

- Przed chwilą mówiliście, że nie jesteście wrogami nowego porządku - warknął wściekle 

Władek, waląc pięścią w stół. 

- Bo nie jesteśmy. Mamy po prostu wątpliwości jako bezstronni ludzie i pragnęlibyśmy je 

rozwiać. 

- Hmm... no dobrze. On właśnie wchodzi. Będziecie mogli zadać mu swoje pytania. 

Rzeczywiście, do domu rozmów wkroczył człowiek o prostej, acz wypielęgnowanej twarzy i 

w nienagannym stroju. Gdyby nie jego czystość, niczym nie odróżniałby się od tysięcy 

zwykłych chłopów. 

Pewnym siebie krokiem wszedł na stół znajdujący się po środku domu rozmów, na co kilku 

zebranych zaklaskało, w tym również Władek. Agitator chrząknął sztucznie, przygotowując 

się do przemowy. 

- Witajcie. Prawdopodobnie wszyscy mnie już znają, a niektórzy nienawidzą za to, co robię, 

ale mimo wszystko na początku pragnąłbym przedstawić się. Jestem Radek i przynoszę wam, 

jako prosty chłop, dobre nowiny. 

- Stary porządek upadł, wiedzą o tym wszyscy. Nasi ciemiężyciele zostali przepędzeni, 

nadszedł koniec naszej niewoli. Czymże usprawiedliwiano to, że my w pocie czoła 

zbieraliśmy plony, które następnie musieliśmy oddać? Oni pławili się w luksusie, nie robiąc 

niczego, a my musieliśmy na nich pracować! Czymże to usprawiedliwiano? Wolą Boga? My 



nie chcemy takiego boga! Dobrodziejstwem naszych panów? Kłamstwa, które do dziś dnia z 

trudem przechodzi mi przez gardło. Oni nigdy nie poczynili niczego dobrego dla nas, jedynie 

zadawali coraz cięższą pracę, pracę ponad nasze siły. Pytam was, tych, których 

wykorzystywano: czy ktokolwiek z was chce powrotu tych czasów? Tych wieków ciemności? 

- Złorzeczenia rzucane przez setki lat wreszcie spełniły się. Wreszcie nadszedł czas swobody. 

Nie musicie teraz pracować ponad to, co chcecie, lecz pamiętajcie, że wasza praca stanowi 

nasze największe dobro. Tylko nasza praca zapewnia wyżywienie, życie. Upadł porządek 

feudalny, nie musimy oddawać większości naszej pracy za nic. To, co my 

wypracowywaliśmy, każdy z nas, mogłoby zapewnić wyżywienie nie dla jednej rodziny, lecz 

trzech! Znaczy to, iż tylko trzecia część naszej dotychczasowej pracy zapewni nam pewien 

dobrobyt. To, co każdy z nas wytworzy ponad swoje potrzeby, może posłużyć tym, którzy z 

najróżniejszych względów nie mogą wyżywić siebie. 

- Pamiętajmy jednak! Dalsza praca na roli to nie jedyna droga życia w świecie nowych 

możliwości. Każdy z nas może wyjechać do miasta, by tam wytwarzać przedmioty, które 

następnie posłużą wszystkim pracującym. Równocześnie będzie możliwe uzyskanie 

stanowiska nadzorczego na wsi. Bądź co bądź chłop chłopa zrozumie, a z dodatkowym 

wykształceniem będzie mógł uczynić jeszcze więcej! 

- Przed nami otwiera się świat nowych możliwości! Niedopuszczalne wręcz będzie nie 

skorzystać z nich. Teraz, gdy każdy jest równy, nastąpi wreszcie postęp. Nie będzie 

odgórnych rozkazów i dzięki temu zwycięży ten pomysł, który jest najlepszy. Szybki rozwój, 

mnóstwo możliwości, oto, co daje nam nowy świat. Czy ktoś ma jakiekolwiek zastrzeżenia 

czy wątpliwości? 

Radek spojrzał na zebranych całkiem spokojnym wzrokiem. Nikt nic nie mówił. Dopiero po 

dłuższej chwili Aleksander chrząknął sztucznie, na co wysłannik Juliana ryknął wściekle. 

- Czego ty chcesz, wrogu uciskanego ludu? Jesteś nam przeciwny, tutaj nie ma miejsca na 

takich jak ty! 

- Dlaczego z góry zakładasz, że jestem waszym wrogiem? Uspokój się, dobry człowieku, 

spokój jeszcze nikomu nie zaszkodził, niezależnie od niesionej nowiny. Mam kilka 

wątpliwości i mam nadzieję, że ty je rozwiejesz. Otóż po pierwsze i nieostatnie: mówisz, że 

wszystkim, którzy nie mają szczęścia w życiu, nie mogą zapracować dla siebie, pomogą inni. 

Pytanie brzmi: kto będzie chciał pracować, skoro wszyscy otrzymają wyżywienie niezależnie 

od swojej pracy? 

- Ludzie będą chcieli pracować, gdyż będą widzieli, że ich praca przynosi dobro. Poza tym, 

nikt nie będzie wymigiwał się od pracy. Czyżbyś wątpił w chłopską uczciwość? 

- Skądże, jakże bym śmiał - Aleksander uśmiechnął się lekko. - Teraz drugie pytanie, a 

właściwie ono będzie stanowić wstęp do trzeciego: co stanie się z wszelkimi zarządcami, 

którzy wcale nie są grupą władającą? Co z pisarczykami, poborcami, dozorcami? 

- Oni mają doświadczenie, będą więc dobrze służyć nowemu porządkowi. Jeśli jednak 

przeciwstawią się woli Juliana, uczynimy ich niewolnikami! Lub, jeśli i to nie pomoże ich 

trawionym obłędem umysłom, uśmiercimy ich! 

- Acha. Ci chłopi z nowym doświadczeniem, którzy będą zarządzać, będą otrzymywać więcej 

pieniędzy od pracujących na roli? 

- Tak. 

- To mi wygląda na to, że jedną władzę zastępujecie drugą, i to jeszcze bardziej nieudolną. 

Czy mam rację? 

Radek zastygł w połowie ruchu. Po chwili w karczmie zaczęły narastać szmery, aż wysłannik 

Juliana ryknął wściekle. 



- Podburzasz nas przeciwko nam samym, ty plugawy popleczniku starego porządku! Wiedz, 

że nie uda ci się zburzyć naszej jedności. Przedstawiasz pokrętne rozumowanie, z którego 

wysuwasz wniosek sprzeczny z prawdą. Chłopi jako zarządcy będą znali życie swoich 

pobratymców i przez to będą dla nich dobrzy i nie będą zabierać pieniędzy ku własnej 

uciesze. 

- Ale ich synowie nie będą znali tej niedoli - Aleksander uśmiechnął się po raz kolejny. - To 

nieistotne. Kolejne pytanie: czy ty sądzisz, że zwykły, prosty chłop będzie w stanie wynaleźć 

coś, co zastąpi wynalazek stosowany od kilku pokoleń? 

- Jeśli nie będzie ograniczany przez odgórną władzę to oczywiście, że tak. 

- Hmm, hmm... to zastanawiające. Teraz ostateczne pytanie. Czy ty, będą roznosicielem 

nowiny julianowej, wykonujesz jakąkolwiek inną pracę? 

- Nie... 

- To dlaczego mówiąc o chłopstwu mówisz „my”? 

Radek zrozumiał, że powiedział o jedno słowo za dużo. Z wszech stron podniosły się głosy 

oburzenia, w jednym miejscu wybuchła bójka pomiędzy zwolennikami nowego porządku a 

oświeconymi przemową maga. Wysłannik Juliana chciał dać upust swej wściekłości, lecz 

Aleksander powstał z krzesła i wygłosił podsumowanie. 

- Wielu z was podchodzi do nowego porządku bardzo radośnie. Wielu bezgranicznie wierzy 

w słowa takich jak on, lecz gdy tylko spróbuje się podważyć jego powagę, wnet ukazuje się 

całą mierność nowego porządku. Nowy porządek, jaka szumna nazwa! To jedynie zastąpienie 

doświadczonych feudałów skończonymi debilami, nic więcej się nie zmienia! 

- Idź precz, wrogu ludu! - ryknął wściekle Radek. - Już sam twój strój zdradza przynależność 

do wyższej klasy! 

- Spokojnie, spokojnie. Zostanę tutaj wraz z nim na kilka dni zanim wyruszę w dalszą podróż. 

Za wszystko zapłacę. W tym czasie chciałbym pomagać tym, którzy mają jakiekolwiek 

trudności. Tylko błagam was, nie mówcie mi o polityce... 

Aleksander i Chris mieli nadzieję wyjść z domu rozmów teatralnym krokiem i tak zrobili, ale 

po chwili zrozumieli, że nie wiedzą niczego o żadnej możliwości noclegu. Przez chwilę 

chcieli zawrócić i tam zapytać się o odpowiednie wiadomości, ale ostatecznie pytanie zadali 

jakiemuś przypadkowemu chłopu. Przez ten czas burda w domu rozmów zdążyła rozkręcić 

się na dobre. 

W zajętym przez siebie pomieszczeniu zostawili swoje torby podróżne, po czym wyposażeni 

w golonkę z pobliskiej jadłodajni stanęli na koniach po środku wsi, wypatrując chłopów z 

trudnościami. Nie musieli czekać długo, już po chwili ktoś z owiniętą szmatami głową 

podszedł do nich. Nie byli z tego powodu zachwyceni. 

- Mości panowie - zaczął nieśmiało, jąkając się. - Miałbym do was pewną prośbę... ale to na 

osobności, bardzo proszę... 

Aleksander i Chris zeszli z koni, zaciekawieni tym zjawiskiem, choć powoli zaczynali 

podejrzewać, co to może oznaczać. Poszli za dziwnym mężczyzną za kościół. 

- Tak więc... na czym polega ta tajemnica? - zapytał Chris. 

- Już, zaraz.. niech tylko ukażę swe prawdziwe oblicze... 

Nieznajomy rozwiązał szmaty tworzące na jego głowie turban. Jego twarz okazała się całkiem 

szlachetna, zbyt szlachetna jak na zwykłego chłopa. Wtedy magowie zrozumieli. 

- Błagam cię - jęknął Aleksander. - Nie chcę słyszeć o żadnej polityce, mówiłem, nie lubimy 

tego tematu. 

- Wiem... słyszałem... ale... - Człowiek mówił bardzo szybko, równocześnie jąkając się jakby 

cierpiał na jakieś schorzenie. - Tylko wy możecie mi pomóc, a przecież jesteście od tego, 



żeby pomagać, czyż nie? 

- Tak więc, co ci się wydarzyło? Czyżby zabłąkała się twoja owca? Może ktoś ci ją ukradł? - 

zakpił Aleksander. 

- Można to tak nazwać... ktoś ukradł mi wszystkie owce. Nowy porządek. Prosiłbym, 

abyście... 

- Nie ma mowy - przerwał mu Chris. - Nie chcę w ogóle zajmować się czymś takim, a tym 

bardziej w szczególe. 

- Wysłuchaliście tego Radka, więc przynajmniej wysłuchajcie mnie do końca. 

- Zrobiliśmy to z najwyższą nieprzyjemnością - skrzywił się Aleksander. - Tak więc, skoro 

tak bardzo tego pragniesz, dlaczego mielibyśmy pomóc ci w przywróceniu starego porządku, 

a nie mielibyśmy przykładowo nieść takiej nowiny jaką Radek niesie? 

- To długa historia - westchnął ciężko szlachcic. - Mój ród rządził tymi wsiami od wielu 

pokoleń - jak każdy szlachcic, dopowiedział sobie w myślach Chris. - Staraliśmy się rządzić 

sprawiedliwie, nie zabierać chłopom zbyt wiele, jedynie żeby starczyło na podatki i jakiś 

rozwój prowadzony przez nas... 

- To dlaczego chłopi tak radośnie przyjęli nowy porządek, skoro w starym było im tak 

dobrze? - zapytał spokojnie Aleksander. 

- Tu idzie o ogłupianie mas. Chłopi to bardzo prości ludzie, wierzą we wszystko, co im się 

powie. Gdy wprowadzono nowy porządek, najpierw pozbawiono mnie wszelkiej władzy. 

Później do chłopów przybył ktoś pokroju Radka, wrzeszcząc, że ostatnia katastrofalna susza i 

głód wśród chłopów to moja wina. Jaki ja wpływ mam na suszę, mógłbym długo się 

zastanawiać, ale odpowiedzi i tak raczej nie znajdę. W każdym razie z początku chłopi nie 

chcieli wierzyć temu szarlatanowi, sam wcześniej wielokrotnie chodziłem do nich i 

zapewniałem, że w związku z nieurodzajem nie będę ściągał od nich niczego. Chłopi nie 

poddawali się tym bzdurom, później jednak wysłannik Juliana zaczął gadać, że oni byli 

wykorzystywani przez pokolenia i że nawet nie są tego świadomi. Chłopi to prości ludzie, 

wierzą we wszystko, im się powie. Ta bzdura ostatecznie obróciła ich przeciwko mnie. 

Szkoda tylko, że kilka dni po zniesieniu tego wyzysku wprowadzono wyniszczający podatek. 

Ażeby wyzwolić innych chłopów, jak to mówili wysłannicy Juliana. Tak więc, czy nadal 

uważacie, że nie powinniście mi pomóc? 

- Mówiąc, że chłopi to prości ludzie i łatwo ich przez to oszukać, miałeś całkowitą rację - 

Aleksander uśmiechnął się pobłażliwie. - Równocześnie oni sami też nie kłamią. Za to tak ich 

kochamy i pomagamy im. Ty jednak biedny nie jesteś. Kłamiesz. Wiesz, po czym to poznaję? 

Po tym, co mówisz, bo wy wszyscy możni tego świata zawsze to samo mówić będziecie: że 

flaki sobie wypruwacie dla dobra chłopów, a rzeczywistość jest całkowicie odwrotna. To oni 

tyrają w pocie czoła, abyście wy mogli się paść. 

- Odważne słowa jak na kogoś, kto jeszcze kilka godzin temu nie miał swego zdania w tej 

kwestii - skrzywił się szlachcic. 

- Powiem ci szczerze tak: ja wciąż nie mam swojego zdania. W dniu dzisiejszym przekonałem 

się jedynie, że obie strony tego sporu to cymbały. Nie popieram ani starego, ani nowego 

porządku. 

- Wszystko zawsze jest źle? 

- Jakiś porządek musi być - westchnął ciężko Aleksander. - Jakiś. Jakikolwiek. Gorszy, 

lepszy. Nigdy nie powstanie taki porządek, który będzie najlepszy dla wszystkich. Ja się w to 

nie mieszam, każdy porządek mi odpowiada, wam nie, to wasza sprawa. Ten spór wygra 

silniejszy, to jest bardziej pewne niż jutrzejszy świt. Czy silniejszy będzie lepszy niż słabszy, 

nie mi to oceniać. Tak więc, powodzenia w twoim dalszym życiu. 



- Zlitujcie się! - jęknął szlachcic. 

Chris i Aleksander już tego nie słyszeli, poszli przed siebie. 

Zatrzymali się w tej wsi na kilka dni, choć z początku chcieli uciec przed tym sporem między 

porządkami. Wielkie było ich zdziwienie, gdy pewnego poranka pobito chłopa, który w domu 

rozmów chciał napić się z kimś piwa. 

Przeszkody życiowe chłopów, pomimo wielkiego przewrotu, nie zmieniały się ani na jotę. 

Znowu ktoś bał się iść przez noc, znowu komuś dziecko uciekło, znowu sąsiad przywłaszczył 

sobie garnki. Nic, tylko stary, dobry świat. 

Pewnej nocy jednak obudziły ich jakieś krzyki. Czym prędzej wstali z łóżek i wybiegli przed 

noclegownię. Wnet zobaczyli, że pali się jakiś dom, oświetlając przy tym całą wieś. Chris i 

Aleksander czym prędzej pobiegli w tym kierunku. Zastali tam wielki tłum gapiów, ale nikt 

nie kwapił się, ażeby wylać chociażby jeden kubeł wody, niektórzy nawet patrzyli na ten 

pożar z kpiącym uśmieszkiem na twarzy. 

- Co się tutaj dzieje? - zapytał głośno Aleksander. - Dlaczego nikt nie gasi tego ognia? 

- Oto płonie posiadłość wroga ludu - odparł ktoś z tłumu. 

- Wróg ludu czy nie, trzeba mu pomóc - warknął Aleksander, po czym skinął na Chrisa. 

Obaj wznieśli ręce ku górze, wypowiadając cicho kolejne formuły a ich słowa zlewały się w 

śpiewną mowę, niezrozumiałą dla zwykłych ludzi. Ogień najpierw zmniejszył się, jakby 

ograniczono jego przestrzeń, po chwili jednak wybuchł. Rozrastał się coraz bardziej, coraz 

słabszy, aż do tłumu dotarł jedynie jako podmuch gorącego powietrza. 

Z początku zapadła niezmącona cisza, jak zawsze, gdy chłopi na własne oczy widzą magię. 

Po chwili jednak zaczęły pojawiać się szmery. Szmery niezadowolenia. Narastały coraz 

bardziej, aż stały się gwizdami i wyzwiskami. Chris i Aleksander z początku nie rozumieli, co 

się stało, aż ktoś krzyknął. 

- Idźcie precz, wy potomkowie diabła! Plugawe czarty! Wrogowie ludu! 

W Aleksandrze zawrzała wściekłość, lecz Chris w porę odciągnął go od tłumu. Mogli po 

prawdzie bez większych trudności zamienić ich w kupki dymiącego popiołu, lecz nie chcieli 

walczyć przeciwko tym, którym poprzysięgli służyć. Uciekali zatem, co chwilę unikając 

nadlatującej cegły, pochodzącej niewątpliwie z nowo powstałych zgliszczy. 

Nie zamierzali zwlekać. Czym prędzej wbiegli do noclegowni i prostymi zaklęciami ogłuszyli 

niszczących ich własność chłopów. Zabrawszy swoje rzeczy, Aleksander splunął na leżące 

bezwładnie ciało, po czym razem z Chrisem wyszedł. 

- Diabli nadali - westchnął ciężko. 

Ruszyli na koniach, spiesząc się, później jednak zwolnili. Nikt ich nie gonił, zatem nie było 

potrzeby pośpiechu. Zamierzali po prostu jechać tam, gdzie zaprowadzą ich konie, gdzie 

ludzie będą potrzebowali ich pomocy. 

- Robimy to, co zawsze - powiedział z krzywym uśmiechem na ustach Aleksander. 

- Co w tym dziwnego? 

- Świat nie jest już taki jak zawsze... 

- Daj spokój, jedna wiocha z pomieszaniem zmysłów nie oznacza choroby umysłowej całego 

kraju. 

- Gdybym ja też mógł w to tak łatwo uwierzyć... - westchnął Aleksander, przymykając oczy. 

- Co stoi na przeszkodzie? 

- Zmiany widzieliśmy już długi czas, staraliśmy się jednak trzymać od nich z daleka. Jak 

widać, właśnie przestało nam się udawać, ten smród będzie się za nami ciągnął zawsze i 

wszędzie. To było już od dawna, ale tego nie dostrzegaliśmy. To wkrótce będzie jeszcze 

bardziej widoczne... 



- Wyraziłbym się dosadnymi słowami, ale powiem tylko jedno: bredzisz. Nawet jeśli ludzie w 

innych wsiach również okażą się chorzy, pojedziemy dalej. 

- Zginiesz w jeździe. Niech jednak będzie po twej myśli. 

Chris zamilkł. Mimo iż stanęło na jego zamierzeniu, czuł, że to Aleksander miał rację. 

Więc jechali przed siebie. Zatrzymali się w pierwszej wiosce, jaką napotkali. Okazało się, że 

także w niej założono dom rozmów, lecz pomni wcześniejszych doświadczeń nie zjawili się 

tam. 

Wiele dni spędzili pomagając chłopom w ich codziennych trudnościach, lecząc z chorób, 

wskazując z której strony należy ciąć drzewo, by nikogo nie zabiło, chroniąc zwierzęta. 

Aleksander i Chris cieszyli się, że mogą znów żyć tak jak chcieli, lecz ich radość została 

wkrótce pogrzebana. 

Uleczyli ciężko rannego człowieka. Jak się okazało, wroga ludu. Przyjaciele wrogów ludu są 

wrogami ludu. Chris i Aleksander musieli uciekać. Nie dziwili się, że ten lud, sędzia 

wszystkiego, zapomniał, że oni pomagali wszystkim bez różnicy. 

Wkrótce osiedli w kolejnej wsi, tym razem jednak podejrzliwie patrzyli na każdego chłopa 

potrzebującego pomocy, lecz nikomu jej nie odmawiali. Mimo wszystko wiedzieli, jak to się 

skończy. 

W przerażeniu uciekał tłustawy mężczyzna i wpadł do ich pokoju, jakby tylko tam mógł 

zaznać spokoju. Złożył błagalnie ręce, wykrzykując w szale strachu słowa. 

- Zrobię, cokolwiek tylko każecie, ale uratujcie mnie przed nimi! 

Chris westchnął ciężko, podnosząc wzrok znad pergaminu. 

- Kolejny wróg ludu? 

- Tak mnie nazywają, ale ja nie jestem niczyim wrogiem. Myślcie szybciej, oni będą tu lada 

chwila! 

Aleksander zrobił kilka kroków niby w jego kierunku, lecz po prostu minął go. W rękach 

trzymał miecz runiczny: niewielka, srebrna broń służąca do ścinania ziół i do niektórych 

zaklęć, a przy tym bardzo ostra. 

- Może jednak... - zaczął niepewnie - powinniśmy go im wydać, dzięki temu będziemy mogli 

tutaj zostać? 

Chris spojrzał na niego zdziwiony, lecz wkrótce uwierzył w to, co usłyszał. 

- Czyś ty oszalał? - zapytał wściekle. - Wychodząc z Piątej Wieży obiecaliśmy sobie, że 

będziemy służyć ludziom, a nie ich zwalczać! 

- Ludzie znajdują się za naszymi drzwiami – Aleksander wypowiedział słowa jakby popadł w 

obłęd - on zaś jest wrogiem ludu. Ludzie żądają jego krwi. Nie widzę tutaj żadnych 

wątpliwości. 

Przybyły do ich pokoju w przerażeniu przełknął ślinę, nie śmiąc powiedzieć nawet słowa 

sprzeciwu, gdy widział, że Chris poważnie zastanawia się nad tą możliwością. W końcu mag 

orzekł. 

- Nie. Nie możemy poddać się temu szałowi. Wyrzucimy go gdzieś w diabły, sami zaś 

uciekniemy oknem. W Polsce są tysiące wsi, jeszcze nie widzieliśmy nawet połowy. 

- Po prawdzie masz rację... wybacz, dobry człowieku, że niepotrzebnie cię przestraszyłem. 

Aleksander wzniósł ręce do góry, na co wróg ludu zaczął obracać się wokół własnej osi, choć 

nogami stał w jednym miejscu. Po chwili prysnął jak bańka mydlana. 

- Gdzie go wysłałeś, że tak sobie szybko poradziłeś? - zdziwił się Chris. 

- W diabły, tak jak sobie życzył - uśmiechnął się Aleksander. - Teraz czas na nas. Ostatnia 

chwila, by uciec z tego miejsca. 

Wznieśli ręce i spletli je ponad sowimi głowami. Wypowiadali kolejne formułki powoli, z 



namaszczeniem, nie chcieli przecież wylądować byle gdzie. 

Gdy chłopi wtargnęli do ich pokoju, nikogo tam nie zastali, widzieli jedynie dziwne błyski 

światła ponad swoimi głowami. 

  



Rozdział VIII: Nieufni zaufani 

 

Nowa znajomość podobała się Henry'emu tylko do czasu, gdy po raz kolejny stwierdził, iż po 

popijawie przychodzi kac. W każdym razie dość długi okres nieużywania gardła w jedynym 

słusznym celu i ogrom nowej zabawy przyniosły jeszcze potworniejsze skutki. 

Jego nowi towarzysze ostrzegali go, że wyruszą następnego dnia, a jako że robili to od 

tygodnia, przestał na to w ogóle zważać. Ostatecznie stało się jednak jasne, że dzień sądu 

nadszedł. 

- O kurwa - jęknął Henry, próbując opanować szum w swojej głowie. 

Firen i Freeze jedynie uśmiechali się kpiąco, nic nie mówiąc. Łucznik nie mógł wyjść z 

podziwu dla ich odporności na tak wielkie ilości gorzałki, a uważał nawet, że bierze się ona z 

ich nadludzkich mocy. 

Dopiero na piąty dzień swojej wędrówki, gdy szli przez ciemny las, a w ich twarz wiał lekki, 

ciepły wiatr, zaczęli ze sobą rozmawiać. Tego wyzwania podjął się jako pierwszy Henry, lecz 

nie patrzył na swoich towarzyszy, a na majaczący w oddali oświecony koniec drogi. 

- Czym zajmowaliście się, oprócz chlania, zanim nadeszło władztwo Juliana? 

- Polowaliśmy na zwierza - uśmiechnął się lekko Firen. 

- Jakiego zwierza? 

- Na korredy - odparł Freeze. - Małe, brzydkie zwierzątka żyjące wszędzie tam, gdzie dla 

ludzkiego wzroku jest za ciemno, a gdzie człowiek i tak od czasu do czasu musi się pojawić. 

Co zaś ty robiłeś? 

- To niemiłe pytanie, lepiej je omińmy - Henry wywrócił oczami. 

- No to w takim razie... czy popierasz nowy porządek? 

- Jestem jego najzagorzalszym wrogiem. Wojna z Julianem przyniosła śmierć wielu moim 

przyjaciołom z Leśniczówki. W dodatku nowy porządek perfidnie pozbawia nas wolności, 

najpierw gorzałki! Moje życie bez siwuchy stało się koszmarem! 

Firen parsknął głośno, patrząc na Freeze'a. On również z trudem powstrzymywał śmiech. 

- Ty mówisz poważnie? - zapytał Firen przez śmiech. 

- Jak najbardziej - odparł bez namysłu Henry. 

- Oto człowiek zaprawdę kochający stan lepszej świadomości – zaśmiał się Freeze 

- No a wy to co? Chlaliście, ile wlezie i dwa kufle więcej! 

- Ty się nas nie czepiaj - odparł Firen. - My nie szanujemy pieniędzy, wydajemy więc 

wszystko na dzikie zabawy, aby inni też mogli się pocieszyć. W dodatku alkohol dodaje nam 

magicznych mocy, dzięki którym możemy zmierzyć się ze złem... 

Henry od razu odpłynął do świata swoich marzeń. Oto jako mag miał zmierzyć się z 

potworem, ale żeby mieć moc pił... pił... pił! 

- Bycie magiem to chyba ciekawe zajęcie - westchnął, uśmiechając się do swoich chorych 

marzeń. 

- My nie jesteśmy magami - powiedział od razu Freeze. - Nie musieliśmy okiełznać własną 

siłą mocy, to stało się samoistnie, ale jeśli chodzi ci w tym miejscu o gorzałkę, to rzecz 

wygląda tak samo. 

- Czyli i tak ciekawie - Henry uśmiechnął się błogo, po czym zadawał następne pytania. - 

Skoro nie kieruje wami chęć walki o alkohol, to dlaczego chcecie walczyć przeciwko 

nowemu porządkowi? 

- Złoty burdel na glinianych fundamentach - odparł Freeze 



- Nie rozumiem - Henry ściągnął brwi. 

- Nie musisz. Ty masz swój własny powód do walki, my mamy swój. Może w to nie 

uwierzysz, ale innymi słowy do tej walki skłania nas troska o dobro zwykłych ludzi. 

- Widziałem takie rzeczy, że we wszystko uwierzę, zresztą na chwilę obecną to nieistotne - 

łucznik machnął ręką, po czym zmienił temat. - Słyszałem niejednokrotnie twierdzenia, że na 

korredy polują tylko najwięksi twardziele, że bardzo trudno się przeciwko nim walczy, że to 

niemożliwe, by przeżyć taką walkę. To prawda? 

- Coś w tym jest... - westchnął Firen. 

- Nigdy w życiu nie widziałem korreda... 

- Możemy zaspokoić twoją ciekawość - odpowiedział natychmiast Freeze. - Wkrótce 

zatrzymamy się w jakiejś wsi dręczonej przez te potwory, to wtedy będziesz mógł pokazać 

nam swoje niezwykłe zdolności. 

Następnie Henry omówił ze swoimi nowymi towarzyszami kwestię stosowanej strategii, po 

czym ich rozmowa zeszła na tematy całkowicie błahe. Wreszcie łucznik poczuł, że w życiu 

mogą istnieć inne wartości niż tylko chlanie na umór i przyjaciele do chlania. Mimo wszystko 

wciąż wyczuwał nutkę drwiny w głosach swoich nowych przyjaciół, trochę niepewności, 

wręcz nieufności. 

Podróż okazała się dłuższa niż początkowo zakładali. Nie przejmowali się niczym, spali byle 

gdzie, czasem kupowali jedzenie od kupców, czasem coś upolowali, czasem zaś po prostu 

kradli. Namiary, które dostali Firen i Freeze, okazały się dosyć niedokładne. Chłop błagający 

ich o pomoc powiedział jedynie, że powinni bez ustanku kierować się prostą drogą, aż trafią 

do celu. O tym, że będą musieli iść kilkanaście dni już nie wspomniał. 

Z wyglądu wieś nie odróżniała się od setek innych. Proste domy, wszystkie tej samej 

wysokości i kształtu, jeśli oczywiście nie liczyć kościoła, a także niewiele wyróżniającej się 

siedziby sołtysa. Firen i Freeze od razu skierowali tam swoje kroki 

- Teraz zajmiemy się czymś, co nazywamy polityką pieniężną - objaśnił Henry'emu Władca 

Lodu. - Ty sobie zaczekasz, a my tymczasem ustalimy co i jak. Możesz sobie pójść, gdzie 

chcesz, bylebyś tylko przybył na nasze zawołanie. 

- Może być - westchnął ciężko Henry, znużony długą wędrówką. 

Zastosował się do polecenia swoich przyjaciół, gdyż nic lepszego nie przychodziło mu do 

głowy, a zresztą cóż mógł uczynić, skoro zabrali wszystkie pieniądze? 

Ta wieś była wyjątkowo regularnie zbudowana, wyjątkowo zgrabnie, nieomal jak nowe 

miasto, lecz kształt chałup nie pozostawiał złudzeń co do tego, że była to wieś. Chłopi już 

spali o tej porze, a zresztą kto o zdrowym umyśle chodził w nocy po ulicach... 

Henry wytężył wzrok. Po ulicach przechadzało się wielu ludzi w barwnych szatach w żaden 

sposób nieprzypominający chłopów. Łucznik pokrótce domyślił się: magowie... lecz skąd 

wzięło się ich tylu w jednym miejscu? 

Ktoś zapalił na poziomie oczu ogień w powietrzu. To źródło światła, choć mizerne, w 

ciemnościach wręcz oślepiało. 

- W dupę se to wsadź - warknął Henry mrużąc oczy, po czym zmienił kierunek swej 

wędrówki. Nie obawiał się za bardzo, że zgubi się, gdyż dom sołtysa sterczał ponad wszystkie 

inne jak krzak w trawie, a kościół stał na uboczu. 

Nagle ciszę nocy przerwał donośny wrzask „Henry!”. „Co za rozdarta morda”, pomyślał 

łucznik, bez najmniejszej pomyłki obierając właściwy kierunek. 

Drzwi były otwarte, stał w nich bezczelnie uśmiechnięty Firen. 

- Nasze rozmowy zostały zakończone - oznajmił radośnie. - Sołtys użyczył nam miejsc w 

swoim własnym domu, jutro więc ruszamy do walki. 



 

- Tak więc, jeszcze raz powtórz, co będziesz robił - westchnął ciężko Freeze. 

- Będę stał tutaj u czekał z bronią w najwyższej gotowości. Jeśli dostrzegę coś skradającego 

się, zastrzelę. Jeśli usłyszę wasze wołania, dopóki nie zobaczę was samych, nie będę strzelał - 

powiedział Henry bez zająknięcia. 

- No doskonale - wycedził przez zęby Firen. - To se długo poczekasz, bo to czasochłonne 

zajęcie. 

Władcy Żywiołów ruszyli w kierunku jaskini. Wielka ciemność panowała na zewnątrz, a 

jeszcze większa w środku, tak więc Firen i Freeze wkrótce utonęli w bezgranicznym mroku. 

Henry do końca nie zrozumiał, dlaczego przypuszczali uderzenie w całkowitych 

ciemnościach, a nie za dnia. 

Choć zapowiadało się naprawdę groźnie, wcale tak nie było. Z początku spięty, Henry 

wkrótce oparł się o rosnące nieopodal drzewo. Nic się nie działo, lecz pouczony zważał na 

każdy szmer. 

Mijały kolejne godziny, ale jedyne co słyszał to urywkowe fragmenty walki, dające 

świadectwo temu, że Władcy Żywiołów wciąż żyli. No cóż, ostrzegano go, że przy 

zastosowaniu takiej strategii może spędzić bezczynnie znaczną część dnia. 

Nagle dostrzegł drobny ruch, którego nie powinien był dostrzec. Powoli, z namysłem sięgnął 

po łuk, wpatrując się w te dwa połyskujące ślepia. „Może on mnie widzi i przygotowuje się 

do uderzenia”, pomyślał łucznik, po czym szybciej nałożył strzałę na łuk. Wymierzył. Pocisk 

chyba przebił korreda na wylot, zwierzątko jakby zniknęło pod wpływem ciosu. 

Serce Henry'ego zabiło kilka razy mocniej, później jednak musiał na powrót uspokoić się. 

Jego przyjaciele przestrzegali go wyraźnie, by pod żadnym pozorem nie zbliżył się do jaskini, 

nie mógł więc przyjrzeć się swej upolowanej ofierze. Musiał czekać, więc czekał, aż kolejne 

potwory wyjdą na powierzchnię. 

Po dość krótkim czasie usłyszał przeciągle wycie, które z trudem układał w słowa, ale 

rozpoznał głosy Firena i Freeze'a. Czym prędzej odszedł nieco od drzewa i wyciągnął z 

kołczanu strzałę Teraz wystarczyło jedynie naciągnąć ją na cięciwę i wymierzyć. 

W ciemności z trudem rozpoznawał postacie korredów. Potworki sięgałyby mu do kolan, 

tylko tyle mógł rozpoznać w tym mroku, lecz nie strzelał do nich, zgodnie z zaleceniami 

Władców Żywiołów. 

Wybiegli równocześnie, zdawać by się mogło, z przerażeniem w oczach, zaraz za nimi wręcz 

płynęła fala wściekle skaczących korredów. Henry nie musiał nawet celować, po prostu walił 

jak najszybciej, za każdym razem zadając śmierć. 

Co również przewidziano, część korredów skierowała się w jego stronę, lecz on jedynie 

uchylił się przed ciosem. Stworzonka nie widziały, że za nim znajdowała się wielka 

przepaść... Łucznik przypomniał sobie, że ktoś kiedyś określił go mianem „głupiego jak 

korred”... 

Jego towarzysze przestrzegali go także, iż główną siłą tych potworów są szybkość i ostre 

szpony. Kiedy już zabił wszystko, co czyhało na jego życie przyczajony czekał za skałą nad 

urwiskiem, aż nowa fala wrogów rzuci się na Władców Żywiołów. Równocześnie jednak 

obawiał się uderzenia znienacka, więc trzymał łuk w każdej chwili gotowy do strzału. 

Wtedy w jego głowie zaświtała genialna myśl. Wyciągnął ze swojego pojemnego buta 

krzesiwo, aby rozpalić ogień na pobliskich gałęziach. Rzucił światło nie ze strony, z której 

nadszedł, lecz z przeciwnej. Korredy nie spodziewały się tego. Dwa z nich natychmiast 

rzuciły się w kierunku przedmiotu, spadając w przepaść. 

Po chwili zza skały wyszedł Henry, wpakowując strzałę w zdziwionego potworka. Korredy 



żyły w ciemnościach i nieprzyzwyczajone do światła nie potrafiły odpowiednio wycelować. 

Chybiały więc, a Henry pozbawiał kolejne życia... 

Wkrótce też żaden z jego przeciwników nie ostał się, a pozostali ginęli od ciosów Firena i 

Freeze'a. Walka została więc zakończona. 

 

- To prawo mówiło, że... - powiedział, a raczej z trudem wystękał całkowicie zalany Henry, 

lecąc plecami na ścianę. Gdy złapał równowagę, wypił kilka łyków ze swojej flaszki, po czym 

mógł ciągnąć dalej swój wywód. - Prawo mówiło, że... ych... nie można prowadzić... 

wyszynku alkoholu... a tutaj jak widzę... okoliczności sprzyjają siwusze... 

Henry obrzucił całą salę tępym wzrokiem. Po dłuższym czasie do jego głowy doszła 

straszliwa rzeczywistość. 

- Też mi przyjaciele - wycedził przez zęby, robiąc dwa kroki do przodu, po czym zaczął bez 

równowagi lecieć przed siebie. Przed upadkiem uratował go całkowicie trzeźwy Firen. - Ja 

mówię... a nikt mnie nie słucha! 

- Schlałeś się jak ostatnia świnia, a teraz dziwisz się, że nikt nie chce słuchać twoich 

wywodów? - zapytał Władca Ognia z pogardą. 

- Podczas alkoholowego... uniesienia ludzie wyrażają... najgłębiej skrywane... myśli i dlatego 

właśnie... wtedy należy słuchać ich ze szczególną uwagą. 

- Ale my wiemy, że ty kochasz alkohol ponad własne życie i nie musisz nam tego jeszcze 

bardziej uświadamiać. Ty się lepiej zastanów, skąd tutaj tylu magów. Osobników z długimi 

szatami jest tyle, że można zwątpić, czy oby na pewno nie mamy do czynienia ze zlotem 

zakompleksionych mioteł. 

Firen puścił Henry'ego, na co ten zwalił się z błogim uśmiechem na ta ziemię i tak zasnął. 

Władca Ognia zaczął poszukiwać swojego brata, ażeby ostatecznie wyjaśnić tę dziwną rzecz. 

- Freeze, czy ciebie nie gryzie w oczy tak duża liczba tych mistrzów kijka? - zapytał Władca 

Ognia, odnalazłszy swojego brata w tłumie. 

- Żebyś wiedział, że chciałem o to samo zapytać ciebie, co nie zmienia tego, że ani ja, ani ty 

odpowiedzi nie znamy... czy jakby poprawna forma nie brzmiała. 

- No to się zapytajmy - rzekł Firen, wskazując na siedzącego samotnie maga. 

Osobnik widocznie głęboko nad czymś rozmyślał, gapił się tępo na piwo, nie biorąc udziału 

w zabawie. Jednak gdy tylko dwie osoby siadły do jego stolika, jego ciemne oczy ukryte pod 

kasztanową grzywką ożyły, ale nie minęły trzy uderzenia serca jak powrócił do swojego 

świata. 

- Panowie czegoś sobie życzą? - zapytał powoli i wyraźnie, spokojnym głosem 

niewyrażającym żadnego zdziwienia. 

- Mamy jedno pytanie - rzekł Freeze, a słowa jego brzmiały jakby dusił w sobie jakąś 

niepomierną wściekłość. Razem z bratem wpijał swój wzrok w oczy czarodzieja, lecz ten 

zdawał się patrzeć na coś za ich plecami. - Ty jesteś magiem? 

- Jak wielu tu zebranych. W przeciwieństwie jednak do nich, ja ukończyłem Czwartą Wieżę, a 

oni dopiero Drugą. 

- W takim razie... niew szędzie widzi się takie ilości magów. Co sprawia, że tutaj jest ich tak 

wielu? 

- W pobliżu znajduje się właśnie Druga Wieża, a że jest kwiecień, pokończyli rok i teraz 

wyszli na wolność, ale nie zdążyli się jeszcze rozejść. 

- To co tutaj ty robisz? 

Żaden mięsień na twarzy dziwnego osobnika nie drgnął, lecz zaczął prawą ręką bawić się 

naszyjnikiem zawieszonym na szyi, zaś lewy łokieć cały czas opierał o stół. Przyjąwszy takie 



ustawienie, kazał swoim rozmówcom czekać, a światło świeczników odbijało się od 

obracanego kamienia jakby z większą siłą niż padało. 

- Nie lubię pytań o przyczynę - powiedział po dłuższym czasie tym samym, spokojnym 

głosem. - Jeśli nie musicie, nie zadawajcie takowych, a jak mniemam, ta wiadomość do życia 

potrzebna wam nie jest. 

- Acha... - westchnął zdumiony Freeze. Zdziwiło go, że ktokolwiek zdołał go zaskoczyć i już 

miał wstać od stołu, gdy mag odezwał się. 

- Ja też mam do was pytanie, jeśli na takowe pozwolicie, rzecz jasna. Wy jesteście Freeze i 

Firen, główni twórcy tej zabawy, jako magowie trzeźwi, a wasz towarzysz Henry leży gdzieś 

zalany. 

- Nie jesteśmy magami - warknął Firen. 

- Acha, to ciekawe. W każdym razie... słyszałem, że zamierzacie przeciwstawić się Julianowi, 

prawda? 

- Powinno to być tajemnica, ale najwyraźniej pewnej osobie język rozwiązuje się szybciej niż 

powinien. Tak, jest to prawda. 

- Nie są to, oczywiście, słowa jedynie waszego upojonego przyjaciela? 

- Nie są. 

- Zatem pozwólcie, że przedstawię się. Zwę się John Gipange. Pragnąłbym dołączyć do 

waszej walki. Czy jest to możliwe? 

- Jeżeli nie jesteś zakamuflowanym poplecznikiem Juliana to chyba nie widzę przeszkód. 

Powiedz tylko, co cię skłoniło do walki z nim? 

John przestał amulet w palcach. Freeze'owi zdawało się, że na złotej ramce klejnotu wypisane 

są jakieś runy. 

- Nie zadawaj pytań o przyczynę - powiedział spokojnie mag. 

 

Henry siedział na kamieniu, w zamyśleniu patrząc na kufel - naczynie było puste i to 

wzbudzało w nim refleksyjny nastrój. 

- W co ja się wpakowałem - jęknął cicho, tak żeby nikt nie słyszał. 

Freeze drzemał, leżąc bezwładnie na głazie wielkości jego zadka, niczym jakiś rozłożony 

dywan. Firen łaził z jednej strony w drugą, chyba licząc ryby w rzecze, ale to zajęcie nie 

miało wielkiej przyszłości, gdyż te zwierzęta akurat płynęły na tarło. 

- W słonecznym cieniu na drewnianym kamieniu - rzekł bardziej do siebie John, patrząc na 

coś w oddali. 

- Zastanówmy się jednak, po co my działamy - powiedział twardo Henry. W tej samej chwili 

niewielki kamyczek trafił go w głowę. 

- Bez filozoficznych przemyśleń, proszę ja ciebie - powiedział Freeze, który do tej pory 

udawał śpiącego. 

- Musimy się zastanowić. Rzekliśmy sobie, iż dokonamy rzeczy wielkich, zabijemy Juliana, a 

póki co to jedynie chlejemy. 

- Skoro tak bardzo przeszkadza ci chlanie to proszę bardzo, możemy przestać chlać. Nie chcę 

nic mówić, ale to ty ruszyłeś do walki o wolność gorzałki. 

- Może nie samo chlanie uważam za niewskazane, ale to, że my nie zbliżamy się do celu. 

- Zbliżamy się - westchnął ciężko Firen. - Trasa, gdzie chlejemy, to linia prosta do Norfolk, 

gdzie kryje się Julian. 

- Hmm, to ciekawe, nie zauważyłem tego... 

- A czy zauważyłeś cokolwiek od czasu jak się do nas przyłączyłeś? To, że szukaliśmy kogoś, 

kto ma podobne cele w życiu jak my nie oznacza jeszcze, że masz chlać jak wieprz. 



- Mówiłem ci, nie czepiaj się szczegółów. Dobra, w takim razie zbliżamy się coraz bardziej 

do celu, ale w tym miejscu rodzi się następne pytanie. Trudno jest nas nie zauważyć, skoro 

podczas chlania drzemy gęby całą siłą. Często też mówimy o walce przeciwko Julianowi 

nieznanym osobom... 

- To ty mówisz - wtrącił Freeze, lecz Henry nie zwrócił na niego uwagi 

- Tak więc, czy nie kusimy w ten sposób losu, żeby Julian zabił nas na długo przed Norfolk 

lub wysłał do nas szpiega? Nie chcę nic mówić, ale John wydaje mi się podejrzany. 

Mag nagle drgnął, po chwili znieruchomiał jak posąg. Powoli odwrócił się w stronę łucznika. 

- Nie masz podstaw, to nie podejrzewaj - wypowiedział każde słowo głośno i wyraźnie. - Ja 

mam swój powód, dla którego walczę, nie pytaj, jaki on jest. Jeśli chcesz, ja mogę odejść, nie 

nalegam. Nie chcę nic mówić, ale oni we dwóch znają się doskonale, ufają sobie, a ty tak 

samo jak ja dołączyłeś do nich. 

- No, po prawdzie... 

- Poza tym, od objęcia władzy przez Juliana powstało wiele grup, które obiecały mu śmierć. 

Nie ma możliwości, żeby zajmował się nimi, bo tak musiałby poświęcić im cały swój czas. 

Henry westchnął ciężko, ani na chwilę nie zdejmując dłoni z pustego kufla. Jego słowa 

zostały odparte, po prawdzie jednak szukał jedynie pretekstu do sprzeczki, kac wciąż 

poważnie dawał mu się we znaki. 

- Teraz pozwolisz, że ja przedstawię pewien wywód - zaczął Freeze, głośno wypowiadając 

kolejne słowa. - Zamierzamy zabić Juliana, tak? Ale jak niby mamy tego dokonać, skoro ty 

jesteś zawsze zalany w trupa? Mój wniosek brzmi następująco: musisz przestać pić. 

Henry skamieniał, jeszcze mocniej zaciskając dłonie na kuflu. W jego głowie zrodziła się 

myśl, która mogłaby położyć kres wszystkim jego trudnościom życiowym, a na którą jeszcze 

nigdy wcześniej nie wpadł. 

- Dobrze, rzucę picie - powiedział pewnym siebie głosem - ale pod jednym warunkiem: nie 

będziemy już urządzać tych popijaw, bo to byłaby dla mnie zbyt wielka pokusa. 

- Niech tak zatem będzie - powiedział Freeze, wstając z kamienia. - Zatem ustalenia są 

następujące: idziemy w kierunku Norfolk, ażeby gdzieś w lesie, w bezpośrednim sąsiedztwie 

twierdzy rozbić obóz, w którym będziemy ćwiczyć się do walki, a także dowiemy się, jakie są 

możliwości wdarcia się do środka. 

- Jak będziemy zbyt blisko Norfolk, Julian jeszcze przejdzie się po nas i tyle będzie z naszej 

wyprawy - stwierdził natychmiast Firen. 

- Zatem co proponujesz? 

- Zygzakiem zmierzać w kierunku celu, a przygotowywać się do walki także 

- Nie dostrzegam w tym pomyśle niedociągnięć – stwierdził po chwili namysłu Freeze. - 

John, co o tym sądzisz? 

- On ma rację - stwierdził krótko mag. 

- Skoro tak, to ruszamy! - rzucił radośnie Władca Ognia, wyruszając w drogę. 

 

Freeze w ostatniej chwili ugiął się przed purpurowym skupieniem mocy. Wolał nie wiedzieć, 

jakby cierpień mógłby przez nią doznać, lecz nie zastanawiał się nad tym, natychmiast 

przeszedł do przeciwnatarcia. Biegł w całkowitej furii, stawiając ogromne kroki, wręcz 

skacząc, zaś peleryna dodatkowo utrudniała przeciwnikowi wymierzenie ciosu. John chciał 

spętać przeciwnika pnączami, lecz Freeze po prostu błyskawicznie wyskoczył w powietrze, 

by ciąć szeroko swym mieczem. John skamieniał, jakby pogodził się już z klęską. 

Nagle Freeze poczuł, że jego miecz zatrzymuje jakaś siła, jakby próbował przeciąć kamień. 

Władca Lodu siłował się z tym zaklęciem, zaś mag otworzył w skupieniu oczy, ani na chwilę 



nie zaburzając pola mocy... 

Byłby Freeze zwyciężył w tej walce, gdyby ktoś nie kopnął go w skroń. Zanim zdążył 

rozpoznać, kto to dokładnie jest, już leżał na ziemi, lecz wcale nie potrzebował wzroku, by 

rozpoznać tę ciepłotę ciała... 

Firen stanął nad swoim bratem z wrednym uśmieszkiem na twarzy. Zaczął przygotowywać 

tym zwane meteoryty, zaś Freeze nie był w stanie drgnąć. Kule roztopionego żelaza spadające 

z nieba powodowały niewyobrażalny przez jego wrodzoną miłość do chłodu ból... 

Przed śmiercią uratował go Henry. Jego strzała przebiła Firena na poziomie płuc na wylot, 

rzucając go na ziemię. 

- Stać, kurwa, stać! - wrzasnął John. 

Mag obawiał się, że może nie zdążyć uratować ich przed śmiercią. Co prawda takie ćwiczenia 

odbywały się po raz czwarty, lecz za każdym razem obawa ta była tak samo wielka... 

John szybkim zaklęciem wprowadził Freeze'ego w głęboką śpiączkę, Firen wymagał 

natychmiastowej pomocy. Magowi przez chwilę wydawało się, że strzała przebiła serce 

Władcy Ognia, na szczęście jednak były to przedwczesne obawy. 

Czarodziej skupił się. Krwawa miazga wyglądała gorzej niż prawdziwe obrażenia płuc. 

Musiał najpierw odtworzyć tkankę wewnętrzną, Firen już wściekle pluł krwią, a w dodatku 

nie mógł z powodu swoich obrażeń wypowiedzieć ani słowa. 

John wiedział, że właśnie uratował życie Władcy Ognia, choć ten zaczął wierzgać nogami, a 

tkanka wcale nie wyglądała lepiej niż przed zabiegami. Cóż, otwarte wnętrzności nigdy ie 

wyglądają dobrze... 

Teraz John musiał doprowadzić do zrośnięcia się żeber. Kawałek odrąbanej kości, leżący 

gdzieś w krzakach, widocznie pochodził z tego fragmentu. Mag zawahał się, lecz wiedział, że 

nie ma na to czasu. Lukę wypełnił własną ręką, choć dotyk ciepłych płuc przyprawiał go o 

wymioty. Gdy cofnął dłoń, dziury wielkości kciuka nie widział. 

Naciągnął skórę Firena, by zasłonić ranę. Może narzekać przez kilka dni na swędzenie całego 

ciała, ale przynajmniej będzie żył. 

Henry patrzył w milczeniu z mieszanką podziwu i zawiści, gdy John przystępował do 

leczenia Freeze'ego. Mag, choć dołączył do ich grupy znacznie później, zyskał sobie o wiele 

większe zaufanie i podziw. Łucznik zdawał sobie sprawę z tego, że Władcy Żywiołów 

bardziej przychylać się będą do wyroków trzeźwo myślącego czarodzieja niż do jego 

pijackich krzyków, ale równocześnie nie chciał czuć się od niego gorszy, nie chciał czuć się 

jak piąte koło u wozu. 

John nakreślił kilka znaków różdżką nad nieprzytomnym Freeze'em, po czym skamieniał. 

Najwyraźniej w myślach przytaczał kolejne zaklęcia, gdyż jego, jak to określił Henry, 

czarodziejski członek pulsował różnobarwnym światłem. Nic nie mogło mu przeszkodzić. 

Firen podrapał się tam, gdzie jeszcze przed chwilą ział otwór po trafieniu strzałą, po czym 

wstał z ziemi. Spojrzał na Henry'ego, lecz ten tylko wywrócił oczami, po czym dalej wgapiał 

się w ten niezwykły pokaz czarodziejstwa. 

Zwęglona skóra zaczynała powoli przybierać właściwą sobie barwę. Nieco przypominało to 

przyspieszone porastanie kamienia przez mech od strony żeber, gdzie skóra zachowała się 

najlepiej, rozrastała się coraz bardziej, obejmując coraz większą część. Gdy tylko błona 

przypominająca naskórek opięła całe ciało, John drgnął, a zrastanie ustało. 

- Niełatwe to - rzekł. Z trudem łapał oddech wycierając z czoła pot. - Nie lubiłem nauk 

Pierwszej Wieży... a jednak te okazują się najpotrzebniejsze. 

- Te, zara, zara, magik - warknął Henry. - Ta błona pokrywa całe ciało, ale skóra w ogóle nie 

obejmuje klatki. 



- Jakby na to nie patrzył, on ma rację - rzekł Firen, nerwowo rozglądając się na boki. 

- Spokojnie, spokojnie - odparł John, opierając się o drzewo. Przełknął ślinę jakby miał się 

czymś udławić. - Nie zostawię go tak przecież. Tylko mówię... to jest straszliwie złożone, 

męczące, trudne zaklęcie. Obecnie mogę go na chwilę zostawić, zaraz wszystko dokończę. 

- Acha, oczywiście. 

Henry z zaciekawieniem pochylił się nad szaro-białą błoną Freeze'ego. Miał niemiłe 

przeczucie, że jeśli zbliży się jeszcze bardziej, będzie mógł zobaczyć wnętrzności Władcy 

Lodu. To nie przypominało naskórka, wielokrotnie widział już przeciętą skórę, więc wiedział, 

w czym może tkwić rzecz. Wzdrygnął się z obrzydzeniem, odchodząc od nieprzytomnego 

ciała. 

John jeszcze długo nie chciał powrócić do pracy, obawiając się osłabnięcia, co mogłoby 

zakończyć się śmiercią zarówno leczącego, jak i leczonego. W końcu jednak, zebrawszy 

dostatek sił, zabrał się do dalszego ratowania. 

John tym razem położył całą dłoń na ciele Freeze'ego, kiwając się jak trzcina na wietrze. 

Patrzył gdzieś w dal, jakby nie myślał o zaklęciach, co wzbudziło podejrzenia Henry'ego i 

Firena. 

Skóra Władcy Lodu zaczynała przybierać właściwą barwę, lecz równocześnie ciało maga 

bledło. Nie tworzył czegoś nowego magią, dawał siebie. 

Gdy skończył, miał barwę wapna. 

- Obawialiśmy się, że obrócisz się przeciwko nam - stwierdził Władca Ognia. 

- Na jakiej podstawie wysnułeś ten błyskotliwy wniosek? - zapytał John głosem zimniejszym 

niż lodowa zamieć, a barwa jego skóry czyniła go jeszcze straszniejszym. 

- Wyglądało to jakbyś zawahał się w pewnej chwili... miałeś go na wyciągnięcie ręki. 

- Teraz posłuchaj tego, co ja ci powiem, a co słusznie uznaje taka dziedzina wiedzy, której tak 

się wystrzegasz, logiką nazywana - wycedził przez zęby John. - Gdybym był przeciwko wam, 

załatwiłbym Henry'ego prostym zaklęciem, a wam dwóm kazałbym zdychać. Pytanie: 

dlaczego tak nie zrobiłem? 

- Może zamierzasz zdradzić nas w bardziej korzystnych warunkach, gdy będziemy bliżej celu 

- rzekł Henry. 

- Nigdy nie byłoby korzystniejszych warunków niż te sprzed kilku godzin. Zresztą, takimi 

domysłami zaprzeczacie samym sobie. Najpierw okaleczacie się w ramach przygotowań do 

ostatecznej walki, a następnie ja was leczę. Czy obdarzylibyście mnie takim zaufaniem 

gdybyście uznawali mnie za julianowego donosiciela? 

- Nie... 

- Więc zatem nic nie mówcie mi o jakichś obawach, które rodzą się w was z powodu 

krzywego spojrzenia czy innej bzdury... 

- Nie wściekaj się - zaczął spokojnie Firen - ale ty wciąż nie chcesz podać przyczyny swojej 

chęci walki. 

- Nic się w tej kwestii nie zmieniło - odparł sucho John. - Może za wiele lat, gdy będę umierał 

w chwale, na łożu śmierci usłyszycie największą brednię w swoim życiu. Teraz jednak niech 

was to nie zajmuje. Chcę walczyć i na tym poprzestańmy. 

- Tajemnice budzą podejrzenia - westchnął ciężko Firen - zwłaszcza te szczególnie 

nieskładne. Może rodzić się podejrzenie, że jesteś człowiekiem Juliana i masz za zadanie 

zniszczyć nas, ale jako że nic nie zdołałeś wymyślić, żadnego kłamstwa, teraz wzbraniasz się 

przed podaniem przyczyny. 

- Jakbym miał służyć Julianowi, wymyśliłbym takie kłamstwo, że sam bym sobie uwierzył. 

- Może w ten sposób próbujesz wodzić nas za nos? - zapytał Henry. - Działasz dla niego, ale 



nie powiesz tego, a równocześnie przedstawiasz wywód, w którym wskazujesz, co byś zrobił, 

jakbyś mu służył. Dalej twierdzisz, że skoro tego nie zrobiłeś, to mu nie służysz. Podwójne 

kłamstwo. 

- Moja cierpliwość powoli dobiega końca - warknął John. - Ostrzegam was tylko, że po tym 

leczeniu nie jesteście zbyt mocni. Jeśli mi nie ufacie, dobrze, ja odejdę, a sami dalej róbta, co 

chceta. 

- Dobra, zamknąć mordy, bo kłócicie się jak dzieci - rozkazał Freeze. - Ruszajmy w dalszą 

drogę, gdyż niestety prorokami nie jesteśmy i Norfolk do nas nie przyjdzie. 

Tak więc poszli przed siebie, z początku nie odzywając się, później jednak rozpoczęli wesołą 

rozmowę o niczym... 

 

Wiele dni minęło na męczącej wędrówce, a cel zdawał się pozostawać tak samo odległy jak 

na początku wyprawy. Każdy starał się utrzymywać się w jak najlepszej formie, by w 

prowadzonych co kilka dni walkach ukazać nowy szczyt swych umiejętności. 

Pewnego poranka, nieróżnego od dziesiątek innych, szli leniwym krokiem, rozmawiając o 

niczym, aż Henry stwierdził. 

- Musimy mieć nazwę. 

John spojrzał na niego zdziwiony, że łucznik przerwał jego porywający wykład na temat 

zastosowania miłorostu ściennego. Firen i Freeze również zdziwili się. Stwierdzenie 

Henry'ego zdawał się brać z niczego, lecz wiedzieli, że coś nie bierze się z niczego. 

- Potrzebujemy nazwy? - zdumiał się po dłuższym czasie Władca Ognia. - Skąd taka 

potrzeba? 

- No hmm... tak jak jesteśmy Firen, Freeze, John i Henry, każdy z nas swoje imię, lecz 

potrzeba imienia dla całej naszej grupy. Dla nas wszystkich razem wziętych. 

- No a po co? 

- Taki czynnik zespalający, żeby widzieli, że jesteśmy jednością. Tak więc, co wy na to? 

- A masz już coś konkretnego na myśli? - zapytał John. 

- Prawa Drużyna. 

- Nie, fuj fuj, całkowicie odpada - skrzywił się Firen. - Brzmi zbyt dumnie. Trzeba nam 

czegoś bardzie polskiego, co kojarzyłoby się z nami. Co myślicie o Rycerzach Nocy? 

- Grup, które przed nami nazywały się Rycerzami Nocy, były dziesiątki - stwierdził smutno 

John. - Ja mówię Nieśmiertelni Łowcy. 

- Do niczego z czymś takim - machnął ręką Freeze. - Pomieszanie z poplątaniem, które nic 

nie wyraża. Ja mówię: Dusze Odkupienia. 

- Chyba Firen nie lubi nadętych nazw - zaśmiał się Henry. - Ja radziłbym coś prostszego. 

Mówię: Wielcy Wojownicy. 

- Żeby się dowartościować, chę? - skrzywił się John. 

- No to może Mali Wojownicy? 

- Niedopuszczalne. Mamy być zwiastunem pokonania Juliana, a nie przedmiotem kpin. Coś 

innego? 

- Płonący Wojownicy? - rzucił John. 

- Tylko Firen się pali, tak myślę. 

- Śnieżycowe Bestie - rzucił Freeze bezmyślnie, a po chwili sam wiedział, dlaczego pomysł 

upadnie. 

- Dupa, nie Bestie. 

- Bractwo Miłośników Wódki - powiedział Henry. 

Firen zatarł ręce, tłumiąc w sobie złość. 



- Całkiem niezła ta nazwa. Kto jest za Małymi Wojownikami? 

- Ja - powiedział jego brat. 

- W sumie ja też - John wzruszył ramionami. 

- Tak więc... do boju, Mali Wojownicy! 

  



Rozdział IX: Mali wojownicy 

 

Niestety, Henry okazał się w postanowieniu mniej wytrwały niż to przewidywał. Minęło 

zaledwie kilka dni jak sięgnął po kolejny kufel piwa, lecz tym razem postanowił zachowywać 

się cicho i nie rzucać się w oczy. 

- Polowanie na korredy jest strasznie nerwową pracą - tłumaczył łucznik sam sobie. - Muszę 

się po tym jakoś odprężyć. 

- Tak, tak - prychnął Firen. - Ty to zawsze znajdziesz wytłumaczenie. Dla walki o wolność 

alkoholu byłeś w stanie porzucić swoich przyjaciół i narażać własne życie na 

niebezpieczeństwo. 

- Trzeba umieć poświęcić się dla celów wyższych - stwierdził Henry, na co mięśnie na twarzy 

Johna nieznacznie drgnęły. 

- Dobra, panowie - powiedział zdecydowanym głosem Freeze, waląc kuflem w stół, lecz nie 

na tyle głośno, by zwrócić na siebie uwagę innych siedzących w karczmie. - Sprawa jest 

następująca: za kilka dni lub tygodni dotrzemy do Norfolk, jak już nieraz zdążyłem wam 

powiedzieć. Nie to mam na razie na myśli. Jutro prowadzimy przygotowania, John znów ma 

dość sił, by nasz wszystkich wyratować przed śmiercią. Musi chłopak wydobyć z siebie 

wszelkie talenta, wszak walka z Julianem do najłatwiejszych należeć nie będzie. Każdy z nas 

musi dać z siebie wszystko. Musimy też obmyślić jakiś sposób działania, bo inaczej dojdzie 

do tego, że Henry zastrzeli mnie, a nie Juliana. Na czas walki Henry ma być trzeźwy! Czy 

Henry mnie słyszy?! 

- Aż za dobrze... - jęknął piwożłop. 

- To doskonale. Metodę walki obmyślić musimy, bo prócz bycia doskonałym wodzem i 

politykiem jest Julian też nie byle jakim wojownikiem. Wielkim wojownikiem! Krążą 

pogłoski, że nosi on zaklętą zbroję, która dała mu taką potęgę... John, wiesz może coś o tym? 

- Tyle, co ty, czyli nic. 

- Właśnie to mnie nieco martwi... co prawda niegdyś zmuszony walczyć z ciężkozbrojnym 

rycerzem, dla mojego lodu nie stanowiło to większej przeszkody, ale inaczej przed 

przedstawia się z magią. Tak więc, jak widzę, wszyscy wypili już to, co wypić mieli. Idziemy 

spać! Bądźcie jutro gotowi, by umrzeć! 

 

Freeze myślał, że oto nadeszła godzina jego śmierci. Serce waliło jak oszalałe, z wszech stron 

nacierały setki korredów, a wśród nich kroczył potężny wojownik, którego magii nie był w 

stanie złamać. 

To wszystko stanowiło, na nieszczęście Władcy Lodu, tylko sen. Spadł z łóżka zlany potem. 

Obudził go potężny hałas, który niefortunnie wplótł się w fabułę koszmaru. 

Podejrzliwie podszedł do okna. Uspokoił się już nieco, lecz strach ze snu wyparł strach z 

życia. 

Pod karczmą stało wielkie zbiorowisko ludzi, wszyscy pięknie ubrani, niektórzy też z trąbami. 

Nie ulegało wątpliwościom, że musiał przybyć ktoś niezwykle ważny z rozkazem od Juliana. 

Ktoś przybył po nich. 

Freeze przełknął głośno ślinę. Odszedłszy od okna i wlawszy w swe serce pozorną odwagę 

zawołał donośnym głosem. 

- Wstawać! - na te słowa wszyscy drgnęli, wyrwani ze snu. - Tak jak mówiłem, czas umierać! 

Miał John rację, przewidując, iż Julian i jego wojska wytropią nas zanim dotrzemy do 



Norfolk. Oto do czego doprowadziło nas pijaństwo Henry'ego Pod karczmą stoi strojny 

oddział. Jesteśmy otoczeni. Nie pozostaje nam nic innego jak polec w walce... lub uciec. 

Zdawało się, że Mali Wojownicy wcale nie uwierzyli w jego słowa, powoli podnosząc się z 

łóżek. Nie widział innego rozwiązania, możnowładcy już dawno nie mają dość władzy, by 

móc ułożyć taki orszak. Musiał to być Julian, jego wysłannicy. Chociaż... w głowie Freeze'a 

mnożyły się wątpliwości. Jedno było pewne - nikt nie zobaczy w nim strachu, nawet śmierć. 

Henry schodził powoli po schodach, trzymając się za głowę. Umierać na takim kacu... Mógł 

przecież dzień wcześniej nie pić... zresztą, jak od kilku już miesięcy. Nie strzelać pochopnie, 

Julian musi zostać odpowiednio wystawiony do strzału... bo przecież musi być w tej masie 

ludzi! 

Firen nie miał żadnych wątpliwości, że to oni zwyciężą. Szedł pewny siebie, jakby miał przed 

sobą kolejną walkę z korredami czy ze strzygą. Tak, już niedługo okryje się w blasku 

niegasnącej sławy, stanie się legendą za życia. Jako ostatni schodził John, cicho, spokojnie. 

Wreszcie spełni się jego marzenie, a jeśli Julian nie przybył po niego... jeśli zabiją go zwykli 

siepacze... Każdemu kiedyś pisane jest zginąć. 

Na parterze przywitał ich szczerze przerażony karczmarz, wskazując ręką na drzwi. 

- Ktoś... na was... czeka.. 

Więc witaj, śmierci! 

Drzwi otworzył Freeze. Pierwszy blask światła oślepił wszystkich, przyzwyczajonych do 

półmroku karczmy. Zapach świeżej trawy wydawał się wyjątkowo ostry. Śpiew ptaków... 

jakby wszystko istniało dla nich po raz ostatni... albo po raz pierwszy. 

Rozejrzeli się. Wokół nich stało mnóstwo ludzi, tak cicho, że nie spodziewaliby się, iż tak 

wielka grupa osób może zachowywać się tak cicho. Nie widzieli tylko osobnika w czarnej 

zbroi o płonących czerwienią oczach... osobnika, o którym mówiło się tyle od czterech lat... 

- Witajcie! - Na przód wysunął się wyjątkowo bogato odziany osobnik o pięknej, szlachetnej 

twarzy. - Nazywam się Deep Kerkerke, brat Władysława, niedawnego marszałka Królestwa 

Polskiego... 

- Jestem Freeze, to Firen, Henry, John... co cię do nas sprowadza? - zapytał Władca Lodu 

szczerze zawiedziony, że nie miał przed sobą Juliana. Mimo to wciąż zachowywał czujność. 

- Słyszałem, że chcesz zabić Juliana... czy to prawda? 

- Jako niepierwsi i niejedyni, jeśli mamy być szczerzy. 

- Hmm... tak mogłoby się wydawać, jedni z wielu, a mimo to tak niezwykli, wybrałem was, a 

nie jedną z setek tego typu grup. Wy macie pomysł, jak tego dokonać, inni mają tylko 

mrzonki, nie mają szans najmniejszych. 

- Acha, niewykluczone - Freeze zmrużył podejrzliwie oczy. - Tylko co ci do tego? 

- Chciałbym do was dołączyć, by pokonać Juliana. 

Na chwilę zapadła cisza. Deep zachowywał spokój, jakby odpowiedź Freeze'a była dla niego 

całkowicie obojętna. Pozostali Mali Wojownicy patrzyli na tegoż człowieka, a niektórzy 

nawet mu zazdrościli. 

- Hmm... - westchnął ciężko Freeze. - Pokonać Juliana chciałoby wielu, zwłaszcza 

szlachciców, bo zabrał im on ich dotychczasowe majątki... 

- Nie to jest moją główną motywacją - przerwał mu Deep, co zdziwiło wszystkich bez 

wyjątku. - Pieniądze nie są w życiu najważniejsze, po zwycięstwie mogę cały majątek oddać 

chłopom, tak jak niby chciał tego Julian. Tu chodzi o plamę na honorze. Bitwa pod Klintenem 

położyła kres powodzeniu Władysława, a był to naprawdę wspaniały człowiek, niegodny 

tego, by pokryć jego imię i ród niesławą. Jedna pomyłka zaważyła o wszystkim. Jeśli uda mi 

się pokonać Juliana, nazwisko Kerkerke na powrót stanie się nazwą roztropności i honoru. 



- Hmm... ciekawe - pokiwał głową Freeze. - W naszej grupie każdy walczy z innej przyczyny. 

Firen i Henry o wolność alkoholu, ja z tego względu, że kocham swojego brata, a John... nie 

chce powiedzieć czemu walczy. W każdym razie to nie klęska pod Klintenem okryła twego 

brata niesławą tylko intrygi innych szlachciców. W ich łaski chcesz próbować ponownie się 

wkraść. 

- Niekoniecznie - paskudny grymas uśmiechu wykrzywił twarz Deepa. - Chcę po pokonaniu 

Juliana na krótko zająć jego miejsce i krwawo rozprawić się ze wszystkimi, którzy zniszczyli 

mojego brata. 

- Hmm... rozumiem, rozumiem... ale wiesz, teraz pieniądze na niewiele się zdają, bardziej 

potrzeba wojowników czy magów. Twoja pomoc okazuje się bezużyteczna. 

- Pomóc wam chcę pięścią, nie złotem - powiedział Deep, wskazując na swoich ludzi. - Oni 

wszyscy mogą stanąć do walki o lepsze jutro, ja także. To banda świetnie, doskonale 

wyszkolonych żołnierzy, a ja jestem od nich jeszcze potężniejszy. 

- Hmm... Deep, zaczynam podziwiać twe poświęcenie - westchnął ciężko Freeze - ale to 

będzie jedno szybkie uderzenia. Nam potrzeba niewielkiej grupy skrytobójców, doskonale 

wyszkolonych w walce. 

- Ech, czyli moje wiadomości były nie do końca trafione - westchnął ciężko szlachcic. - Mimo 

to chcę do was dołączyć. Ja osobiście. Oni wszyscy dobrze walczą, lecz nie wyróżniają się 

niczym szczególnym 

- Deep, Deep... - Freeze pokręcił głową. To, że rozmawiał ze szlachcicem nigdy nie 

wywoływało w nim szczególnych uczuć ani przed dojściem Juliana do władzy, ani po - Twoje 

słowa nic nie znaczą. 

- Mogę je udowodnić. Tu i teraz. Ziemia jest tu płaska, mogę pokazać, co potrafię. Rozejść 

się! Kto chce się ze mną zmierzyć? 

Jego ludzie wnet rozpierzchli się na boki, tworząc z kawałka drogi coś w rodzaju areny, po 

której jednej stronie stał wyprostowany Deep, opierając dłoń na rękojeści zdobionego miecza. 

- Mogę ja - powiedział nieco zrezygnowany Freeze. „Po cóż tracić więcej czasu?” pomyślał. 

Deep wnet sięgnął po broń do swej złotej pochwy, Freeze tylko wywrócił oczami. „Z kim ja 

się zadaję?” zapytał sam siebie w myślach. 

Całkowicie zobojętniały złożył ręce, po czym rozłożył je z głębokim namysłem. Skoro ma 

być to walka na miecz, niech i takową będzie. Zresztą, nie będzie się tu liczyć broń tylko 

szybkość, tego rodzaju walki prowadzi się do pierwszego trafienia. 

Deep wyglądał na nieco zdziwionego. Cóż go dziwiło? Że z mieczem staje do walki 

przeciwko człowiekowi, który także wyciągnął miecz? 

Freeze nie znał się na tego rodzaju ceremoniach, powolnym krokiem ruszył w stronę Deepa, 

by później nie mówiono, iż uderza bez ostrzeżenia. Miecznik przestał spacerować z jednej 

strony na drugą, zaczął coś jakby mierzyć. Po dłuższej chwili ryknął wściekle i rzucił się w 

stronę Freeze'a. 

Władca Lodu szczerze załamał się, zwątpił już ostatecznie w rozum swojego przeciwnika. 

Został ustawiony pod słońce, szkoda, lecz i tak zdoła wymierzyć jeden celny cios. Ech, lato w 

pełni, z jego broni powoli skapywały kropelki wody... 

Deep wyskoczył i uniósł swój miecz do potężnego cięcia, Freeze tymczasem szybkim 

zamachem spróbował wbić swoje ostrze w bok przeciwnika, lecz ku jego zdziwieniu złamał 

się na pół. Deep nosił zbroję! 

Władca Lodu nie miał czasu zbyt długa nad tym myśleć, czym prędzej przeturlał się na ziemi, 

by uniknąć przepołowienia. Gdy Deep opadł na grunt zachwiał się, a Freeze wyciągnął rękę i 

z wyprostowanej dłoni wystrzelił ostry sopel. Wielkie było jego zdziwienie, kiedy miecznik 



zdołał rozbić pocisk mieczem. 

Wkrótce też Deep przeszedł do natarcia, przed którym Freeze rozpaczliwie uciekał, co raz 

używając mało przemyślanego zaklęcia. Tu już nie chodziło o pokaz siły, tu walka 

rozgrywała się o honor. 

W końcu Freeze zatrzymał się. Deep uniósł miecz do, zdawałoby się, ostatecznego ciosu, lecz 

Władca Lodu zatrzymał oręż wroga w powietrzu gołą ręką - za pomocą magii. Deep zdziwił 

się potężnie, ale od razu zmiarkował, co się dzieje i jedną ręką chciał przywalić 

przeciwnikowi w mordę. Władca Lodu okazał się jednak szybszy - cisnął w niego kulą 

lodowej magii. 

Miecznik opuścił broń, nie wiedział, co się z nim dzieje... Odruchowo złapał się za klatkę 

piersiową, lecz poczuł na niej tylko lód. Cały jego tors zamarzł... 

- Ty byś mnie najchętniej zabił - zaczął mówić Freeze, kątem oka zauważając jak John pędzi 

już z pomocą - ale my jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, nasz mag zaraz cię wyleczy. 

Naprawdę świetnie walczysz, Mały Wojowniku... 

 

Deep zachowywał całkowity spokój. Już niejednokrotnie robił coś podobnego, uczył się 

razem z Władysławem, doskonale wiedział, że każda zbędna myśl może kosztować go życie. 

Stał więc w ciszy i czekał. 

Skądinąd odległość nie była zbyt wielka, lecz na tyle wielka, by nie móc dokładnie 

wymierzyć. Impet strzały będzie ogromny. 

Tak, to już teraz. Wszystko trwa ułamki sekundy, błyskawicznie ustawił płaz miecza. Może 

trochę wyżej... drugą ręką chwycił za sztych. 

Znał to nieprzyjemne uczucie. Siła uderzenia była tak wielka, że aż zachwiał się na nogach, a 

ostrze wbiło się krwawo w jego lewą dłoń. Gdyby jednak nie wspomógł się nią strzała 

prześlizgnęłaby się po mieczu, godząc w jego ramię. Tak jedynie opadła na ziemię, nie 

czyniąc nawet szczerby na broni. 

Henry westchnął ciężko, ładując następny pocisk. Szczerze już zwątpił, że uda mu się trafić. 

Ech, czy tak osłabły jego umiejętności, czy ten człowiek tak dobrze zna się na walce? Z 

chęcią uwierzył w tę drugą możliwość, wszak zdolności ludzi z Leśniczówki mogą tylko 

rosnąć, nigdy maleć. Mimo to należałoby popracować nad sobą, Juliana ustrzelić będzie 

jeszcze trudniej. 

John stał z boku w każdej chwili gotowy do udzielenia pomocy. Trudno było rozpoznać, czy 

głęboko zastanawiał się nad czymś, czy może z zapartym tchem oglądał te ćwiczenia 

strzelnicze. 

Firen i Freeze natomiast stanęli za drzewem, naradzając się nad czymś. Niepisane 

przewodnictwo grupy należało do nich, więc oni musieli opracować wszystko w 

najdrobniejszych szczegółach. 

- Wiesz co, Firen? - westchnął ciężko Freeze. - Przez te trzy lata nie sądziłem, że to stanie się 

naprawdę. Że stworzymy grupę zdolną pokonać Juliana. 

- Co, uznawałeś to wszystko tylko za pijackie przechwałki? - skrzywił się Władca Ognia. - 

Więcej wiary w ludzi! 

- Ludzie ludźmi... sprawa jest jednak o wiele bardziej złożona. Musimy tak to wszystko 

przygotować, żeby wiesz... Julian nie jest sam, ma mnóstwo straży odebrać nam życie. 

Musimy tak to wszystko opracować, żeby nie natrafić na żadnego z nich. Jest to o tyle 

wykonalne, że Julian na pewno urzędować będzie w wielkim zamku, gdzie nie ma 

możliwości pilnowania każdego skrawka podłogi. Słyszałem, iż zamieszkał w Norfolk pod 

Krakowem. Wszystkiego trzeba się dowiedzieć z całą pewnością... tylko powiedz mi, jak? 



- Nie wiem... 

- No właśnie. Myślałem, czy nie porwać jakiegoś strażnika i od niego dowiedzieć się co i jak, 

lecz na pewno zorientowaliby się, że kogoś brakuje. Albo przebrać się za jednego z nich... 

- Nie mam pojęcia, może John... on jest magiem, on może więcej. Z nim należałoby 

pomówić... 

- Mali Wojownicy! - zawołał donośnym głosem Freeze, czym przerwał strzeleckie próby 

Henry'ego. - Razem z bratem doszliśmy do wniosku, że wypadałoby dzisiaj przeprowadzić 

pierwszą walkę z udziałem Deepa. John, ty stań lepiej z boku, będziesz miał dziś mnóstwo 

pracy, nie powinieneś zostać uszkodzony. Deep, słuchaj. Walka odbywa się na zasadzie 

każdy przeciwko każdemu, czyli po prawdzie nie ma żadnych zasad. Bijesz tak jakbyś miał 

zabić, nie szczędź krwi. John wszystkich naprawi. 

- Niech tak będzie - odparł beznamiętnie miecznik. Nie przywykł do tego, by mu 

rozkazywano, lecz dla dobra ojczyzny należało zapomnieć o swojej uprzedniej potędze. 

- Dobrze, zatem raz... dwa... trzy! 

Władca Lodu nie spodziewał się, że pierwszy cios spadnie na niego ze strony jego własnego 

brata.... 

 

Henry'ego bolało właściwie wszystko, nie miał najmniejszej ochoty iść przed siebie, jakby 

chociaż ktoś ich podwiózł na wozie... tak jak się spodziewał, Deeep uwziął się na niego, więc 

czym prędzej dokonał tym zwanego taktycznego odwrotu. Na szczęście miecznika wkrótce 

dosięgły kule Firena... lecz i łucznik także na tym ucierpiał. 

Tego dnia nie zamierzali już zbyt wiele robić, po prostu chcieli dojść do najbliższej karczmy i 

tam przenocować. Na szczęście Deep okazał się na tyle rozumny, że wziął ze sobą mnóstwo 

pieniędzy, dzięki czemu nie musieli sypiać w lasach. 

W końcu doszli do celu. John podszedł do karczmarza, Henry zaś stanął z boku i otępiały 

patrzył przed siebie. Nic już do niego nie docierało. Zupełnie jakby się upił... 

Wszyscy szli po schodkach w górę, on za nimi. Uszczęśliwiony uwalił się na jednym z łóżek, 

lecz wnet poczuł ból płynący z niedawnego pogruchotania wszystkich kości. Gdy już 

wściekłe pulsowanie ustało, kiedy przestał je odczuwać wnet odpłynął do innego świata. 

Obudził się w złym nastroju, wszyscy już na niego czekali. Nie miał na nic ochoty, poszedł za 

nimi po schodach, milcząc posępnie. Zasiedli przy stole, żuł beznamiętnie to, co mu podano. 

Nikt nie zwracał uwagi na jego zachowanie, wszak już nie raz widzieli tego typu dąsy. 

W końcu wyszli na drogę. Wtedy dopiero coś przykuło uwagę Henry'ego. 

- Strzały energetyczne - powiedział jakby sam do siebie, patrząc na wystawę stojącą 

naprzeciw karczmy. 

- Bez dwóch zdań - przytaknął Freeze, stając obok niego. 

- Hmm... mogłyby okazać się przydatne w walce z Julianem, ponoć ma on zbroję, która 

chroni go przed zwykłymi ciosami. Takie coś przebiłoby go na wylot... 

- Deep? - Freeze przywołał skarbnika grupy. - Czy mamy dość pieniędzy? 

- Mamy ich dosyć - odparł spokojnym głosem, wyjmując sakwę. 

- To dobrze, to doskonale... John, oczywiście wiesz, że ty je załadujesz. 

- Innego maga wśród nas nie ma 

Henry na chwilę odwrócił się do wszystkich plecami, by nikt nie dostrzegł tego paskudnego 

uśmieszku przebiegającego po jego twarzy. Doskonale wiedział, że pierwsza strzała nie 

będzie przeznaczona dla Juliana... że pierwszy cel właśnie za nią płaci... 

Henry doskonale wiedział, czym są strzały energetyczne, nie jeden raz miał ten cud techniki i 

magii w swoich rękach, pełen ekscytacji patrzył jak pusta szklana rurka w dłoniach Johna 



błyska czerwonym światłem, by napełnić się dziwnymi bąbelkami. Łucznik od razu poznał, 

że mag ma z tym do czynienia nie po raz pierwszy, nie było to wcale zaklęcie trudne.... 

 

O ile Henry doskonale znał właściwości swojej nowej broni, o tyle zapomniał o wiele 

potężniejszej sile... o zawiści ludzkiej. 

Walka zaczęła się tak jak uprzednio: Freeze bił się z Firenem, zaś Deep rzucił się na niego. 

Tym razem jednak Henry nie zaczął uciekać, stanął w miejscu i sięgnął po strzałę 

energetyczną. Miecznik najwyraźniej nie wiedział, na co się porywa, gdyż biegnąc dalej tylko 

ustawił swój miecz do obrony. 

Strzała wytrąciła mu broń z ręki. Z piersią przebitą na wylot osunął się na ziemię, patrząc 

zdziwiony na swego oprawcę. John nie czekał na koniec walki, niezwłocznie ruszył do 

pomocy. 

Freeze wymachiwał wściekle swymi mieczami, starając się utrafić Firena, lecz ten zwinnie 

unikał każdego ciosu, co chwilę topiąc ogniem na dłoniach oręż swego wroga. Trudno było 

rozeznać, czyim zwycięstwem może zakończyć się walka, gdy nagle błysk światła rozbił na 

kawałki broń Freeze'a. Zdziwieni bracia zaprzestali walki, by zobaczyć, z której strony 

nadleciał ten promień zagłady. 

W obliczu tak wielkiego zagrożenia władcy żywiołów zjednoczyli się i rzucili się w stronę 

Henry'ego, ten jednak wcale nie zamierzał złożyć broni i sięgnął po następną strzałę 

energetyczną. Wściekły świt przeszył las, lecz Firen był zaznajomiony z tym rodzajem 

pocisków i bez większych trudności uniknął zranienia. 

Właściwie Henry pokonał sam siebie. W swoim zadufaniu sięgnął na raz po cztery strzały i 

próbował je wystrzelić, lecz to był nadmiar magii jak na niego. Gdy zwolnił cięciwę upadł na 

ziemię, a strzały opadły jakby rzucała je niewprawiona ręka. Mimo to Firen i Freeze żądali 

krwi... 

 

- Mali Wojownicy - zaczął Deep głosem nieznającym sprzeciwu. - Musimy ustalić jakieś 

zasady tych walk, walczyć jak cywilizowani ludzie. Hartowałem się w znoszeniu bólu, ale 

uczucie jakby ktoś wyrywał mi szpadlem serce to już lekka przesada. 

- Nie wskażę ręką, kto w poprzedniej walce urżnął mi obie dłonie - warknął Henry. 

- Musisz uodpornić się na ból - westchnął ciężko John - bo Julian nie będzie miał dla ciebie 

litości. Gdy wyrwie bijące serce z twojej piersi - tu mag wykonał odpowiednią pantomimę 

ręką, przez co Henry'emu zrobiło się niedobrze - ty nie możesz zważać na ból, resztkami sił 

musisz urżnąć mu łeb. Po to właśnie ćwiczymy się w cierpieniu. 

- Dobra, zamknąć mordy - powiedział Freeze, przerywając rozmowę. - Zachowujcie się jak na 

mężczyzn przystało. To, że Norfolk jest jeszcze daleko nie oznacza wcale, iż mamy ulegać 

jakiemuś... jakiejś demoralizacji. Droga przed nami długa. 

Szli więc tak i rozprawiali o różnych rzeczach... 

 

- O, a to co? 

Gdy Henry zatrzymał się nagle, wszyscy stanęli w miejscu jak wryci. Dostrzegł coś 

ciekawego w przydrożnym rowie i przypatrywał się temu w skupieniu, z lekkim uśmiechem 

na twarzy. 

- Flecik - powiedział szczerze uradowany, wskakując do środka i po chwili wychodząc z 

wcale niebrzydkim instrumentem w dłoni. 

- No to teraz będziesz się spełniał artystycznie - zaśmiał się John. 

- Jakże by inaczej... ciekawi mnie tylko, kto wyrzuca całkowicie sprawny flet do rowu... 



Łucznik nie miał jeszcze pewności co do sprawności swego instrumentu, lecz gdy tylko 

przyłożył go sobie do ust wnet rozwiały się wszelkie wątpliwości. Popłynęła wesoła melodia, 

z pozoru prosta, lecz tak piękna, że poruszyła nawet zdawałoby się zatwardziałe serce Johna. 

Mali Wojownicy zapomnieli na chwilę o potędze, z którą mieli się zmierzyć i wsłuchali się w 

dźwięki fletu. 

Gdy Henry skończył uśmiechnął się lekko, chowając instrument do torby. 

- Niby całkowicie niepotrzebne... ale jakże miło posłuchać. 

- W Leśniczówce się tego nauczyłeś, tak? - zapytał John. 

- Nie inaczej – odpowiedział łucznik zadowolony, że może opowiedzieć o czymś, na czym się 

zna. - Mieliśmy tam całe mnóstwo melodii na flet, szczególnie upodobano sobie ten właśnie 

instrument. W większości były to radosne przyśpiewki, tak żeby pokrzepić ducha, lecz są też 

pieśni zamyślcie, takie poważniejsze... 

- Hmm... no ciekawe, ciekawe - John pokiwał głową z uznaniem. - A hmm... umiesz może 

czytać z nut? 

- Nie. Nie za bardzo mi wychodzi jakiekolwiek czytanie, a co chcesz wiedzieć? 

- Hmm, hmm... podaj flet na chwilę. 

Henry bez wahania wykonał polecenia. John zadął w instrument, lecz słychać było od razu, że 

nie miał tej wprawy co łucznik. Mimo to wkrótce rozległy się całkiem składne dźwięki, 

trochę jakby opornie wydobywane. Dźwięki melodii poważnej, z niezrozumiałej przyczyny 

budzącej w sercu niepokój. 

Gdy John dość szybko skończył, z powrotem oddał instrument Henry'emu. 

- Umiałbyś to powtórzyć? - zapytał mag. 

- Nie za pierwszym razem, ale czemu nie? Można wiedzieć, co takiego szczególnego jest w 

tej melodii? 

- Magia - uśmiechnął się lekko John. - Później wytłumaczę ci co i jak dokładnie, a jak mi się 

nie uda, to będziesz znał jedną melodię więcej. No to próbuj! I zagraj nieco szybciej niż ja, bo 

ja się na tym nie znam za bardzo i tak w spowolnieniu to wykonałem. No to próbuj! 

- Też tak mi się wydawało, że to szybciej winno było zostać wykonane. Nie ma co zwlekać. 

Tak więc Henry wnet przystąpił do prób, lecz okazało się to trudniejsze niż można było 

przypuszczać, zwłaszcza że John nie należał do nazbyt zdolnych nauczycieli. Całe godziny 

mijały na ćwiczeniu tych samych nut, czego pozostali członkowie grupy mieli już powoli 

dosyć. 

- A może... walka? - zaproponował Deep. 

- Dwa dni temu walczyliśmy, John jest zmęczony - odparł Freeze. 

- No to przynajmniej mogliby przestać rzęzić! 

- Oj, cicho tam - warknął John. - To nam pomoże, to nie jest zwykła piosenka. Trzeba tylko 

cierpliwości. 

- W czym nam niby pomoże? - parsknął Deep. 

- W walce z Julianem, a w czym innym? 

- Bez przesady - zaśmiał się miecznik. - Póki co Henry nie gra zbyt pięknie, ale nie 

przesadzajmy, nie powali Juliana tym jazgotem. 

- Zamknij się. Jak się nie znasz na magii to przynajmniej zachowaj milczenie. 

Tak więc John i Henry męczyli całą grupę aż do wieczoru, kiedy to wszyscy udali się na 

spoczynek w karczmie. Następny dzień rozpoczął się ciszą, widocznie John uznał, że lepiej 

nie denerwować innych gości i w ciszy zjedli śniadanie. 

Gdy wyszli na ulicę, mag wyjaśnił. 

- To nie jest zwykła melodia, to melodia magiczna. Potrafi unieść przeciwnika w powietrze, 



czym bylibyśmy szczerze zainteresowani. Niestety, unosi to także wszystkich wokół, nie 

tylko tę jedną osobę, której chciałoby się pozbyć. Do tego nie potrzeba wcale magicznych 

umiejętności, Sonatę może zagrać nawet Henry, ja tylko muszę zaczarować. Biedaczek będzie 

się czuł nieco zmęczony po grze, jako że wyczerpią się jego siły wewnętrzne. 

- Acha, teraz rozumiem - rzekł z uznaniem Firen. - To jednak wcale nie idzie o to, by 

wykończyć Juliana tym upiornym koncertem? 

- Oj nie przesadzaj, Henry wcale nie gra tak źle, to uzdolniony fleciarz - warknął John. - Tak 

więc, panie łuczniku, pora pokazać, na co pana stać! 

Znów więc zaczęły się próby, a pozostali Mali Wojownicy zrozumieli wreszcie, że na nic 

zdadzą się ich sprzeciwy, więc po prostu wyprzedzili nieco muzyków, rozmawiając wesoło o 

tym i o tamtym. Zanim zapadła ciemność Henry potrafił już zupełnie sprawnie zagrać część 

Sonaty Śmierci, czym pochwalił się wszystkim Małym Wojownikom. 

- Doskonale - stwierdził zachwycony John, gdy budzące grozę dźwięki ucichły. - Teraz 

musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie możemy przenocować. 

Tak więc zaczęły się poszukiwania karczmy, lecz nie było to zadanie trudne, wesołe dźwięki 

usłyszeli jeszcze z daleka. Gdy weszli do środka okazało się, że wszystkie stoły zostały zajęte 

- jedynie przy jednym wielkim, okrągłym stole dostrzegli wolne miejsce, gdyż siedziało tam 

tylko dwóch magów. 

- Można się przysiąść? - zapytał John swoich kolegów po fachu. 

- Ależ proszę, oczywiście - odparł jeden z nich spokojnym głosem. - Gorąco polecam mleko, 

mają tutaj naprawdę dobre. 

- Tak... teraz musimy pić mleko - westchnął ciężko Henry. 

- Cóż, życie jest okrutne. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Chris, to mój przyjaciel, 

Aleksander. 

- Bardzo mi miło. John Gipange 

- Henry Grex. 

- Firen. 

- Freeze. 

- Deep Kerkerke - powiedział miecznik jakby z ociąganiem. 

- Kerkerke? Czy to ten... - chciał zapytać Aleksander. 

- Tak. Władysław to mój brat. 

- Ech, cóż... współczuję straty członka rodziny - westchnął ciężko mag. 

- Doskonale wiedział, w co się pcha i takie zakończenie raczej go nie zdziwiło, mógł to 

przewidzieć. Mój ród został zhańbiony, ja muszę tę plamę na honorze zmyć. 

- Mianowicie, co uczynić? 

- Pokonać Juliana i zemścić się na tych wszystkich, którzy doprowadzili do upadku mojego 

brata - odparł twardo Deep. 

- Uch, śmiało rzeczesz, acz obecnie lepiej na te tematy się nie wypowiadać, gdyż to może 

doprowadzić do złego końca - stwierdził Chris z dwuznacznym uśmiechem na ustach. 

- Już jesteśmy dzień drogi od Norfolk, raczej Julian nic nie zdąży zrobić - powiedział John, 

lecz po chwili zrozumiał, że palnął głupstwo. - Zresztą, dobrze wam się z oczu patrzy. 

- Spokojnie, my was nie wydamy, nas to w najmniejszym stopniu nie obchodzi - odparł 

Aleksander. 

- Czemuż to? - zdziwił się John. - Przecież teraz każdy o tym myśli, niezależnie od tego, czy 

to chłop, czy kto inny. 

- Ach, widzisz - westchnął ciężko Aleksander. - My jesteśmy magami jakby żyjącymi w 

zupełnie innym świecie. Chodzimy sobie i pomagamy różnym biednym chłopom, nie 



zajmując się polityką. Nie obchodzi nas, kto siedzi na wielkim krześle zwanym tronem. 

- Hmm... nie odczuliście osobiście żadnej zmiany po zmianie panującego? - zapytał z 

udawanym zdziwieniem John. 

- Tak naprawdę... odczuliśmy - odparł jakby z trudem Chris. - Teraz często zdarza się, że 

chłopi rzucają się na nas, nie chcą naszej pomocy, chociaż jej potrzebują. Jakbyśmy przez 

zmianę na tronie stali się kimś zupełnie innym. 

- Julian wszczął nagonkę na magów, chociaż sam był magiem. Tego do końca nie rozumiem - 

rzekł John. - No i widzicie panowie, jak łatwo rozmowa zeszły na władzę? I jeśli ktoś kogoś 

miałby wydać, to tylko my was. 

- Co za czasy, co za czasy... - wzdychał Chris. - No ale cóż, nim nam do tego. 

- Jak to, nic nam do tego? - zdziwił się John. - Przecież jesteśmy o krok od pokonania Juliana! 

Przyłączcie się do nas, a z całą pewnością zetrzemy go na proch! 

- Za wielu takich wariatów jak wy widzieliśmy, by od razu szafować swoją krwią - skrzywił 

się Aleksander. - Krwią, która zaznała cieni i światła Piątej Wieży. 

- Ci wariaci jednak mają największe szanse powodzenia - stwierdził Deep. - Mam ogromne 

majątki, miałem, więc wiem, co mówię. 

- Nie jestem przekonany... zresztą, my wolimy spokojne życie od chwalebnej śmierci, jakoś 

się ustawimy. 

- Julian chce doprowadzić do wiecznej wojny - rzekł nieco zdenerwowany John. - Chce 

podbić całą Europę! To oznacza ucisk wszystkich w Polsce. Gdy już nawet podbije Europę, 

rzuci się na Azję, a ja nie wierzę, by w Chinach nie istniała potęga zdolna go powstrzymać - 

w końcu wiecie, że to kolebka magii. Nawet u Saracenów są Twierdze, szkoły magiczne 

potężniejsze od polskich Wież, więc może sama Europa będzie krwawić całymi latami nim to 

się skończy? Nim ostatecznie i tak magowie chińscy zetrą Juliana na pył i uczynią Polskę 

swoją niewolnicą. Nie możecie być takimi krótkowidzami! 

- Ech... nie wiem... - westchnął ciężko Aleksander, jakby bijąc się z myślami. 

Na pewien czas zapadła między nimi cisza. W końcu John zaczął od zupełnie innej strony. 

- Panowie... wy jesteście magami, ja też, a oto potrzebna jest magiczna sztuka. Henry, daj 

flet... oto ten flet należy zaczarować, ażeby móc zagrać na nim Sonatę Śmierci. Pomożecie? 

- Możemy pomóc. 

John położył flet na środku stołu, po czym zamknął oczy, a zaraz za nim Chris i Aleksander 

zamknęli swoje. Siedzieli tak dłuższą chwilę w bezruchu, aż John zaczął się nieznacznie 

kiwać. Po dość krótkim czasie stwierdził zadowolony. 

- Gotowe. 

- Już? - zdziwił się Deep. - Przecież nic się nie stało. 

- No a co miało się stać? Pioruny kuliste czy co? 

- Chociażby. 

- Dobra, nieważne. Henry, zagraj na flecie. 

Henry nabrał powietrza w usta, po czym zagrał tak męczoną od kilku dni melodię. Wszyscy 

poczuli w sercach niepokój, jeszcze większy niż zawsze, czuli jakby coś podchodziło im do 

gardeł. 

Ze zdziwieniem patrzyli jak kubek Chrisa podnosi się nieco, po czym szybko spadł wraz z 

przedwcześnie przerwaną melodią. 

- Doskonale – rzekł John w zastanowieniu. 

  



Rozdział X: Bohaterzy bez skazy 

 

John był bliski płaczu. 

Po dołączeniu się do Małych Wojowników Chrisa i Aleksandra przestał być jedynym magiem 

w grupie. To go nie smuciło, doprawdy ich obecność sprawiała mu wiele radości, ponieważ 

mógł poznać od nich nowe sztuki magiczne. 

Nie brał dotąd udziału w walkach, gdyż jako jedyny czarodziej musiał ratować wszystkich 

przed niepotrzebną śmiercią, choć znał się na tym słabo - spędził w Pierwszej Wieży tylko 

dwa lata i to raczej z przymusu niż z własnej chęci. Kiedy jednak pojawili się dwaj magowie 

zrozumiał, jak słabym jest człowiekiem. 

Znał wiele czarów, które zadawały ogromny ból, lecz było to nic w porównaniu z uczuciem 

odrąbywania ręki przez Deepa. Cierpienie pozbawiało go świadomości, a przecież musiał 

przygotować się na to, iż Julian będzie jeszcze bardziej wyrafinowany w zadawaniu ciosów. 

John, zaczytany w magicznych księgach, nie przywykł do odnoszenia obrażeń. Spodziewał 

się, że może drugim razem wypadnie nieco lepiej, ale nie, ze strzałą Henry'ego wbitą w bok 

padł na ziemię, łkając żałośnie. 

Zbliżyli się do Norfolk, już następnego dnia mieli ruszyć do boju o nieśmiertelność. 

Niedawno odbyli ostatnią walkę próbną, w której każdemu wyznaczono rolę podczas bijatyki 

z Julianem. John tym razem wykazał się większym intelektem, zasłaniał się tarczami, uciekał, 

jedynie w dogodnej chwili przystępował do natarcia. Nikt nie zdołał go zranić. Pozostał 

ostatni na polu walki. 

Mimo to John wiedział, że jest najsłabszym spośród Małych Wojowników. 

- Dobrze, stać - westchnął ciężko Freeze, gdy pośród głębokiej nocy zatrzymali się w lesie. - 

Tutaj będzie nasz spoczynek ostatni, ale miejmy nadzieję, nie ostateczny. Henry dostrzega 

stąd twierdzę w Norfolk, zwaną twierdzą Norfolk, Ostateczne miejsce naszego uderzenia. 

Teraz niech panowie magowie robią to, co do nich należy. 

John położył się na ziemi najwygodniej jak tylko umiał. Po jego lewej i prawej stronie stanęli 

Chris i Aleksander. Nadszedł czas, by tego dokonać. 

Wszyscy trzej rozpoczęli cicho wymawiać zaklęcia, lecz John używał innych formuł niż jego 

przyjaciele. W końcu jakby dobitnie, nieco głośniej wypowiedział trzy ostatnie słowa. 

Oczy rozwarły mu się szeroko. Patrzył ślepo na niebo nad sobą. 

- Udało się? - zapytał z zaciekawieniem Chris. 

- Tak... widzę was... widzę samego siebie... jak głupio wyglądam... - mówił nieprzytomnym 

głosem. 

- To jest akurat nieistotne - warknął Freeze. - Jesteś głupi to i głupio wyglądasz. Rób to, co do 

ciebie należy. 

- Wznoszę się... jestem... ponad lasem, nie widzę was pod gałęziami... - mówił John leżący na 

trawie. - Tak... jest twierdza Norfolk. Płynę do niej... Powoli... 

- Żebyś nie miał zahamowań, to będzie szybciej. 

- Dzięki... tak, potężna fosa, cztery bramy... jakby nie do przebycia... Przy każdej bramie 

strażnicy... mnóstwo, mnóstwo... Opadam... Idę po murze, mijam strażnika... patrzy jakby 

mnie widział! Schodkami... w dół. Duży plac między bramą a.. zamkiem wysokim. Za dnia... 

pewnie jest tu mnóstwo ludzi... 

- Może jakiś pomysł, jak się tam wedrzeć? - zapytał Chris. 

- Hmm... przenikam przez ściany... mur wewnątrz pusty, lecz cegły są olbrzymie... 



- Pomysł jest taki - zaczął Aleksander. - Wskakujemy pod osłoną nocy do fosy, łapiemy się 

byle gdzie kawałka ziemi przy murze. Zaklęciami wyrąbiemy dziurę, wejdziemy do środka i 

zatrzemy po sobie wszelkie ślady. Jak z tego muru dojść do zamku wysokiego? 

- Hmm... Mur nie ma w żadnym... miejscu połączenia z zamkiem. Pod ziemią nie ma... 

żadnych tuneli... Można zrobić to tak... szukamy jakoś mało... zaludnionego miejsca, by tam... 

wyjść podobnie jak... weszliśmy i udajemy zagubionych... pośród masy ludu. 

- Skąd tych ludzi weźmiesz w nocy? - warknął Freeze. - Jak mamy to robić za dnia to już 

lepiej ten odcinek pokonać jako zwykli ludzie. 

- O ty... nie pomyślałem... 

- Nie wymagaj od niego zbyt wiele - skrzywił się Aleksander. - On już wyszedł z ciała, to 

dość trudna sztuka. Wiecie co? Chyba dzisiaj przenocujemy na obszarze wroga, a z rana 

wypoczęci ruszymy do walki. 

- To szaleństwo! - rzucił Deep. 

- Szaleństwo? - zdziwił się Freeze. - To jest dobry pomysł... o ile nas podczas tej drzemki nie 

zamordują. Co widzisz? 

- Wejście główne do... zamku wysokiego... Stoi przy nim dwóch strażników. Są znudzeni 

swoją pracą... jak wszyscy strażnicy świata... O, ktoś wchodzi... Podaje hasło – pioruny... 

Zabawne... Można udawać, że... chcemy dostarczyć Julianowi... jakąś ważną wiadomość. Idę 

w górę krętymi schodami... Długi korytarz, wielkie okna... a z nich doskonały widok na 

dziedziniec... Panuje przerażająca cisza... Ktoś, prócz posłańców... jest tu jeszcze... Wychodzi 

zza rogu... Jezu! - krzyknął nagle John. 

- Co jest? - zapytali od razu Chris i Aleksander. W ich głosie słyszano prawdziwy strach. 

- Potężny czarodziej... ale wygląda jak szaleniec... On może mnie zobaczyć... odchodzę... To 

chyba był słynny Thor... tak, tak mogło być... Hmm... po drugiej stronie ściany... korytarz jest 

identyczny. Dokądś prowadzi... Mijam drzwi, kilka zejść w dół... Teraz schody w górę. Idę po 

nich... Zamknięte drzwi... Przenikam przez nie... 

John nagle umilkł, na co wszyscy zastygli w przerażeniu. Po chwili jakby zaczął się krztusić, 

na co od razu dwaj magowie chwycili go. Szeptali niezrozumiałe zaklęcia, aż John wreszcie 

uspokoił się. 

- Co się stało? - zapytali wszyscy. 

- Zobaczyłem Juliana... Siedział przy stole, coś pisał. Gdy tylko wszedłem zwrócił swój 

wzrok na mnie. Te czerwone ślepia... to dzika bestia w czarnej zbroi, nie żaden człowiek! 

Poznał się od razu. Chciałem uciec, lecz chyba wstrzymywał mnie zaklęciem. 

- No ale na szczęście wróciłeś do siebie - westchnął ciężko Freeze. - Dobra, mniej więcej 

wiemy, jak będzie wyglądać nasza droga. Szkoda tylko, że nie zdążyłeś rozejrzeć się za 

jakimś dogodnym miejscem do wejścia na dziedziniec. W każdym razie, teraz musimy iść 

popływać... 

 

Julian patrzył nieruchomo przed siebie. Przez chwilę nie wiedział, co powinien zrobić, lecz 

cichym głosem, który poniósł się echem po kamiennych ścianach, wezwał strażnika. 

- Wacław? 

- Tak, panie? 

- A może jednak nic - Julian zmienił nagle zdanie. - Nic nie trzeba robić... przecież nie można 

mnie zabić... 

 

Następnego dnia Henry obudził się jako pierwszy. Pomimo tak wielkiego niebezpieczeństwa 

spał jak niemowlę, dzięki czemu mógł przystąpić do walki z nową siłą. 



Noc poprzednia wydawała mu się czymś niezwykłym, czymś, co tak naprawdę nigdy się nie 

wydarzyło. Pierwszy płynął Deep, gdy tylko straże znalazły się w korzystnej dla nich 

odległości. Jako syn szlachcica i brat wielkiego wojownika znał się doskonale na tej sztuce, 

musiał jednak uprzednio rzucić swój miecz, by wbił się w kawałek ziemi przy murze. Okazał 

się na szczęście celny w tym rzucie. 

Następny ruszył John, przerwa między nim a Deepem była długa, w innym razie strażnicy 

niechybnie by go spostrzegli. Mag najpierw zrzucił z siebie wszystkie ubrania i przeniósł je 

zaklęciem na drugi brzeg, a następnie przepłynął. Na sztuce pływania nie znał się tak dobrze 

jak Deep, nie chciał więc zbyt wcześnie wypaść z rozgrywki. 

Podobnie rzecz przedstawiała się w przypadku pozostałych uczestników wyprawy, lecz 

największym brakiem zdolności pływania wykazał się, o dziwo, Freeze. Gdy już wszyscy 

znaleźli się na drugim brzegu magowie połączyli swe wysiłki i odsunęli kilka bloków, by 

uczynić sobie wejście w murze twierdzy. Kiedy już wtargnęli na teren nieprzyjaciela, 

zasłonili przejście z powrotem i ułożyli się do snu. 

Być może ostatniego w życiu. 

Tak tedy znaleźli się w środku muru, między jedną a drugą jego ścianą. Nie mieli 

wątpliwości: składowano tutaj różnorakie skrzynie i choć może niezbyt często z nich 

korzystano, o czym świadczył zebrany na nich kurz, obawa o wtargnięcie nieprzyjaciela 

pozostawała żywa. 

- To szaleństwo - stwierdził łucznik, choć tak naprawdę wszyscy spali. W ten sposób obudził 

innych. 

Wtem uświadomił sobie ogrom tego wszystkiego, czego właśnie zamierzają dokonać. Było 

ich sześciu, lecz w porównaniu z całą strażą Juliana byli liczbą śmiesznie małą. Wystarczyłby 

jeden błąd, który ujawniłby ich przedwcześnie, a śmierć zobaczyliby dopiero po długich i 

zmyślnych męczarniach. 

- To szaleństwo - powtórzył Henry. 

- Nie skłanialibyśmy was do wykonania żadnego pomysłu, gdyby nie miał on możliwości 

powodzenia - odparł Aleksander. - Marudzisz na starość. Obudź wszystkich i ruszamy dalej. 

Jak postanowili, tak też zrobili. Wszyscy magowie musieli wyczarować małe światełka, gdyż 

bez tego wsparcia Mali Wojownicy co rusz potykali się o skrzynie. 

- Słuchajcie - zaczął John powoli, jakby nie spiesząc się. - Może wam się to wydaje głupie, 

ale... może nie będziemy cudaczyć i przesuwać kamieni, tylko po prostu otworzymy sobie 

drzwi? 

- No kurwa - zaklął Freeze. - Że też nie wpadliśmy na to wcześniej. To kto pierwszy wypatrzy 

jakiekolwiek drzwi... Nieważne, gdzie wypadniemy i tak dotrzemy do celu! 

- Nie wydaje się, aby każdy był uprawniony do włażenia w ten składzik - stwierdził Chris. - 

To może nas odkryć. Zresztą, mówmy troszkę ciszej, skoro słyszymy rozmowy ludzi po 

drugiej stronie to znaczy, że oni też nas słyszą. Hmm... radziłbym więc wyjść drzwiami, tam 

gdzie nie ma zbyt wielu ludzi. 

- Patrzcie! Mundury! - zawołał Deep, za nic mając sobie dopiero co wyrażoną prośbę o 

zachowanie ciszy. 

Wszyscy spojrzeli w kierunku przez niego wskazanym. W skrzyni jakby otwartej przed 

chwilą leżało kilka mundurów. 

- Los się do nas uśmiechnął - rzekł Deep. 

- Teraz wszystko będzie prostsze - stwierdził Firen. 

- Nie powiedziałbym - westchnął ciężko John. - Obawiałbym się, że to bardziej nam 

zaszkodzi niż pomoże... Może oddziałów w tych mundurach nie powinno tu być? Może ktoś 



nam zdąży przydzielić jakieś zadanie? 

- Szukasz dziury w całym - warknął Deep. - Zrobimy tak. Ja z Henry'ym przebierzemy się, 

wy zostaniecie tak, jak jesteście. John niech odda różdżkę, Chris i Aleksander dalej będą 

podpierać się na laskach. Idziemy jak gdyby nigdy nic do Juliana, a jeśli ktoś spróbuje nas 

wywołać, mówimy, że prowadzimy ważnych jeńców. 

- Wciąż nie jestem przekonany - John pokręcił głową. - Do czego zatem mają służyć te 

mundury? Skoro możemy przecisnąć się ubrani tak jak ubrani jesteśmy, to po co 

kombinować? Zwłaszcza, że mundury mogą okazać się niewygodne? Co jeśli te oddziały 

winny służyć wewnątrz zamku? Kłamstwo może bardzo szybko wydać się... 

Deep dyszał wściekle. Byłby wybuchł gniewem, lecz wiedział, jak bardzo może to mu 

zaszkodzić. Przemyślał wszystko jeszcze raz, przypomniał sobie wszystkie opowieści o 

mężnych ludziach, którzy ukrywali się w zbrojach swoich przeciwników. Ludzie ci 

najczęściej umierali marnie. Koniec końców musiał przyznać rację słowom Johna. 

- Idziemy dalej - powiedział miecznik nieco zawiedziony. 

Droga ich nie trwała już długo. Znaleźli jakieś metalowe, kratowane drzwi, przez które mogli 

wyjrzeć na dziedziniec. Tak, nie kręciło się tam zbyt wielu ludzi. John spokojnie otworzył 

zamek, nikt nie zwrócił na to uwagi. 

- Matko, udało się... - westchnął z ulgą Henry. - Wprost nie mogę w to uwierzyć... 

- Jeśli chodzi o część wdzierania się do środka najgorsze mamy już za sobą - uśmiechnął się 

John. - Jak to mówią, teraz już będzie z górki. Hmm... nie poznaję tego miejsca. Chodźmy 

przed siebie, udawajmy, że idziemy do jakiegoś celu i gdzie trzeba będzie to pójdziemy. 

Szli więc tak w milczeniu, nie mogąc zdobyć się na zwykłą rozmowę. Rozglądali się na 

wszystkie strony, po części szukając miejsca pobytu Juliana, po części podziwiając zamek. 

- To tu - wyszeptał w końcu John. 

Poznał ten budynek, lecz jego wspomnienie zdawało się tak odległe, tak nierzeczywiste jakby 

nigdy go nie widział... Dwaj strażnicy. Przez odmęty świadomości wydobywało się to jedno 

słowo. 

Stanęli przed nimi. Oczy sługusów Juliana wykazujące brak jakiejkolwiek zdolności myślenia 

spoczęły na nich. 

- Co? - zapytał jeden z nich. 

- Przybyliśmy z ważnymi wieściami dla Juliana - odparł Freeze. 

Wtedy drugi ze strażników podszedł do Władcy Lodu, zbliżył się do niego twarzą tak bardzo, 

że ten mógł wyczuć nieświeży oddech lancknechta, jakby mieszanka cebuli i piwa... 

- Hasło? - zapytał. 

- Pioruny - odparł Freeze. 

- Możecie przejść. - Strażnicy ustąpili im przejścia. 

Henry nie mógł uwierzyć, że oto udało się. 

Prowadził John, ruszyli tymi samymi korytarzami, które w swym widzeniu poznał dzień 

wcześniej. Odgłosy ich kroków, choć tłumione przez rozłożony niemal po całej szerokości 

dywan, doskonale niosły się echem po wszystkich ścianach. Czuli się przez to nieco 

zaniepokojeni, wprowadzało ich to w stan pewnej psychozy... 

Nagle stanęli jak wryci. Korytarz w pewnym miejscu skręcał pod kątem prostym, a stamtąd 

słyszeli odgłosy ciężkich butów, powolne, zdecydowane, jakby majestatyczne, niczym kroki 

stawiane przez olbrzyma wychodzącego im na spotkanie. John nie miał możliwości wcześniej 

upewnić się co do układu wszelkich kierunków w tym zamku, czuł się zatem zbity z tropu. 

Ujrzeli człowieka, który wydał im się bardziej tworem wyobraźni, postacią z baśni niż osobą 

rzeczywiście istniejącą. Sami co prawda ubierali się w sposób dość nietypowy, lecz to, co szło 



ku nim, przekraczało najśmielsze przewidywania. 

Miał on na głowie wielki, okrągły, słomiany kapelusz, z którego brzegu zwieszała się 

metalowa siateczka, zasłaniająca częściowo zagadkową twarz. Nosił na sobie skórzany 

kaftan, a na nim zbroję kółeczkową, zaś bronią jego był miecz schowany w pochwie na 

plecach, którego klinga w pierwszej kolejności przykuła uwagę Małych Wojowników. 

- Was tu być nie powinno - stwierdził nieznajomy nieobecnym głosem. Wyprostował się 

nieznacznie, dzięki czemu napastnicy mogli zobaczyć część jakby nieprzytomnej od 

narkotyków twarzy. 

- W pewnym znaczeniu ciebie też nie - wyrwał się niespodziewanie Deep. - Jesteś 

uzurpatorem, uzurpatorem władzy, która należała się mi i mojemu bratu! 

- Hmm... może to i racja, tak, niewątpliwie racja, ale zauważyłeś, że każda władza jest 

uzurpatorstwem? Cóż to za prawo wznoszenia jednego człowieka ponad drugiego? Mniejsza 

o to, bo chyba nie przyszliście tu rozmawiać, a w trochę konkretniejszych celach. Tak 

właściwie... znacie moje imię, skoro przeciwko mnie występujecie? 

- Hmm... nie... - odparł John nieco zakłopotany. 

- Thor. Hre'Rkkoris dawno umarł. Może o mnie słyszeliście - odparł nieznajomy z niezwykłą 

uprzejmością. - Hmm, a jak mam na was mówić? Przepraszam, że nie zapytam oddzielnie o 

imiona, ale mam beznadziejną pamięć do twarzy. 

- Zwiemy się Małymi Wojownikami - odparł Freeze. 

- Ech, jak trudno, jak trudno... nie mówię, że nazwa zła, w istocie prosta, w pamięć łatwo 

zapada. No ale cóż... Przyszliście zatem mordować? 

- Można to tak ująć - odparł Firen. - Chcemy zabić Juliana. 

- Ach, Tres umarł zanim zdążyliście tu przyjść... - mruknął Thor. - Wrogowie czyhają na jego 

życie, a w istocie rzeczy to taki dobry człowiek... Zapewne nie odpowiada wam porządek 

przez niego utworzony, no cóż, wbrew pozorom dość wielu się nie podoba, ale dlaczego 

winicie jego, nie porządek? Dlaczego myślicie, że po zabiciu Juliana wszystko będzie tak jak 

dawniej? 

- Jego śmierć nie zmieni od razu wszystkiego, lecz od czegoś zacząć należy - odpowiedział 

Deep. - Skupił on w swoich rękach ogrom władzy, zatem wszystko to, co on utworzył, zaraz 

po jego śmierci runie! To tak jak z cesarstwem... Myślałby kto, że nastąpi nawrót do takiego 

barbarzyństwa? 

- Hmm... uważa się, że cesarstwo rzymskie to najwyższa forma cywilizacji jaką kiedykolwiek 

utworzono, a ty tak źle o niej mówisz. Kim ty jesteś? Kim jesteś, by mówić takie rzeczy? 

- Zwę się Deep Kerkerke, brat skazanego na infamię Władysława - odparł z nieukrywaną 

wściekłością. - Przybyłem pomścić zniesławienie swojego brata! 

- Ach, dziwne rzeczy... - westchnął ciężko Thor. - Zaproponuję wam pewien układ. Was jest 

wielu, uznawałbym to za nieuczciwe, gdybyście wy wszyscy rzucili się na mnie. Julian jest 

źródłem wszelkiego porządku, ja jestem tylko jego prawą ręką, no ale cóż, jeśli chce się zabić 

potężny organizm lepiej będzie najpierw urżnąć jego prawą rękę. Zrobimy w ten sposób: ja 

zmierzę się z Deepem, bo walka ta będzie miała pewien głębszy sens, wy zaś rzucicie się na 

biednego Juliana. W tamtą stronę powinniście iść - wskazał ręką drogę, którą John 

przemierzył dzień wcześniej. 

Mag otworzył usta w zdziwieniu. Po dłuższej chwili pokiwał głową i razem z innymi ruszył 

we wskazanym kierunku. 

Deep patrzył wściekle na Thora w milczeniu. Gdy pozostali Mali Wojownicy zamknęli za 

sobą drzwi chciał coś powiedzieć, gdy nagle po korytarzu poniosło się echo potężnej 

eksplozji. Miecznik zachwiał się lekko, zaś prawa ręka Juliana stała niewzruszona. 



- Bardzo honorowo z twojej strony - rzekł Deep, plwając na podłogę. - Sam walczysz 

przeciwko jednemu, a swojego przyjaciela rzuciłeś na żer liczniejszego przeciwnika. 

- Nie przesadzaj, mój złoty - zagadkowy uśmiech przebiegł po zakrytej siatką twarzy Thora. - 

Jak słyszysz, Julian ma się świetnie. Zresztą, skoro tak bardzo chcesz walki honorowej, to 

czemu napadliście nas w takiej przewadze liczebnej? 

- Cel uświęca środki - warknął Deep. 

- Otóż to, otóż to, mój drogi, bracie Władysława Kerkerke. Graj muzyko! 

Miecznik zmierzył swego przeciwnika wzrokiem. Po jego ruchach wnioskował, że nie jest to 

wcale mistrz fechtunku, lecz będzie on w stanie wyprowadzić kilka przyzwoitych ciosów. 

Deep rozpędził się nieznacznie, po czym wyprowadził straszliwy cios z lewej strony. Thor 

zablokował uderzenie, trzymając miecz jedną ręką, a drugą uderzył pięścią w twarz. Pod 

wpływem ćwiekowanej rękawicy Deep zachwiał się, z trudem łapiąc równowagę. 

- Tego się nie spodziewałem - stwierdził. 

- Gdyby wszystko dało się przewidzieć, nikt nigdy nie zginąłby w żadnej walce. Graj 

muzyko! 

Teraz Thor przeszedł do natarcia. Wywijał swym mieczem jak wściekły, lecz Deep bronił 

wszystko z trudem, patrząc na tego człowieka w skórzanej zbroi, którego niewzruszoną twarz 

niemal całkowicie zasłaniała siateczka z drobnych kółeczek. 

Wtem Thor wyciągnął z paska krótki sztylet, który błyskawicznie wbił w ramię przeciwnika. 

Całą salę wypełnił potężny huk. Deep nie wiedział, co się z nim dzieje, odrzucony upadł z 

impetem pod kolumną. Poczuł straszliwy ból i swąd palonego mięsa - zadana rana wyglądała 

jakby ktoś przypalał go żywcem. 

- Ty jesteś... magiem! - krzyknął przerażony. 

- Można tak powiedzieć. Tak, ukończyłem Pierwszą Wieżę. Z wyróżnieniem. 

- Myślałem, że przystępuję do uczciwej walki: jeden przeciwko jednemu, a ty okazujesz 

władać magią! 

- A ty znowu jak opętany gadasz o tym honorze - zaśmiał się Thor. - Ja jestem nowym, a ty 

starym porządkiem. Powiedz mi, czy honorem był ucisk biednych setek tysięcy ludzi przez 

bogaczy? Czy honorem była taka nowa forma niewolnictwo? Cel uświęca środki. Jesteśmy z 

Julianem gotowi popełnić każdą niegodziwość jeśli będzie ona podyktowana dobrem 

ludzkości. Ty i tobie podobni martwią się wyłącznie o własne interesy. 

Deep zebrał w sobie wszystkie siły. Opierając ciężar ciała na prawej dłoni wyprowadził cios, 

lecz został on przez Thora zablokowany. Miecznik przewidział to i stopą skosił przeciwnika z 

nóg. 

- Wasz porządek - zaczął, wstając - oznacza nieporządek. Żyjecie w świecie oderwanym od 

rzeczywistości i dlatego należy was powstrzymać. 

Deep chciał wyprowadzić ostatni cios, lecz Thor zatrzymał go i broniąc następne razy wstał 

na równe nogi. 

- Julian wie, co robi - rzekł Władca Piorunów. - Sam żył w takich warunkach. Trzeba 

najpierw wyzbyć się takich pomyłek myśli ludzkiej jak ty. Nasz porządek będzie trwał wieki! 

Deep zaczął poważnie obawiać się przegranej w tej walce. Z trudem mógł zginać palce w 

rannej, lewej ręce, zaś jego przeciwnik znajdował się w doskonałej formie. 

- Takie rozmowy to zabawa dla Johna - stwierdził Deep. - Ja widzę jedynie dobre imię brata, 

nie jestem mocny w takich rozmowach. 

- Bezmyślny siepacz... 

Thor ruszył do natarcia, znów Deep bronił się, lecz spodziewał się również uderzenia sztyletu. 

Zdziwił się, gdy tym razem został trafiony mieczem, lecz ból znów był nieproporcjonalnie 



wielki w stosunku do zranienia. 

- Czemu teraz nie użyłeś swojego tajemnego ciosu? - zapytał Deep ze złośliwym uśmieszkiem 

na twarzy. 

- Nie było to potrzebne, i tak cię trafiłem. Środki należy dobierać stosownie do swojego 

położenia. 

- Załóżmy, że... zabijesz mnie teraz... ale i tak zginiesz z rąk moich przyjaciół. 

- Oj, naiwny człowieku - zaśmiał się ciepło Thor. - Spójrz, gdyby ta walka naprawdę coś 

znaczyła, gdybym czuł zagrożenie z twojej strony, zawołałbym swoją straż i wszystko byłoby 

jak należy raz dwa. Ja chcę jedynie rozerwać się, porozmawiać z człowiekiem inaczej 

myślącym. Mam otwarty umysł. To też taki symbol, że oto umiera stary porządek, rozumiesz 

to? 

- Nie. Ja rozumiem tylko śmierć. 

- Oj, oj, nie ma to jak ten wasz altruizm! Boisz się tylko o swoje własne życie, nic 

piękniejszego nie dostrzegasz. 

- Jeśli cię teraz zabiję... 

- Nie, gołąbeczku, nawet nie rozważaj takiej możliwości. Słyszysz te wszystkie dźwięki? 

Zarówno twoi, jak i mój przyjaciel świetnie się bawią! 

Teraz Deep ruszył do natarcia. Starał się zadawać jak najszybsze ciosy, nie zważał wcale na 

swoje rany. Thor z trudem bronił się, a mimo iż uderzenia wcale nie były zbyt silne, iskry 

sypały się z sykiem. W końcu Deep przeciął na ukos całą zbroję przeciwnika. 

- Cha, widzisz jak pozorna jest twoja ochrona! - zawołał Deep. Nagły przypływ adrenaliny 

dodał mu sił i odwagi. 

- Nie jest mi ona potrzebna - warknął Thor, przecinając zbroję do końca. Gdy upadała na 

ziemię jej kółeczka rozbłysły tysiącami odblasków. 

- Nie żyjesz w rzeczywistości. Ubierasz się jak cudak, wybrałeś jakiś niepojęty sposób walki! 

- Czego nie pojmiesz, zabije cię! Graj, muzyko! 

Thor wbrew pozorom zachowywał spokój, zaś Deep wrzał z wściekłości. Dodatkowo jego 

stan pogarszały krzyki z piętra wyżej, krzyki Johna, Henry'ego, Aleksandra, Chrisa... Nie 

wiedział, co powinien zrobić, walka musiała trwać nadal... 

Do natarcia ruszył jego przeciwnik, najpierw cios z góry, z lewej, z lewej, z prawej strony, 

sztych. Deep bronił wszystko z nieprzytomnym uśmiechem na ustach, czuł się już zwycięzcą, 

gdy nagle kolejny grom rzucił go na ziemię. 

Thor uniósł swój srebrny, połyskujący miecz do ostatecznego ciosu. Deep poczuł 

wszechogarniającą wściekłość, gniew, który zadziwił jego samego, wypełnił go bez reszty. Z 

nadludzką siłą zerwał się nagle i wbił miecz prosto w brzuch Thora. 

Ten spojrzał zdziwionymi oczami i upadł na ziemię. Jego broń padła z metalicznym 

brzdęknięciem obok niego. 

- Pamiętaj, że stary porządek może się jeszcze podnieść - powiedział Deep, ledwo trzymając 

się na nogach. 

- Zdejmij... mój kapelusz - wyszeptał Thor. 

Miecznik zdziwił się. Jego przeciwnik trzymał się przy życiu niewątpliwie tylko dzięki magii, 

celowo wydłużał swoją agonię. Nie oceniając tego, wykonał prośbę. 

Deep nie miał sposobności dobrze przyjrzeć się Thorowi podczas walki, zdziwił się widokiem 

bladej twarzy, którą wykrzywiał grymas strasznego bólu. Ta delikatna cera wyraźnie 

kontrastowała z silnym ciałem jakby zawodowego zabójcy, ukrytym pod skórzanym 

kaftanem. 

- Zabiłeś... nieszczęśliwego człowieka - wyszeptał Thor, a w jego oczach pojawiły się łzy. - 



Zabiłeś... marzenie... 

- Obaj mieliśmy marzenie. To bezlitosne prawo przyrody, wygrywa silniejszy - odparł 

beznamiętnie Deep, wyciągając z jego ciała miecz, kończąc tym samym jego agonię. 

Skrajnie wycieńczony usiadł obok jego zwłok. Nie miał już sił, by przystąpić do walki z 

Julianem, a jego uszu dochodziły niepokojące dźwięki... 

 

John w ostatniej chwili zawahał się. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co go czeka, gdy 

zrobi ten ostatni krok. Mimo to zwlekał, choć nie wiedział czemu. Na pewno nie kierował 

nim strach. W końcu westchnął ciężko i otworzył szeroko drzwi. 

Natychmiast uskoczył w bok, a piątka jego towarzyszy poszła w ślad za nim. Jeszcze Henry 

nie padł na ziemię, gdy całą salą wstrząsnął potężny wybuch. 

Już na wstępie Julian posłał ku nim wielką kulę mocy, która jednak chybiła, uderzając w 

ścianę i, co dziwniejsze, nie burząc niczego. Mali Wojownicy czym prędzej wstali na równe 

nogi, by ukazać się w całej okazałości. 

- Czyżby zwiodło cię przeczucie, Johnie Gipange? - zapytał głos dobiegający z oddali. 

W półmroku, na drugim końcu podłużnego korytarza, stał ich wróg. 

Ruszył ku nim powoli. Wyglądał nieludzko, ciało miał przyobleczone czarną zbroję, a zza 

maski zasłaniającej całą twarz wyzierały dwa czerwone ślepia. Jego peleryna, czarniejsza niż 

noc, falowała leniwie pod wpływem jego ruchów. Kroki ciężkich butów niosły się głośnym 

echem po sali. 

Mali Wojownicy nie zlękli się. 

- Każdy może się czasem pomylić - odparł hardo John, choć tak naprawdę nie wiedział, co 

powinien powiedzieć. 

- Ach, no tak, pomyłka to ludzka rzecz. Tak więc, po cóż tu przyszliście? - zapytał Julian 

jakby nie było to wystarczająco oczywiste. 

- Przyszliśmy cię zabić! 

- Cha, cha, cha! - zaśmiał się głucho król Polski. - Mnie nie mogły zabić potężne armie, a 

zabije mnie garstka głupców! Zaprawdę, powinszować wam odwagi, a teraz skończmy tę 

zabawę. Poddajcie się sprawiedliwości. 

- Ty jesteś głupcem - odparł niespodziewanie Freeze. - Wielu próbowało cię przeszyć 

mieczem, lecz dziś między nami nie ma miecza. Zgładzimy cię magią śmierci i magią życia, 

zaklęciami pnączy, ogniem i lodem. Rozniesiemy cię na naszych strzałach. 

- Cóż za krasomówstwo! - Julian klasnął kilka razy w dłonie. - Ech, takich jak ty lubię, 

mądrzy, wygadani... Takie odstępstwo od zwyczaju. Dlaczego udało wam się wedrzeć do 

mojej twierdzy, choć wczoraj złapałem w locie duszę tego tutaj Johna Gipange? - wskazał na 

maga. - Nie wiecie? No cóż, początkowo chciałem wszystkich wprawić w stan podwyższonej 

gotowości, ale nie, pomyślałem sobie, czemu miałbym pozbawiać się takiej wyśmienitej 

rozrywki? 

- Już niejednemu buta przyniosła śmierć! - krzyknął John 

Julian zaśmiał się głucho. 

- Ale mnie nie da się zabić. Nieważne, czy mieczem, czy strzałą, czy magią życia czy śmierci! 

John już zrozumiał. To on musiał wykonać pierwszy ruch. Wzniósł swoją rękę i szepcząc 

staro-hebrajskie formuły tworzył dysk, lecz przerwał w połowie, by uskoczyć przed kolejną 

kulą energii. Jego towarzysze broni dopiero wtedy przystąpili do natarcia. 

Julian wiedział, że walka może okazać się wcale nieprosta, wróg był znacznie liczniejszy, 

lecz nie potrafił tego wykorzystać. Próbują go otoczyć, ale on biegnie w kierunku Aleksandra, 

uskakuje przed kolejnymi zaklęciami jak cień, samemu uniemożliwiając przeciwnikowi 



ucieczkę. Wyprowadzony przez niego cios był doskonały, czarodziej z hukiem padł na 

ziemię. 

Wtedy jego ciało przebiła strzała energetyczna na wylot. Serce zabiło jak oszalałe, ból na 

chwilę go oszołomił. Już miał przejść do przeciwuderzenia, gdy zobaczył, że Chris posłał ku 

niemu potężną falę. Stosując poznaną od Psycho sztuczkę przesunął się w wymiarze, by 

uniknąć obrażeń. 

Wtedy jakaś siła uniosła go w powietrze, nie wiedział, co to, aż w końcu przypomniał sobie 

ten przeklęty dźwięk... Sonata Śmierci. Dźwięk tak umiłowany przez głupców, których znał w 

Pierwszej i Piątej Wieży. Poczuł ból na całym ciele, jakby nie przed skórę, a każdą swą 

wewnętrzną tkanką. Był całkowicie bezbronny, nie mógł temu jakkolwiek zaradzić. W końcu 

Henry zmęczył się graniem i opuścił przeciwnika na ziemię. 

Julian nie dotknął jeszcze podłogi, gdy poczuł na sobie straszliwe zimno - to Władca Lodu 

unieruchomił go za pomocą sopli przebijających podłogę. Król Polski wiedział, że nie może 

się oszczędzać, czym prędzej wstał, by uniknąć nadchodzących z wszech stron ciosów. Przez 

niedopatrzenie John trafił Aleksandra. 

Julian szybko przesuwał się między wymiarami rzeczywistymi a piątym, złapał łucznika za 

kaftan i zaczął go bić. Gdy John rzucił się mu z pomocą, król Polski rzucił w niego Henry'ym 

jak szmacianą lalką. 

Ślad ognia zostawiany przez Firena nie był w stanie mu zaszkodzić, lecz król Polski nie mógł 

przez niego ruszyć się. Wykorzystał to Freeze, który rozpędził się i wyskoczył, by zadać 

potężne cięcie swoim mieczem. Julian upadł na ziemię pod wpływem impetu ciosu. 

- Nie doceniałem was - warknął, wstając na równe nogi. 

- To wspólna cecha tych wszystkich, którzy rządzą, a nie powinni! - ryknął John. 

Henry szył jedną strzałą za drugą w przeciwnika, lecz ten przesunął się po piątym wymiarze, 

by znaleźć się za jego plecami i zadać mu potężny cios pięścią. 

Julian nie zaznawał ani chwili spokoju, wnet poczuł jak na jego łopatkach rozbija się kula 

ognia. Gdy odwrócił się ujrzał pędzącego Freeze'a. Chciał go odepchnąć za pomocą prostego 

zaklęcia, lecz zaraz poleciały ku niemu następne kule ognia.  

Tak jak się spodziewał, wróg uderzył za pomocą półkolistego, ostrego kawałka lodu, który 

zaraz pękł, nie trafiwszy celu, nie przebiwszy zbroi. Julian, wykorzystując swój wyższy 

wzrost, chciał uderzyć go ciosem z góry, jakby chcąc go wbić w ziemię. Udało się, Freeze 

upadł niczym oszołomiony. 

Coś jakby strzała energetyczna, pod skosem... nie, to coś znacznie potężniejszego, to musiało 

być dziełem magów. Jakby cienkie ostrze wbite w jego ciało poszerza się, niszczy wszystkie 

wnętrzności, wypala... lecz zapomnieli, że to on jest najpotężniejszy. Chwila skupienia 

wystarczyła, by tę klątwę odesłać do nadawcy. 

Teraz tuż pod żebrami, potężny odrzut, Henry wykorzystał chwilę, by dokładnie wystrzelić 

strzałę energetyczną. Król Polski wyciągnął lewe ramię jakby chciał go odepchnąć, lecz 

dopiero skrzyżowawszy je z prawym rzucił łucznika na ziemię. Nie ma to jak dobre, proste 

zaklęcie... 

Julian zrozumiał, że nie będzie w stanie zabić ich wszystkich równocześnie, musiał się zająć 

nimi jeden po drugim. Zaczął biec w kierunku Johna, unikając ciosów dzięki swej nadludzkiej 

zwinności lub przenosząc się w piąty wymiar. 

Prędko więc dotarł do celu, lecz mag zasłonił się tarczą. Król Polski nie przejął się tym, 

energia rozeszła się po nim dość nieprzyjemnie, po czym uderzył przeciwnika pięścią w 

okolice mostka. Cios wspomożony magią powalił Johna na ziemię. 

Podniósł go jedną ręką, trzymając za szyję. Słyszał wyraźnie, że wróg jest w stanie 



umierającym, słyszał to nierówne bicie serca... 

- Podziwiam - powiedział cicho. 

Lecz gdy wydawało się, że wszystko zostało już skończone, Julian zawył wściekle z bólu, 

wypuszczając maga. Nie zdążył się obrócić, gdy Freeze, wbiwszy swój miecz aż po klingę w 

plecy wroga, zdecydowanym ruchem w bok wyciągnął go. Julian zachwiał się i upadł plecami 

na ziemię. 

- To już twój koniec! - ryknął Freeze, podnosząc ociekający wodą i krwią miecz do 

ostatecznego cięcia. 

Zaklęcie odepchnięcia perfidnie trafiło go w twarz, przewracając na ziemię. Julian wcale nie 

składał broni. 

Czuł już wielkie zmęczenie, gdy Chris uderzył piorunem. Wielki huk rozległ się na całej sali, 

lecz uniknął zaklęcia, przenosząc się w piąty wymiar. Wtedy właśnie schwytał go swoją 

magią Aleksander. 

Julian wiedział, że nie dzieje się dobrze. Zrodziła się w nim niewysłowiona wściekłość, 

gniew, o którym już bodaj zapomniał... Zobaczył przy sobie Psycho, jak dawno go nie 

widział... Uśmiechał się do niego. Tak, Tres doskonale wiedział, co powinien zrobić... 

Już kiedyś go uwięziono. 

Julian wybuchł nieposkromionym gniewem, nie zważał na oślepiający ból, jaki zadawało mu 

spętanie. Tak. To on jest władcą samego siebie. Nikt nie ma żadnego prawa do choćby 

najmniejszej cząstki jego duszy. 

Nikt nie stał w jego pobliżu, gdyby stał, nie zostałby po nim nawet proch, mimo to siła 

eksplozji rzuciła wszystkich na ściany. Aleksander stał jeszcze chwilę na nogach, po czym 

zemdlał, jakby do jego ciała z opóźnieniem dotarło, że zostało obalone. Zapomniał o 

podstawowej zasadzie spętywania: nigdy nie unieruchamiać potężniejszych od siebie. 

Julian mógł zabić kogokolwiek by tylko chciał, wybrał jednak cel najprostszy. Chris stanął 

czym prędzej na nogi, przygotowywał zaklęcie, lecz jego przeciwnik bezceremonialnie 

pchnął go ramieniem na ziemię. Jak zwykły przedmiot, jak marną kukiełkę podniósł 

Aleksandra, zastanawiając się, jaką śmierć mu zadać, gdy nagle usłyszał świst zbliżającej się 

strzały... 

Julian czuł się wielkim człowiekiem, uznawał się za wybitnego polityka, niezrównanego 

wodza, a także początkującego artystę. Znał doskonale tysiące zaklęć, które zadawały bolesną 

śmierć, a drugie tyle, które bezpośrednio prowadziły do tego, mimo to nie mógł przypomnieć 

sobie żadnego pasującego do tej chwili... Odpowiedź jednak nadeszła sama. 

Henry wstrzymał oddech, nie mógł zrozumieć, że oto zabił własnego przyjaciela. Strzał był 

wymierzony doskonale, lecz Julian okazał się szybszy i zasłonił się Aleksandrem. 

Niedowierzanie przerosło Henry'go, na jego twarzy malował się niewysłowiony ból, kiedy 

mag po trafieniu zwisł jak szmaciana lalka. Julian nie miał czasu na żadne sentymenty, wnet 

rzucił zwłoki w tworzącego dysk Johna, a biegnącego na niego Firena zdzielił nadgarstkiem. 

Chris nie mógł uwierzyć w to, co się stało, wnet pobiegł do ciała przyjaciela, by uratować 

choćby ostatnią iskrę życia. Jego wróg nie zwlekał, posłał ku niemu kulę mocy, Firen i Freeze 

starali się ją powstrzymać swoimi zaklęciami, lecz nie udało się, więc czym prędzej zepchnęli 

Chrisa z toru lotu pocisku Juliana. 

Właściwie przeorał on ciało Aleksandra na dwie części. 

Chris tylko krótką chwilę patrzył na to zwęglone ścierwo z niedowierzaniem. Postradał 

zmysły, wstał na równe nogi i wypowiadał najpotężniejsze zaklęcie, jedno za drugim, nie 

bacząc, że Julian wszystkiego unika. 

Ten obłęd starał się wykorzystać Freeze, podbiegł do przeciwnika, by tuż przy nim wzniecić 



huragan. Król Polski już niemal powstrzymał go przed tym, lecz wtedy John odepchnął go 

nieznacznie prostym zaklęciem. 

Potężne tornado pojawiło się nagle, unosząc Juliana w powietrze. Freeze stał w miejscu, 

patrzył niewzruszony, a jedynie jego powiewająca peleryna świadczyła o tym, że nie jest 

zaklętą statuą. 

Wiatr zaczął słabnąć, Henry wiedział doskonale, że tak być powinno, więc czym prędzej 

napiął swój łuk. Nim jeszcze unieruchomiony lodem Julian upadł na ziemię, ugodził go 

strzałą energetyczną. 

Król Polski czym prędzej wstał na nogi. Musiał szybko wykonać unik, nie mógł przeskoczył 

przez piąty wymiar, gdyż wtedy bez większych trudności unieruchomiłby go Chris. Magia, 

magia... Chris, Firen, Freeze, John, czterech magów i jeden łucznik. Nawet jeśli zabiją go, nie 

uda się im go uśmiercić, mimo to musi wciąż walczyć. Musi wykorzystać to, co oni uważają 

za swą siłę. 

Chris posłał ku niemu falę światła, zdolną spopielić dowolny w owej sali przedmiot. Wszyscy 

magowie stali blisko siebie, Julian nie miał czasu, by opracować dobrą obronę, odepchnął 

uderzenie ze zmniejszoną siłą. Musiał skłócić ich magię, lecz zanim wymyślił cokolwiek, 

John odbił falę z powrotem ku niemu. Nie myśląc długo położył się na ziemi. Poczuł na 

całym ciele nieprzyjemne mrowienie... 

Nim zdołał cokolwiek zrobić poczuł jak coś ostrego wbija mu się w plecy. Ból stawał się 

coraz silniejszy, więc przewrócił się na bok i powstał. Trzy sople lodu wyczarowane przez 

Freeze'a, który wybiegł przed szereg... kolejny wystawiony osobno na śmierć. 

On śmie mierzyć się z nim w walce na pięści? Wystarczyły cztery ciosy, piąty rzucił go na 

ziemię. Wtem Julian ujrzał nadchodzące od strony magów pociski. Ruchem ręki i 

odpowiednim zaklęciem zniwelował wszystko, po czym posłał ku nim falę rezonansową. 

Tak jak przewidywał, trafiła w chwili najbardziej dla nich niekorzystnej, gdy przygotowywali 

następne zaklęcia, a uderzenie skierowało ich energię przeciwko nim samym. Teraz Julian 

mógł zająć się osamotnionym Henry'ym... 

Łucznik nie miał zdolności do walki wręcz, a także nie miał czasu, by odpowiednio 

wyprowadzić strzał. Julian natychmiast przejrzał jego zamiar. Rzucił ku niemu jedną czaszkę, 

po czym pobiegł w jego kierunku, śmiejąc się opętańczo. Henry już zadął w swój flet, miał 

rozpocząć Sonatę, gdy ujrzał twarz nieszczęśnika, zabitego niegdyś przez Juliana... duszę, w 

której wyryto tylko nieludzkie cierpienie z ostatniej chwili życia... z chwili, która z życia stała 

się śmiercią. 

Julian uniósł się przez Sonatę nieznacznie, lecz melodia była zbyt krótka, jedynie ułatwiło mu 

to wyprowadzenie kopnięcia ze straszliwą mocą. Henry, objęty przez przeklętą duszę, nie 

bronił się, poczuł jedynie ból, inni zaś usłyszeli mrożące krew w żyłach chrupnięcie. 

Julian poczuł nagle coś nieopisanego, jakby uderzenie pioruna, a następnie objęcie przez 

płonący lód... upadł na ziemię, chciał od razu powstał, lecz uniemożliwiała mu to klatka. 

Poczuł wielką wściekłość, chciał zniszczyć wszystko wokół siebie, ale to jedynie wzmogło 

jego cierpienie. Tym razem nie zdołał jej przełamać... 

Chris utrzymywał klatkę, Firen i Freeze jedynie wspomagali go swą mocą, a mimo to ich 

przeciwnik nieomal wydobył się z ich więzów. John natomiast czym prędzej pobiegł do 

Henry'ego, by czym prędzej uratować go od śmierci. Znał ten rodzaj złamania, jego 

wyleczenie nie powinno stwarzać jakichkolwiek trudności. 

- Skurwy... syny... - wydusił z siebie Julian z trudem. - Pokonaliście... mnie... 

- Jeszcze nie... 

Wszyscy usłyszeli skrzypienie otwieranych drzwi, więc w tym kierunku skierowali swój 



wzrok. Stał w nich Deep, który ruszył w ich stronę, kulejąc silnie. 

- Och, a cóż za miły memu sercu widok się tutaj roztacza – powiedział ze złośliwym 

uśmiechem na twarzy. 

- Przyszedłeś w samą porę - stwierdził Chris. - Czas oderżnąć temu bydlakowi głowę. 

- Czekajcie - zawołał John, patrząc Henry'emu w oczy. - Musimy najpierw zdjąć jego maskę! 

Chcę zobaczyć, jak wygląda jego twarz! 

- No dobrze... - jęknął Deep. Zmęczyło go same wejście do sali, chciał zakończyć to jak 

najszybciej. 

Bez najmniejszych ceremonii rzucił na ziemię miecz z hukiem i klęknął na piersiach Juliana, 

by maska znalazła się w odpowiedniej odległości od niego 

- A więc zabiliście również i Thora... - westchnął ciężko Julian. - Zabraliście mi jedynego, 

którego kochałem... a kochałem wszystkich. 

- Nie da się zdjąć! - zawołał Deep, unosząc zakrwawione ręce do góry. - Ostrzejsza niż 

najostrzejsza brzytwa! 

Niespodziewanie Julian wybuchnął gromkim śmiechem, śmiał się opętańczo, głośno, 

przerażająco... Mali Wojownicy nie wiedzieli, co powinni zrobić 

- Cha, cha, cha! Za ostra! Głupcy, wygraliście tylko jeden raz! Nie wygraliście! Ja powrócę, a 

wtedy zrobię wam taką krwawą łaźnię, że... 

Nie wypowiedział ani słowa więcej. Deep z wielką siłą uderzył mieczem w jego szyję. Nie 

ulegało wątpliwości, że Julian nie żył. 

Zapadła cisza. Głucha cisza, której nie spodziewał się nikt. 

- Zatem wygraliśmy - powiedział po dłuższym czasie Firen. 

- Aleksander zapłacił za to zwycięstwo najwyższą cenę - rzekł Chris, klęcząc nad zwęglonymi 

resztkami przyjaciela. 

- Czy to było tego warte? - zapytał Henry. 

- Za wolność - odparł Firen po chwili. 

- Za odpowiedzialność dziejową - odparł Freeze 

- Za chwałę - odparł John. 

- Za krzywdę mojej rodziny - odparł Deep 

- Za pokój na świecie - odparł po chwili Chris. 

Zapadła między nimi głucha cisza. Deep przysiadł na ziemi ze zmęczenia. 

- Inaczej to sobie wyobrażałem - rzekł łucznik. 

Tej pustki nic nie było w stanie wypełnić. Wyszli z twierdzy. Patrzyli przed siebie 

beznamiętnie, a wszyscy zbierali się wokół nich, nie mogąc uwierzyć w tę wieść - Julian nie 

żyje. 

Zaczęli przemawiać. Trudno będzie przywrócić dawny porządek, o ile w ogóle będzie to 

możliwe. Kazali przyzwać urzędującego w ziemi czerniakowskiej króla, by znów rządził całą 

Polską. Ich rola dobiegła już końca. Oni nie byli królami. Byli wojownikami. Małymi 

Wojownikami. 

Przestali jednak być zwykłymi ludźmi. Przestali być magami, Władcami Żywiołów, 

łucznikiem i miecznikiem. Stali się legendą, gdziekolwiek się nie pojawili, wszyscy chcieli 

ich oglądać, czcić. Wszyscy ci, których Julian pozbawił krewnych, majątku, normalności... 

Mali Wojownicy początkowo chcieli się tego wystrzegać, lecz w końcu poddali się. Poddali 

się radości. 

Wreszcie mogli być szczęśliwi. Każdy z nich. 


