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PROLOG

Tak,	 znalazłem	 się	 tutaj,	 gdzie	 zawsze	 chciałem	 być.	 Stary	 kapłan
wreszcie	 wyzionął	 ducha,	 a	 ja	 zajmuję	 jego	 miejsce.	 Tłum	 głupców
wiwatuje	 wokół	 zgodnie	 z	 tradycją.	 Patrzą	 na	 mnie	 z	 zawiścią,	 ale
i	z	podziwem.	Pierwszy	raz	w	jakże	długiej	historii	osady	rolniczej	kapłanem
Re	zostaje	tubylec.	Wiele	mnie	to	kosztowało,	aby	nie	zajmować	się	uprawą,
będąc	jedynie	częścią	mało	ważnego	fragmentu	mrowiska	dostarczającego
żywność	dla	całej	reszty.	Większość	ludzi	tutaj	pragnie	jedynie	odziedziczyć
posadę	 po	 rodzicach.	 Dziewczyny	 chcą	 pracować	 przy	 spichlerzach	 lub
w	porcie	przy	przeładunku	już	posortowanego	ziarna,	a	chłopcy	pragną	tak
jak	 ich	 ojcowie	 ciężko	 pracować	w	 polu.	 Gdy	 raz	 na	 jakiś	 czas	 zdarza	 się
komuś	wykazywać	większą	inteligencję	w	swoim	pokoleniu,	rodzina	z	dumą
posyła	 go	 na	 najważniejszą	 wyspę	 Archipelagu,	 aby	 szkolił	 się	 tam	 na
kontrolera	 roli.	 Gdy	 wraca	 po	 dłuższym	 okresie	 nauk	 i	 zajmuje	 jakże
zaszczytne,	 kierownicze	 stanowisko,	 rodzina	 pęka	 z	 dumy.	 Bycie
przełożonym	rolników	to	w	zasadzie	najwyższa	pozycja,	jaką	realnie	można
uzyskać	na	naszej	wyspie.	 Jest	 ona	największą	 z	 czterech	wysp	 imperium,
a	 jednak	 jedyne,	 co	 można	 o	 niej	 powiedzieć,	 to	 „spichlerz	 Archipelagu”.
Całe	szczęście,	że	coraz	mniej	jest	chętnych	na	służbę	oświetlającego	życie
z	góry	Re.	Owszem,	wiara	w	wielki	twór	dający	światło	nie	słabnie,	ale	jakoś
ludzie	 z	 Aranu,	 dla	 których	 kapłaństwo	 od	 zawsze	 było	 sposobem	 na
życie,	 nie	 kwapią	 się	 do	odbierania	 chwały	 sacrum	na	dalekim	 zachodzie,
gdzie	 jedyne,	 co	 mogą	 osiągnąć,	 to	 wzbudzenie	 podziwu	 przygłupich
rolników.	 Kiedy	 ponad	 dziesięć	 cykli	 Re	 temu	 udawałem	 się	 na	 Aran	 do
Seminarium	 Światła,	 moi	 sąsiedzi	 nabijali	 się	 ze	 mnie,	 że	 trzeba	 być
czarodziejem,	aby	przejść	testy	kapłańskie,	i	że	niechybnie	skazuję	się	swoją
decyzją	 na	 śmierć.	 Ojciec	 zaklinał	mnie,	 żebym	 został	 kontrolerem	 roli	—
z	 moją	 inteligencją	 nie	 byłoby	 to	 trudne.	 Ja	 widząc	 szansę	 na	 mistyczną
posadę	kapłana,	nie	mogłem	jej	przepuścić.	Gdyby	Ci	wszyscy	modlący	się



teraz	do	Re	głupcy	wiedzieli,	że	w	seminarium	już	dawno	stwierdzono,	że
Re	 to	 jedynie	 obiekt,	 będący	 gdzieś	 wysoko,	 niemający	 nic	 wspólnego
z	boską	 istotą…	pewnie	 i	 tak	wznosiliby	do	niego	modły,	prostaki.	Testów
kapłańskich	nawet	nie	było,	a	na	odchodne	powiedziano	mi,	że	dobrze,	że
się	do	nich	wybrałem,	bo	nikt	 inny	nie	zdecydowałby	się	objąć	posady	na
tym	odludziu.	Śmieszne.	Cały	Archipelag	głęboko	wierzy	w	Re,	na	tej	wierze
opierają	 się	 wszystkie	 nasze	 społeczne	 struktury,	 nawet	 ja	 sam	 głęboko
w	 niego	 kiedyś	wierzyłem,	 a	 najwięksi	 uczeni	 imperium,	 zamiast	 wyjawić
wszystkim	 poznaną	 prawdę,	 tkwią	 w	 tym	 kłamstwie	 i	 czerpią	 korzyści
z	bycia	powiernikami	samego	wielkiego	Re.	Ale	nie	ma	się	co	dziwić,	ja	sam
teraz	będę	czynił	to	samo,	aż	do	osławionej	ceremonią,	chwalebnej	śmierci
jako	 sługa	 naszego	 jedynego	 bóstwa.	 Wiwaty	 cichną,	 pora	 na
przemówienie…	 Cała	 drewniana	 świątynia	 oczekuje,	 aż	 powiem	 coś
mądrego,	 coś	 świętego,	 coś,	 co	 umocni	 ich	 i	 tak	 bezgraniczną	 wiarę
w	 Jedynego.	 Odwracam	 się	 w	 ich	 kierunku,	 widzę	 stojącego	 na	 samym
przodzie	ojca,	który	teraz	jest	prawdopodobnie	najdumniejszą	istotą	całego
stworzenia.	Spoglądam	krótko	na	znajdującą	się	w	samym	środku	budynku,
pomiędzy	 wszystkimi	 krajanami,	 świętą	 sadzawkę	 z	 wiecznie	 zieloną,
mistyczną	 rośliną	 —	 darem	 Re.	 Taka	 sadzawka	 znajduje	 się	 w	 każdej
świątyni.	Roślina	—	okrągły	liść	z	małą,	sztywno	wystającą	łodyżką	—	to	dla
nich	symbol	mocy	Re,	który	jest	w	stanie	dać	wieczne	życie	każdemu.	Nikt
poza	 mną	 w	 tym	 boskim	 przybytku	 nie	 wie,	 że	 długowieczność	 tego
kawałka	 zieleni	 jest	 oszustwem.	 Każdy	 kapłan	 ma	 obowiązek	 —
w	 mniemaniu	 wyznawców	 —	 oczyszczać	 sadzawkę	 z	 brudów,	 aby	 nie
zhańbić	świętości	daru	Re,	ale	tak	naprawdę	ma	to	na	celu	dosypywanie	do
sadzawki	 cudownego	 wynalazku	 spoza	 naszej	 cywilizacji,	 który
powstrzymuje	 rozwój	 rośliny	 i	 utrzymuje	 ją	 w	 stanie	 uśpienia	 przed
zakwitnięciem.	 Prawda	 objawiona	 głoszona	 przez	 kapłanów	 nakazuje
wierzyć,	że	gdy	roślina	zakwitnie,	jest	to	znakiem	wielkiej	łaski	dla	kapłana,
który	 automatycznie	 dostępuje	 zaszczytu	 świętej	 pielgrzymki	 poza
Archipelag.	 Nikt	 jeszcze	 z	 takowej	 nie	 wrócił,	 chociaż	 posiadane
w	seminarium	rzeczy	sugerują,	że	istnieje	zdecydowanie	coś	poza	czterema
wyspami.	Podczas	nauki	na	Aranie	dowiedziałem	się,	ze	zakwitnięcie	to	nic
innego,	jak	oznaka	niełaski	zwierzchnictwa,	które	przez	transport	substancji



innej	 niż	 tajemniczy	 proszek	 pozbywa	 się	 krnąbrnego	 sługi.	 Co	 gorsza,
wybraniec	 zdaje	 sobie	 sprawę,	 że	 to	 dla	 niego	wyrok	 śmierci,	 ale	 zawsze
utrzymuje,	że	marzył	o	takim	zaszczycie.	Cóż,	w	prawdę	nikt	by	nie	uwierzył,
a	 tak	przynajmniej	po	 jego	śmierci	wszyscy	 jeszcze	długo	wspominają,	 jak
wielką	 łaską	 obdarzył	 go	 Re.	 Poza	 tym,	 na	 pielgrzymkę	 otrzymuje	 się
zawsze	statek	z	dość	pokaźnym	prowiantem	i	załogą	chętnych	pomocników
wybrańca,	 więc	 istnieje	 pewna	 szansa	 na	 dotarcie	 na	 jakiś	 nieznany	 ląd.
Zawsze	 tacy	 pomocnicy	 się	 znajdą	 —	 wybór	 pielgrzymki	 może	 pozbawić
wyroku	 śmierci,	 czy	 w	 mniemaniu	 bardziej	 bogobojnych	 oczyścić
z	 wszystkich	 przewin.	 Nawet	 jeśliby	 się	 nie	 znaleźli	 prawdziwie	 chętni,
to	Najwyższy	Kapłan	zapewnia	odpowiednią	 załogę	ochoczo	odprawiającą
wybrańca	poza	Archipelag.	Wyczuwam	dość	duże	napięcie	wśród	zebranych,
chyba	zbyt	długo	zwlekam	z	przemową:

—	 Kochani,	 wytrwali	 rolnicy,	 drodzy	 wyznawcy,	 przyjaciele…	 Już
dziesięć	cykli	Re	minęło,	odkąd	opuściłem	naszą	osadę,	aby	zgłębić	tajniki
mej	duszy	i	przygotować	się	na	służbę	Jedynemu.	Teraz	wróciłem	i	pragnę
służyć	mu	 z	wielką	 ochotą,	 ale	 pragnę	 też	 prowadzić	was,	 przyjaciele,	 ku
chwale	złotych	pałaców,	czekających	na	nas	po	odbyciu	naszej	wędrówki	tu,
wśród	żywych.	Mój	poprzednik	był	zaprawdę	dobrym	kapłanem,	wszyscy	go
szanowaliśmy.	 Zdaję	 sobie	 sprawę,	 że	 jako	 waszemu	 powiernikowi
duchowemu	 ciąży	 na	 mnie	 wielka	 odpowiedzialność.	 Odpowiedzialność
utrzymywania	 niezachwianej	 wiary	 w	 Re,	 dawcę	 światła,	 dzięki	 któremu
wzrastają	nasze	plony,	a	świat	nie	ginie	w	mroku…

Przerywam	swój	monolog.	Dochodzą	do	mych	uszu	odgłosy	ogromnego
poruszenia.	Spuszczam	wzrok	w	kierunku	 tłumu.	Ojciec	wpatrzony	 jest	we
mnie,	jakby	patrzył	na	wcielenie	Re.	Cała	reszta	zaczyna	coraz	bardziej	się
przekrzykiwać.	 Ludzie	 w	 pierwszym	 rzędzie	 spontanicznie	 padają	 przede
mną	 na	 twarz.	 Ktoś	 z	 tyłu	 krzyknął:	 „Chwała	 wybrańcowi!”	 Wszyscy
podchwycili	 nutę,	 dobiega	 do	 mnie	 wręcz	 chóralny	 śpiew	 na	 cześć
wybrańca.	Już	nikt	poza	moim	ojcem	nie	stoi,	a	i	on	po	odwróceniu	wzroku
w	kierunku	sadzawki,	upada	na	kolana	przybierając	niezadowoloną,	jednak
pełną	dumy	minę.	Sadzawka…	Spoglądam	na	nią	z	niedowierzaniem.	Czyżby
mój	poprzednik	przed	śmiercią	zapomniał	o	jej	oczyszczeniu?	Zdaje	się,	że
widziałem	 go	 udającego	 się	 do	 sadzawki	 z	 proszkiem	 w	 ręku.	 Jedno	 jest



pewne,	 cała	 osada	 rolnicza	 jest	 świadkiem	 wyrastania	 z	 łodygi	 małego,
białego	 pąku,	 który	 bardzo	 szybko	 na	 oczach	 wszystkich	 zamienia	 się
w	 niewielki,	 biały	 kwiat.	 Tak,	 chwilę	 temu	 byłem	 tutaj,	 gdzie	 zawsze
chciałem	 być.	 Teraz	muszę	 udać	 się	 w	 podróż,	 której	 nigdy	 nie	 chciałem
odbyć…



W	NIEZNANE

Aran	 to	 zaiste	 piękna	 wyspa,	 choć	 nie	 miałem	 zamiaru	 już	 jej	 nigdy
oglądać.	Widok	 z	 okna	 apartamentów	najwyższego	 kapłana	 jest	 cudowny.
Spoglądam	na	 tłumy	 ludzi	 krzątających	 się	między	 straganami	w	wąskich
ulicach	 dzielnicy	 seminaryjnej.	 Jest	 ich	 więcej	 niż	 zazwyczaj,	 ale
to	zrozumiałe,	w	końcu	niektórzy	przybyli	z	najdalszych	granic	Archipelagu,
aby	 osobiście	 pożegnać	 wybranego	 przez	 Re	 kapłana.	 Jakiejś	 kobiecie
stłukła	się	na	kamiennej	drodze	szklana	ikona	z	Jedynym.	Sprzedawca	udaje
przerażonego	—	 znam	go	dobrze,	 stary	Aland	nic	 się	nie	 zmienił	 przez	 te
wszystkie	lata.	Stosuje	swoją,	przetestowaną	już	niejednokrotnie,	sztuczkę.
Pośród	masy	mniej	znaczących	pamiątek	z	miejsca,	w	którym	zrodził	się	kult
Re,	trzyma	w	centralnym	miejscu	tylko	jedną	—	dość	zręcznie	wykonaną	—
szklaną	 ikonę	 przedstawiającą	 nasze	 bóstwo.	 Ktokolwiek	 o	 nią	 spyta,
uzyskuje	 odpowiedź,	 że	 to	 jedyna	 w	 swoim	 rodzaju	 ikona	 znaleziona	 na
arańskich	plażach,	zesłana	nam	prawdopodobnie	przez	samego	Re.	Gdy	już
uda	 się	 ją	 sprzedać	 za	 rozsądną	 cenę,	 wyciąga	 spod	 lady	 kolejną,
identyczną.	Choć	teraz	nie	o	sprzedaż	chodzi,	a	o	wyłudzenie	jak	najwyższej
kwoty	rekompensaty	za	utratę	jedynego	w	swoim	rodzaju	daru	niebios.	Nie
tylko	kapłani	umieją	czerpać	zyski	z	kłamstwa…

Zawsze	 odpowiadało	 mi	 położenie	 miasta	 Ulwasti.	 W	 każdym	 jego
zakątku	 czuć	 morską	 bryzę.	 Stąd,	 najwyżej	 umiejscowionego	 pokoju
w	Seminarium	Światła,	można	dostrzec	dokładnie	liczbę	statków	w	porcie.
Próbuję	 rozpoznać,	 który	 z	 nich	 jest	 szykowany	 na	moją	 pielgrzymkę,	 ale
to	 próżny	 trud.	 Słyszę	 kroki	w	przedpokoju.	 Zgodnie	 z	 tradycją	Najwyższy
Kapłan,	 przełożony	 seminarium	 i	 głowa	 kultu	 Re,	 odbędzie	 ze	 mną
rozmowę	 w	 4	 oczy,	 aby	 umocnić	 mnie	 przed	 świętą	 podróżą.	 Według
przedstawianej	 społeczeństwu	 hierarchii	 Najwyższy	 Kapłan	 nie	 podlega
nikomu,	chyba	że	pojawi	 się	wybraniec,	który	automatycznie	do	momentu
odbycia	pielgrzymki	staje	się	zwierzchnikiem	duchowej	części	Archipelagu.



Naturalnie	 moja	 władza	 jest	 fikcją.	 Możliwe,	 że	 gdybym	 zarządził	 jakieś
cykliczne	 uroczystości	 na	 cześć	 Re	 z	 okazji	 mojej	 misji,	 usłuchano
by	 rozkazu,	 ale	 i	 to	 byłoby	 łaską	 prawdziwego	 przełożonego.	 Rozlega	 się
pukanie.

—	Wejdź	proszę,	o	święty	ojcze.
—	Wybrańcze,	nie	 jestem	godny	tej	 łaski.	—	Uśmiech	zniknął	z	twarzy

Esiphela	natychmiast	po	zamknięciu	masywnych,	drewnianych,	zdobionych
złotymi	 symbolami	 Re	 drzwi.	 Dwóch	 adeptów	 pierwszego	 cyklu
dostępujących	 zaszczytu	 pilnowania	 apartamentów	 nie	 należy	 jeszcze
zaznajamiać	 z	 prawdą	 kapłańską.	 W	 tym	 miejscu	 skończy	 się	 kurtuazja,
a	 zacznie	 standardowa	 rozmowa.	 Esiphela	 zawsze	 darzyłem	 ogromnym
szacunkiem.	 Publicznie	 był	 zawsze	 bardzo	 dostojny.	 Siwa	 broda	 i	 włosy
doskonale	 pasują	 do	 jego	 przenikliwych,	 brązowych	 oczu.	 Jednolita,	 złota
szata	 z	 wyszytym	 na	 piersi	 srebrnym	 napisem	 „Najwyższy	 pod	 światłem”
idealnie	przylega	do	masywnego,	umięśnionego	korpusu.	Jego	przemowy	są
w	 tutejszych	murach	niemal	 legendarne.	Pamiętam,	w	 jakim	byłem	szoku,
gdy	 przy	 pierwszej	 prywatnej	 rozmowie	 wypowiedział	 do	 mnie	 słowa:
„Gratuluję,	 kurwa,	 najlepszej	 posady	 naszego,	 ja	 jebie,	 królestwa	Re.”	 Ten
publicznie	nienaganny,	poważny	i	bardzo	elokwentny	kapłan,	prywatnie	był
zwykłym,	 wulgarnym,	 świadomym	 hipokryzji	 swojej	 funkcji	 człowiekiem.
Jednak	zawsze	był	szczery	i	mówił	prosto,	bez	kombinowania,	a	to	zasługuje
na	sympatię.

—	 Co	 ty	 sobie	myślałeś,	 do	 jasnej	 cholery?	 Zaniedbałeś	 sprawdzenia
sadzawki,	kurwa.	To	jebana	podstawa	twojej	pierdolonej	pracy!	Mogłeś	się
spodziewać,	 że	 ten	 stojący	 nad	 grobem	 pierdziel	 zapomni	 o	 swoich
obowiązkach!	 Jebać	 cię,	 ale	 kto	 teraz	 zajmie	 się	 wciskaniem	 kitu	 na	 tym
twoim,	bez	urazy,	zadupiu?

—	 Rozumiem	 rozgoryczenie,	 Esiphelu,	 ale	 sam	 widziałem,	 jak	 mój
poprzednik	tuż	przed	śmiercią	udaje	się	z	proszkiem	czyścić	sadzawkę.	Nie
widziałem,	czy	faktycznie	to	zrobił,	ale	wątpię,	aby	zapomniał	bądź	celowo
tego	nie	uczynił.

—	 Kurwa,	 jeśli	 o	 mnie	 chodzi,	 to	 na	 pewno	 wysłaliśmy	 mu	 dobry
proszek.	No	nic,	co	się	stało,	trzeba	łyknąć.	Zrobimy	ci	przecudny	orszak	do
statku	i	wypuścimy,	ale	żal,	że	trzeba	będzie	się	rozstać.



—	Dziękuję	za	wszystko.	Za	nauki,	za	możliwość	zostania	kapłanem	i	za
prawdę,	jaką	mi	tu	przekazano.

—	No	już,	przestań,	niepotrzebne	mi	te	ceregiele.	Niczym	nie	zawiniłeś
kultowi,	 więc	może	 jakoś	 to	 odkręcimy.	 Na	 pielgrzymkę	musisz	 się	 udać,
popływasz	 sobie	 jakieś	 ćwierć	 cyklu	 i	 możesz	 zawracać.	 Tylko	 zdejmijcie
banderę	kapłańską	i	zmyjcie	insygnia	z	pokładu.	Jak	pokierujecie	się	na	port
Archipelagu	 spoza	 Aranu,	 to	 może	 nikt	 was	 nie	 pozna.	 I	 pamiętaj,	 jeśli
ktokolwiek	będzie	podejrzewał,	że	to	wybraniec	powrócił,	to	jako	pierwszy
obwołam	 cię	 oszustem,	 który	 miał	 czelność	 podszyć	 się	 pod	 wybrańca
Jedynego,	 a	 potem	 zostaniesz	 zabity.	 Sam	 rozumiesz,	 że	 muszę	 dbać
o	 dobro	 kultu,	 a	 powrót	 kapłańskiego	 pielgrzyma	 narobiłby	 nam	 dużo
kłopotów.	Natomiast	 jeśli	uda	ci	się	wrócić	po	cichu,	to	możesz	zaszyć	się
z	załogą	gdzieś	na	dłużej.	Potem	może	znajdę	ci	jakąś	mało	męczącą	robotę
w	stolicy.	Powinno	wam	starczyć	zapasów	nawet	na	przeczekanie	większej
ilości	 czasu	 na	 jakimś	 odludziu,	 najlepiej	 gdzieś	 na	 Spichlerzu	—	 Esiphel
mówił	 oczywiście	 o	 mojej	 rodzinnej	 wyspie	 —	 aż	 wszyscy	 zapomną,	 jak
wyglądał	 ten	 nasz	 wybraniec.	 Tylko	 żebyś	 przypadkiem	 po	 powrocie	 na
spichlerz	 nie	 uwił	 sobie	 gniazdka	 gdzieś	w	 pobliżu	 ojcowizny,	 bo	 jeszcze
tego	 by	 brakowało,	 żeby	 twoi	 krajanie	 porozpowiadali,	 że	 wróciłeś.	 Ale
chyba	 nie	 muszę	 ci	 tego	 tak	 dokładnie	 tłumaczyć?	 Ostrożność	 przede
wszystkim.

—	Przyjacielu,	jestem	wdzięczny,	ale	być	może	zrządzenie	losu	ma	być
dla	mnie	znakiem,	aby	nie	zaniechać	pielgrzymki.	Skoro	coś	istnieje	daleko
za	 Archipelagiem,	 to	 może	 warto	 spróbować	 to	 odnaleźć.	 Nie	 taką
przyszłość	planowałem,	ale	może	właśnie	taka	była	mi	pisana.	Odnośnie	do
powrotu,	 mało	 statków	 poza	 handlowymi	 zatrzymuje	 się	 na	 Spichlerzu.
Czy	nie	sądzisz,	że	nie	jest	to	łatwe,	aby	nie	wzbudzić	niczyich	podejrzeń?

—	Może	 jest,	może	 nie.	 Do	 tej	 pory	wszyscy	wysyłani	 byli	 na	 śmierć,
więc	po	powrocie	na	Archipelag	i	tak	ich	ona	czekała.	Nawet	jeśli	udawało
im	się	dotrzeć	do	 legendarnego	 lądu	 innej	cywilizacji,	 to	prawdopodobnie
jako	trupy	na	statku.	Przecież	wiesz,	że	wielokrotnie	próbowaliśmy	wysyłać
ekspedycje	poszukujące	czegoś	poza	Archipelagiem,	zawsze	bezskutecznie.
Ale	 jeżeli	 marzy	 ci	 się	 szukać	 słynnych	 ziem	 na	 zachodzie	 i	 nie	 wrócisz,
to	trudno,	kurwa!	—	Esiphel	zabił	owada,	który	od	jakiegoś	czasu	próbował



ugryźć	okolicę	jego	szyi.	—	Patrz,	to	ci	jebana	gadzina.	Eh,	szkoda,	brakuje
nam	 chętnych	 w	 służbie	 na	 odległych	 krańcach	 królestwa,	 ale	 sam	 sobie
jesteś,	 do	 kurwy	nędzy,	winien.	Powinieneś	być	 czujny.	 Teraz	 się	prześpij,
a	 jutro	poszukamy	ochotników	na,	 ja	pierdolę,	świętą	pielgrzymkę!	Jak	nie
wrócisz,	 to	wiedz,	że	nie	byłeś	moim	ulubionym	adeptem,	ale	kurwa	 i	 tak
byłeś	w	porządku!

Po	 bardzo	 przyjacielskim	 uścisku	 Najwyższy	 Kapłan	 pompatycznie
opuścił	 udostępnione	 mi	 chwilowo	 apartamenty.	 No	 cóż,	 pozostało	 mi
położyć	 się	 spać.	Nie	wiem	 czemu,	 ale	 jakoś	wcale	 nie	 ucieszyłem	 się	 na
myśl	o	powrocie,	co	napawa	mnie	pewnym	niepokojem.	Chyba	oswajam	się
z	myślą	o	śmierci,	bo	sam	nie	wierzę	w	to,	że	zaczynam	pragnąć	odbyć	tę
podróż…

***
Po	 bardzo	 spokojnej	 nocy	 i	 uroczystościach	 we	 wspólnocie

seminaryjnej	 udajemy	 się	 właśnie	 na	 procesję	 do	 statku	 wybrańca.	 W	 jej
trakcie	 każdy	 pragnący	 odbyć	 błogosławioną	 przez	 Re	 wyprawę	 może
poprosić	mnie	o	udzielenie	przepustki	na	statek.	Szczególnie	będzie	na	tym
zależeć	 niektórym	 przestępcom,	 skazanym	 przez	 Radę	 Najwyższego
Kapłana	na	śmierć,	ale	zdaję	sobie	sprawę,	że	nie	powinienem	takich	ludzi
wpuszczać	 na	 pokład.	 Nie	 mam	 się	 zapewne	 czym	 martwić,	 bo	 bardzo
dziwnym	byłoby,	gdyby	Esiphel	dopuścił	chociaż	niektórych	z	przestępców
do	 mnie.	 Znając	 jego	 stosunek	 do	 roli	 kapłaństwa,	 nie	 zaryzykowałby
żadnego	niekontrolowanego	 zhańbienia	wybrańca.	Re	odbija	 swe	 łaskawe
promienie	 od	 kamiennych	 ulic	 Ulwasti,	 co	 z	 pewnością	 dodaje	 wiary
wszystkim	świadkom	w	prawdziwość	zesłanego	na	mnie	błogosławieństwa.
Procesja	 posuwa	 się	 powoli.	 Co	 jakiś	 czas	 zwykły	 mieszkaniec	 staje	 na
drodze	prosząc	o	zaszczyt	towarzyszenia	mi	w	świętej	wyprawie.	Za	każdym
razem	odmawiam.	Esiphel	zapewnił	mi	wystarczającą	załogę,	nie	ma	sensu,
żeby	 ci	 nieświadomi	 ludzie	 marnowali	 sobie	 życie.	 Jesteśmy	 coraz	 bliżej
portu.	 Widzę	 ciężko	 pracujących	 mieszkańców	 Ulwasti,	 kończących
załadunek	 prowiantu	 na	 mój	 statek.	 Niedaleko	 inni	 robotnicy	 ładują
identycznie	wyglądające	skrzynie	na	jeden	z	okrętów	Kapłańskiej	Kompanii
Handlowej,	 chociaż	 z	 pewnością	 o	 innej	 zawartości.	 Kompania	 dostarcza
smołę	 wydobywaną	 w	 północnej	 części	 Aranu	 wszystkim	 wyspom



Archipelagu.	Bez	niej	drewniane	budowle	nie	byłyby	tak	trwałe.	Wybraniec
wybrańcem,	 ale	 Esiphel	 nie	 opóźni	 złotodajnego	 kursu,	 choć	 z	 pewnością
zajmujący	się	załadunkiem	woleliby	machać	mi	na	pożegnanie.	Zbliżam	się
nieuchronnie	 do	 momentu	 wejścia	 na	 statek.	 Procesja	 się	 zatrzymuje,
a	 towarzyszący	 mi	 Esiphel,	 spokojnie	 i	 dostojnie	 wodząc	 wzrokiem	 po
obecnych,	rozpoczyna	swoją	mowę:

—	 Najdrożsi	 wierni!	 Jesteśmy	 wszyscy	 wielkimi	 szczęściarzami.	 Nie
każdy	 ma	 okazję	 osobiście	 pożegnać	 prawdziwego	 wybrańca	 światła,
pomazańca	 Re,	 człowieka,	 który	 uda	 się	 w	 nieznane,	 aby	 szukać	 nowego
świata	 dla	 dzieci	 światła.	 Tak	 oto,	 jako	 święty	 ojciec	w	 służbie	 Jedynego,
pragnę	 wyrazić…	 —	 Najwyższy	 Kapłan	 przerwał	 monolog,	 bo	 właśnie
z	tłumu	zasłuchanych	ludzi	wybiegł	mężczyzna	średniego	wzrostu,	o	blond
włosach,	w	skórzanym	stroju	 i	 z	zielonym	płaszczem,	który	właśnie	opada
mu	 na	 plecy.	 Tuż	 za	 intruzem	 z	 tłumu	 wyłaniają	 się	 osobiści	 poddani
Esiphela,	 którzy	przystają	pod	wpływem	ostrzegawczego	wzroku	 świętego
ojca.	Człowiek	w	płaszczu	zdejmuje	z	głowy	kaptur	i	wyzywająco	spogląda
swymi	 niebieskimi	 oczami	 na	 Najwyższego	 Kapłana,	 uśmiecha	 się	 dość
ironicznie,	po	czym	zwraca	się	w	moją	stronę.

—	 Wybrańcze!	 Całe	 szczęście,	 że	 zdążyłem	 przybyć	 na	 ceremonię
pożegnalną,	 gdyż	 pragnę	 towarzyszyć	 ci	 w	 zaszczytnej	 misji	 odkrywania
tego,	 co	 nieznane.	 Czy	 zechcesz	 przystać	 na	 moją	 ofertę	 służby?	 Jestem
znanym	 złodziejaszkiem,	moje	 zdolności	 będą	 niewątpliwie	 niezastąpione
na	 nowych	 ziemiach	 —	 ukradkiem	 spoglądnął	 w	 stronę	 Esiphela.	 —
W	 dodatku	mam	 pewne	 informacje	 niezbędne	 dla	 sukcesu	wyprawy.	 Ależ
ależ,	gdzie	moje	maniery.	Zwą	mnie	Isel,	do	usług.

Isel	 skłonił	 się	 nisko	 z	 gracją	machając	 ręką.	 Spojrzałem	na	Esiphela.
Z	 miny	 mogłem	 wywnioskować,	 że	 przejął	 się	 widokiem	 nieznanego.
Zaintrygowało	mnie	 to.	Wszyscy	 dotychczasowi	 ochotnicy	 nie	 zasłużyli	 na
jego	uwagę.	Może	nie	wygląda	na	zbrodniarza,	jakiego	wyobrażałem	sobie
zabrać	 na	 statek,	 ale	 nawet	 wielcy	 mordercy	 zazwyczaj	 nie	 wpływają	 na
samopoczucie	Najwyższego	Kapłana.

—	Iselu,	nie	wiem,	o	jakich	informacjach	mówisz,	ale	promienie	światła
padają	na	ciebie	wyraźnie.	Jestem	przekonany,	że	sam	Re	zesłał	mi	cię,	abyś
uczynił	 moją	 wyprawę	 skuteczną	 i	 aby	 wszyscy	 tu	 zgromadzeni	 dostąpili



w	przyszłości	radości	ze	spełnionej	pielgrzymki	w	imię	Jedynego.
Isel	 szybko	 wszedł	 na	 statek	 odwdzięczając	 mi	 się	 szczerze

wyglądającym	 uśmiechem	 i	 z	 niewątpliwie	 nieszczerze	 okazanym
szacunkiem	 skłonił	 się	 jeszcze	 raz.	 Spojrzałem	 na	 Esiphela.	 Nie	 mógł
odwołać	 mojej	 decyzji,	 wzburzyło	 by	 to	 ludzi.	 Mimo	 uśmiechów
kierowanych	 w	 stronę	 tłumu	 jego	 wzrok	 okazywał	 rozczarowanie
przyjęciem	 Isela	 w	 poczet	 załogi.	 Jakby	 chciał	 dać	 do	 zrozumienia,	 że
mieszam	się	w	nieswoje	sprawy	 lub	 też	 tylko	przesunąłem	czyjś	wyrok	na
podstawie	 nieprawdziwego	 zapewnienia	 o	 rzekomych	 informacjach.
W	końcu	uratowałem	ściganego	przez	poddanych	Najwyższemu	Kapłanowi.
Sam	 się	 zastanawiam,	 jakież	 to	wiadomości	może	mieć	 dla	mnie	 złodziej
ścigany	 przez	 sługi	 Esiphela.	 Jedno	 wiem	 na	 pewno.	 Skoro	 zaszedł
Esiphelowi	za	skórę,	to	na	pewno	jest	postacią	godną	uwagi.	Czas	wyruszać,
zaraz	 odbijamy	 od	 brzegu,	 dość	 tych	 okrzyków	 radości.	 Jeśli	 będę	 miał
szczęście,	 dowiem	 się	 czegoś	 ciekawego	 nim	 skończę	 jako	 zapomniany
pielgrzym.	Udaję	się	na	rufę	 i	pozdrawiam	tłumy.	Oddalając	się	od	brzegu
dostrzegam	 Esiphela,	 który	 macha	 mi	 na	 pożegnanie	 i	 bardzo	 szybko
odwraca	 się,	 idąc	 w	 stronę	 seminarium.	 Nie	 mogę	 już	 rozpoznać
poszczególnych	osób	w	porcie.	To	najwyższy	czas	udać	się	do	komnat.

Przechodząc	 po	 statku	 rozpoznaję	 załogę.	 Uśmiecham	 się	 serdecznie
do	 Ebuhleni.	 Odwzajemnia	 uśmiech	 i	 natychmiast	 wydaje	 nowe	 rozkazy,
chociaż	 załoga	 zdaje	 się	 dokładnie	 wiedzieć,	 co	 ma	 robić.	 Jej	 czarno-
czerwone,	 długie	włosy	 powiewają	 na	morskim	wietrze.	Miałem	 ogromne
szczęście,	 że	 spośród	 wszystkich	 dostępnych	 kapitanów	 trafił	 mi	 się	 ten
najpiękniejszy	przebywający	na	Aranie.	Ebuhleni	powiedziała	mi	wczoraj,	że
płynie	ze	mną	w	podróż.	Nie	chciałem	się	na	to	zgodzić,	bo	odbyłem	z	nią
rozmowę	 jeszcze	 przed	 usłyszeniem	 od	 Esiphela	 o	 możliwości	 powrotu,
a	poza	 tym	 jakaś	 część	mnie	wcale	nie	 chce	wracać.	Nie	do	mnie	 jednak,
lecz	 do	 niej	 należała	 decyzja.	 Poznałem	 Ebuhleni	 jeszcze	 będąc
w	 seminarium.	 Byliśmy	 w	 sobie	 zakochani,	 ale	 nasz	 związek	 nie	 mógł
kwitnąć,	w	końcu	miałem	zostać	kapłanem	Re.	Niemniej	 jednak	obiecałem
jej	wtedy,	że	na	zawsze	będę	ją	nosił	w	swym	sercu,	ale	też	poleciłem,	aby
ona	 znalazła	 sobie	 inną	 osobę	 do	 kochania.	 Najwyraźniej	 nie	 posłuchała,
moja	najdroższa.	Teraz	nie	ma	sensu	gniewać	się	na	nią,	że	zdecydowała	się



zaryzykować	 dla	 mnie	 życie.	 Skoro	 i	 tak	 klamka	 zapadła,	 mam	 zamiar
okazać	jej,	jak	bardzo	ją	kocham,	oczywiście	z	dala	od	oczu	załogi.	Sam	się
sobie	 dziwię,	 że	 nie	 rozważam	 nawet	 opcji	 podsuniętej	 przez	 Esiphela
o	osiedleniu	się	z	moją	ukochaną	gdzieś	na	wschodzie	spichlerza,	z	dala	od
obowiązków	kapłana.	Co	dziwniejsze,	brak	takich	myśli	wydaje	mi	się	czymś
naturalnym,	 tak	 jakby	 ktoś	 powierzył	 mi	 misję	 podróży	 na	 zachód,	 a	 nie
zostałem	 w	 nią	 wysłany	 przez	 pomyłkę.	 W	 każdym	 razie	 czuję,	 że	 moja
wyprawa	 nie	 skończy	 się	 śmiercią	 głodową	 na	 bezdrożach	 oceanu
i	to	przeczucie	odrzuca	jakiekolwiek	myśli	o	zaniechaniu	próby	znalezienia
innego	 świata.	 Schodzę	 do	 komnat,	 i	 otwieram	 drzwi	 do	 mojego	 pokoju.
Z	 prawej	 strony	 jest	 wielki	 kufer	 z	 moimi	 rzeczami	 i	 biurko,	 a	 z	 lewej
wygodne	 łoże.	 Teraz	 widzę,	 że	 nie	 jest	 puste.	 Czeka	 tam	 na	 mnie
zadowolony	z	siebie	Isel	i	wita	słowami:

—	Nie	sądziłem,	że	ktoś	tak	zacny	jak	ty,	udzieli	mi	tego	zaszczytu.
—	Zaoferowałeś	bardzo	dobrą	cenę	za	ten	zaszczyt.
—	 Nie	 sądziłem,	 że	 ktoś	 tak	 zacny	 jak	 ty,	 będzie	 potrzebował	moich

umiejętności	 posługiwania	 się	 wytrychem,	 ale	 z	 chęcią	 pomogę,	 gdy
nadejdzie	czas.

—	Nie	o	tę	część	oferty	mi	chodziło.
—	 Doprawdy?	 Nie	 sądziłem,	 że	 ktoś	 tak	 zacny	 —	 nadużywa	 tego

słowa	—	jak	ty,	uwierzy	w	słowa	zwykłego,	choć	porywająco	przystojnego,
oszusta.	Ale	spokojnie,	mam	pewne	 informacje.	Może	nagiąłem	trochę	 ich
rolę	 w	 sukcesie	 całej	 pielgrzymki,	 ale	 zastanawia	 mnie,	 czy	 naprawdę
wierzysz	w	tego	całego	Re?

Ostatnie	pytanie	 jasno	dało	mi	do	 zrozumienia,	 że	mam	do	czynienia
z	człowiekiem	bardzo	bliskim	mi	światopoglądowo,	a	więc	w	tym	wypadku
dobrze	poinformowanym.	 Jasnym	 jest,	 że	chciał	wejść	na	 statek	z	 całkiem
innych	 pobudek	 niż	 inni,	 ale	 ja	 nie	 dam	 się	 tak	 łatwo	 zbyć	 z	 tematu
rozmowy.

—	 Jeśli	 cię	 to	 interesuje,	 to	 bóstwo	 takie	 jak	 Re	 nie	 istnieje.	 Ale
podobno	informacje,	które	posiadasz,	już	tak.

—	Doskonale	wiem,	że	nie	istnieje.	Od	dawna	szperałem	w	seminarium.
Bardzo	 mnie	 bawi	 fakt,	 że	 ludzie	 sprawujący	 pieczę	 nad	 wiarą	 w	 Re,	 są
uczeni	 tego,	 że	 dawca	 światła	 nie	 ma	 nadprzyrodzonej	 formy	 osobowej,



o	jaką	się	go	posądza.	Czy	raczej,	powinienem	rzec,	to	coś	się	posądza.
—	Jesteś	zaiste,	jak	ty	to	ujmujesz,	zacnym	rozmówcą	—	naprawdę	tak

zacząłem	 uważać.	 Przede	wszystkim	 trzeba	 być	 odważną	 i	 głodną	wiedzy
osobą,	aby	zakraść	się	do	seminarium	w	celu	zdobycia	informacji.	Być	może
głupią,	 aby	 zaryzykować	 życie	 dla	 wiedzy	 wpływającej	 tylko	 na	 sferę
duchową,	 ale	 nadal	 godną	 podziwu	—	 i	 chętnie	 porozmawiam	 z	 tobą	 na
wiele	 tematów,	 skoro	 i	 tak	 razem	mamy	 odbyć	 tę	 pielgrzymkę,	 ale	 teraz
chciałbym	się	położyć.	A	nie	położę	się,	dopóki	nie	udzielisz	mi	informacji,
dla	których	zostałeś	przyjęty	w	poczet	załogi.

—	 Eh,	 jak	 ktoś	 tak	 zacny	 —	 odrzekł	 z	 ironicznym	 uśmiechem	 Isel	 —
może	tak	szybko	pozbawiać	tajemniczości	jedynej	tajemniczej	w	jego	życiu
rzeczy.	Udaj	 się	więc	 teraz	na	 spoczynek,	 bo	 żadnych	 informacji	 teraz	nie
udzielę.	Z	 chęcią	porozmawiam	o	 tych	 informacjach	pod	koniec	kroku	Re,
trzymając	cię	jeszcze	w	niepewności.	Zacnego	wypoczynku.

Isel	wstał,	skłonił	głowę	i	wyszedł.	Cóż,	wolny	od	zgiełku	Archipelagu,
spokojnie	mogę	 zasnąć,	w	 oczekiwaniu	 na	 cokolwiek,	 co	 przyniesie	mi	 ta
wyprawa.

***
Odpoczywałem	 ponad	 pół	 kroku	 Re.	 Zastanawia	 mnie,	 czy	 gdyby

faktycznie	istniało	coś	poza	Archipelagiem,	jakaś	cywilizacja,	to	mielibyśmy
problemy	 z	 komunikacją?	 Jeśli	 stwierdzę,	 że	podróżowaliśmy	 ćwierć	 cyklu
Re,	to	co	im	to	powie?	Na	Archipelagu	nawet	najgłupsi	wiedzą,	że	po	kroku
Re	następuje	noc,	sen	Re,	a	„każdy	śpi	gdy	sam	Re	śni”.	Ale	chyba	nie	ma	co
zaprzątać	 sobie	 tym	 głowy,	 bo	 przecież	 obcy	 ludzie	mogą	 nie	mówić	 we
wspólnym	 języku.	 Czy	 w	 ogóle	 muszą	 to	 być	 ludzie?	 Porzuciłem	 te
rozważania	i	postanowiłem	sprawdzić,	co	dzieje	się	na	pokładzie.

Nasze	bóstwo	składa	się	do	snu.	Odbija	swoje	czerwone	promienie	od
tafli	 wody.	 Piękny	 widok.	 Na	 dziobie	 statku	 Isel	 chyba	 zaleca	 się	 do
Ebuhleni.	 Nic	 dziwnego,	 nawet	 mając	 konkurencję	 olśniewa	 mężczyzn
wokół,	a	na	tej	pielgrzymce	konkurencji	raczej	nie	ma.	To	chyba	najwyższy
czas,	aby	porozmawiać	z	Iselem	o	jego	ważnych	informacjach:

—	 Przepraszam,	 że	 przerywam	 konwersację.	 Pani	 kapitan,	 czy	 mogę
spodziewać	się	wizyty	po	zmroku?	Mamy	parę	rzeczy	do	przedyskutowania.

—	Nie	musicie	przy	mnie	udawać	—	wtrącił	 Isel.	—	Od	razu	widać,	że



jesteście	 zakochani	 —	 sam	 nie	 wiem,	 czy	 to	 jego	 spostrzegawczość	 jest
ponadprzeciętna,	 czy	 może	 zwyczajnie	 tak	 wielkiej	 miłości	 nie	 sposób
ukryć	—	choć	bardzo	to	intrygujące,	kiedy	mieliście	okazję	się	poznać,	skoro
podobno	 miałeś	 placówkę	 na	 spichlerzu	 —	 i	 oczywiście	 dodał	 —	 zacny
wybrańcze.

—	Właśnie	rozmawiałam	z	Iselem	o	powodach,	które	kierują	ludźmi	do
obrania	ścieżki	zmierzającej	do	śmierci,	choć	istnieją	też	inne	wybory.

—	Doprawdy?	I	do	jakich	wniosków	nasz	okrętowy	ekspert	od	włamań
doszedł	w	tej	sprawie?

—	Cóż,	chyba	jedynie	do	takich,	że	to	chwilowa	głupota,	która	pozwala
nam	przedłożyć	cokolwiek	nad	życie,	choć	powszechnie	wiadomym	jest	—
w	 tym	 momencie	 Isel	 począł	 spoglądać	 z	 przekąsem	 to	 na	 mnie,	 to	 na
Ebuhleni	—	że	będąc	martwym	nie	możemy	wspomnianego	„cokolwiek”	już
doświadczać.

—	Za	dużo	w	 tym	 fatalizmu	—	odparła	ma	ukochana	nie	zważając	na
kąśliwość	Isela.	—	Czasami	lepiej	jest	doświadczyć	czegoś	raz	i	umrzeć,	niż
żyć	z	myślą,	że	nigdy	tego	nie	doświadczę.

—	Cóż,	błogosławionej	przez	Re	pielgrzymce	muszą	towarzyszyć	godne
powagi	 wyprawy	 rozważania.	 Wiesz	 dobrze	 Iselu,	 po	 co	 tak	 naprawdę
przerwałem	wam	dyskusję.

—	Zdaję	sobie	sprawę,	że	nadszedł	czas	zapłaty,	o	zacny	wybrańcze,	za
wstęp	na	pokład.

—	Otóż	to.
—	 Dobrze	 więc	 —	 Isel	 potrząsnął	 z	 gracją	 swymi	 włosami,	 jakby

próbował	zwrócić	na	siebie	uwagę	dziewek	w	karczmie,	a	nie	przygotować
się	do	przekazania	cennych	informacji.	—	Jak	ci	wiadomo,	Esiphel	wydawał
się	 być	 przejęty	 moją	 osobą	 podczas	 portowej	 ceremonii	 pożegnalnej.
A	 było	 tak	 dlatego,	 że	 wszedłem	 w	 posiadanie	 pewnego	 dziwnego
dokumentu,	 który	 wykradłem	 z	 tajnej	 kryjówki	 Najwyższego	 Kapłana	 —
w	 tym	 momencie	 z	 wewnętrznej	 kieszeni	 płaszcza	 Isel	 wydobył	 zwój
papieru,	 wyraźnie	 stary.	 Nie	 przeszkadzał	 mi	 fakt,	 że	 okradł	 mojego
znajomego.	 Esiphel	 był	 moim	 zwierzchnikiem.	 Był	 całkiem	 w	 porządku
przełożonym,	ale	nie	miałem	zamiaru	robić	awantury	złodziejowi,	że	kogoś
okradł.	 W	 końcu	 wiedziałem	 kogo	 wpuszczam	 na	 pokład.	 —	 Szczerze



mówiąc,	celem	włamania	były	skrzynie	z	dochodami	Kapłańskiej	Kompanii
Handlowej,	 jakie	Esiphel	 stara	 się	 schować	przed	współbraćmi	 kapłanami,
prawdopodobnie	w	celu	zapewnienia	sobie	zasłużonej,	bogatej	emerytury.
Widziałem	raz	jak	przemykał	nocą	ulicami	Ulwasti	ze	skrzynią,	a	wracał	już
bez	niej.

—	 To	 w	 sumie	 do	 niego	 pasuje.	 Posadę	 zawsze	 łączył	 jedynie
z	własnym	bogactwem	i	swoją	władzą	—	wtrąciłem.

—	 Postanowiłem,	 że	 następnym	 razem,	 gdy	 tylko	 nadarzy	 się	 okazja,
będę	go	 śledził	 i	 odnajdę	 kryjówkę	 ze	 złotem.	Nie	dalej	 jak	dwa	kroki	Re
przed	 naszym	 spotkaniem,	 tuż	 po	 zmroku,	 zaczaiłem	 się	 na	 głowę	 kultu.
Śledziłem	 czujnie	 jego	 krótką	 wyprawę	 z	 seminarium	 do	 bardzo	 dobrze
zakamuflowanej	 nory	 w	 ziemi,	 tuż	 przy	 granicy	 z	 lasem	 arańskim.	 Raczej
nikt	 nas	 nie	 widział,	 Esiphel	 wyraźnie	 dbał	 o	 to,	 aby	 przypadkiem	 ktoś
obudzony	 w	 środku	 snu	 Re	 nie	 spostrzegł	 Najwyższego	 Kapłana
przechadzającego	się	ulicami	miasta.	Nie	wiem,	co	Esiphel	robił	w	tej	norze,
ale	nie	zabawił	w	niej	długo,	a	ja	zajrzałem	tam	tuż	po	jego	wyjściu.	Nora,
jak	nora,	zwykła	skrytka.	Znalazłem	w	niej	cztery	poszukiwane	skrzynie,	ale
uwagę	moją	 przykuł	 ten	 oto	 zwinięty	 kawałek	 papieru,	 oparty	 o	 glinianą
ścianę.	Rozwinąłem	go	—	w	tym	momencie	Isel	rozwinął	zwój,	a	pismo	na
papierze	 zaczęło	 lśnić	 jaskrawym,	 niebieskim	 blaskiem	 —	 i	 tak	 jak	 teraz
pismo	 zaczęło	 świecić.	 Odczytałem	 zapis	 i	 nie	 mogłem	 sobie	 tego	 nie
przywłaszczyć.	Proszę.

Isel	 podał	 mi	 zwój.	 Lśniącymi,	 niebieskimi	 literami	 było	 na	 nim
zapisane:

Ja,	Truleyl,	przyrzekam	Kuphelowi	Jedynemu,
Twórcy	Nomhlaby,	bogowi	memu	prawdziwemu:
Wraz	z	chętnymi	ludźmi	na	wschód	się	udam	daleki,
by	szukać	ziem	nieznających	Kuphela	przez	wieki.
A	gdy	Kuphel	wezwie	kogoś	spośród	nas	w	przyszłości,
cały	lud,	będąc	pod	wpływem	ogromnej	radości,
wybrańca	wyprawi	do	Nomhlaby	w	podróż	długą,
by	ten,	będąc	pokornym	Kuphela	dobrym	sługą,
przekazał	wieść	radosną	dla	wszystkich	napotkanych
i	na	nowo	odbudował	na	ziemiach	zastanych,



potęgę	państwa	ludzi	pod	blaskiem	Jedynego.
Gdyby	nie	wypełniono	przyrzeczenia	mojego,
szczególnie,	jeślibym	o	przysiędze	nie	powiedział,
a	na	wezwanie	Kuphela	nikt	nie	odpowiedział,
lecz	ziemię	nową	tylko	by	ciągle	zasiedlano,
nawet,	jeśliby	wiarę	w	całości	zapomniano,
przekleństwo	niech	spadnie	na	lud	mocą	obietnicy.
Niech	lud	ten	pamięta,	że	z	nich	tylko	namiestnicy,
a	gniew	Kuphela	Wspaniałego	straszny	być	może.
Nic	w	ucieczce	przed	nim	namiestnikom	nie	pomoże.
W	prawym	dolnym	rogu	kartki	ujrzałem	jeszcze	podpis,	nie	połyskujący

niebieskim	blaskiem,	prawdopodobnie	sporządzony	krwią:
Truleyl	I,	z	łaski	Kuphela	namiestnik	ziemi	nowej,
przysięga	ta	na	mnie	i	na	dzieci	moje.
Spojrzałem	na	Isela	zaciekawiony.	W	historii	Archipelagu	nie	był	znany

żaden	Kuphel,	 natomiast	 kroniki	 seminaryjne	wskazują	 imię	 Truleyla	 jako
pierwszego	z	imperatorów.	Oczywiście	nie	ma	pewności,	czy	to	ten	sam,	ale
raczej	nie	ma	mowy	o	zbiegu	okoliczności.	W	seminarium	pokazano	mi	kilka
rzeczy	 pochodzących	 spoza	 Archipelagu,	 ale	 zobowiązanie,	 które	 miałem
w	 rękach,	 mogło	 dowodzić	 istnienia	 na	 zachodzie	 cywilizacji	 starszej	 od
naszej.	 Mało	 tego,	 prawdopodobnie,	 o	 ile	 treść	 informacji	 byłaby
prawdziwa,	jest	to	cywilizacja,	z	której	wywodzi	się	życie	na	Archipelagu.

—	Jak	widzisz	—	ciągnął	dalej	Isel	—	prosząc	cię	o	wstęp	na	pokład	nie
obierałem	drogi	śmierci.

—	Czy	to	z	powodu	tego	zwoju	byłeś	ścigany	przez	ludzi	Esiphela?
—	 Esiphel	 najprawdopodobniej	 nie	 wie	 do	 tej	 pory	 nic	 o	 mojej

kradzieży,	 ale	 pech	 chciał,	 że	 postanowiłem	 zasięgnąć	 czyjejś	 porady
w	sprawie	tajemniczego	pisma.	Ponieważ	od	dawna	nie	ufam	kapłanom	Re,
więc	stwierdziłem,	że	zapytam	słynnego	wieszcza	z	Ulwasti…

—	 Zaczekaj,	 masz	 na	 myśli	 jasnowidza	 z	 doków?	 Nigdy	 go	 nie
widziałem	—	wtrąciłem.

—	 Tak,	 tego,	 którego	 podobno	można	 spotkać	 jedynie	 w	 prawdziwej
potrzebie.	 Niestety,	 moja	 potrzeba	 chyba	 nie	 była	 prawdziwa	 —	 Isel
parsknął	 śmiechem	—	bo	 nie	 dość,	 że	 nie	 spotkałem	wieszcza,	 to	 jeszcze



natknąłem	się	na	sługi	Esiphela.	Nic	by	to	nie	szkodziło,	gdyby	nie	fakt,	że
stałem	blisko	załadunku	smoły	i	zostałem	niesłusznie	przez	nich	oskarżony
o	kradzież	jednej	z	beczek	z	tym	jakże	cennym	towarem.	Nie	mam	pojęcia,
co	strzeliło	im	do	głów	i	jak	niby	miałbym	wziąć	i	jeszcze	schować	beczkę.
Normalnie	może	bym	nawet	udał	się	na	przesłuchanie,	ale	ze	skradzionym
pismem	przy	sobie	nie	mogłem	ryzykować.	Ponieważ	był	to	czas	ceremonii
pożegnalnej,	stwierdziłem,	że	popłynę	razem	z	tobą,	o	zacny	wybrańcze	—
znów	uśmiech	na	twarzy.	—	Zwyczajnie	wierzę,	że	uda	się	nam	dotrzeć	na
zachód.	 Przed	 próbą	 spotkania	 wieszcza	 szperałem	 co	 nieco	w	 bibliotece
seminaryjnej,	 chociaż	 zakradnięcie	 się	 do	 niej	 było	 nie	 lada	 wyzwaniem,
lecz	nie	znalazłem	żadnej	informacji	o	niejakim	Kuphelu,	a	przecież	Truleyl
w	tym	oto	piśmie	zwie	go	bogiem.	Nie	wygląda	na	to,	żeby	ten	przydomek
był	 związany	 z	 ponadprzeciętną	 urodą,	 jak	 ma	 to	 miejsce	 w	 moim
przypadku	 —	 w	 tym	 momencie	 rzucił	 pełnym	 podtekstów	 spojrzeniem
w	stronę	Ebuhleni.

—	 Dobrze,	 bo	 jeżeli	 tak	 ma	 wyglądać	 boskość,	 to	 nie	 mam	 ochoty
spotkać	 żadnego	 bóstwa	 na	 swej	 drodze	 —	 chyba	 o	 wierność	 mojej
ukochanej	 mogę	 być	 spokojny.	 —	 Czy	 Truleyl	 nie	 był	 przypadkiem
pierwszym	odnotowanym	władcą	Archipelagu?

—	A	i	owszem	—	odrzekłem.	—	Ale	nie	ma	pewności	czy	chodzi	o	tego
samego	Truleyla,	chociaż	osobiście	nie	sądzę,	abyśmy	mieli	do	czynienia	ze
zbieżnością	 imion.	 Jeśli	 mam	 być	 szczery,	 to	 kwestia	 sadzawek	 jest
ustawiona	 przez	 kierownictwo	 kultu	 —	 z	 twarz	 mych	 rozmówców	 widać
wyraźnie,	 że	 byli	 o	 tym	 przekonani	 już	 dawno.	 Cóż,	 być	 może	 pośród
wyznawców	 Re	 jest	 więcej	 wątpiących,	 niż	 szacują	 kapłani	 —	 więc	 nie
sądzę,	aby	w	ten	sposób	wzywał	nas	Kuphel.	Poza	tym	nie	wiemy,	do	jakich
przymiotów	odnosi	 się	 tytuł	boga.	 Istnieje	ogromna	szansa,	 że	Kuphel	był
jedynie	tamtejszym	królem,	a	określanie	go	bogiem	jest	tylko	tytularne,	co
znaczy,	że	może	już	nie	żyć.	Jest	też	szansa,	że	zwój	ten	wcale	nie	pochodzi
spoza	 Archipelagu.	 Może	 Esiphel	 próbował	 sfabrykować	 jakiś	 dokument,
który	podważyłby	wiarę	w	Re?	Nasza	trójka	wie,	że	bóstwo	Re	nie	istnieje,
ale	przecież	takich	ludzi	jest	niewielu.	Może	Esiphel	chciał	wpuścić	w	obieg
jakąś	 przesłankę	 do	 zaprzestania	 fałszywej	wiary,	 bo	 przecież	 nie	mógłby
otwarcie	obwieścić	 światu	nowiny	o	nieistnieniu	boga.	 Chociaż	nie	 sądzę,



aby	ten	najbardziej	zagorzały	hipokryta	zrezygnował	z	mamienia	ludzi	wiarą
w	Re.	Zresztą	jaki	miałby	w	tym	interes?

—	Żaden.
—	 Znam	Najwyższego	 Kapłana	 dość	 długo	 i	mogę	 o	 nim	 powiedzieć

sporo	dobrego	oraz	złego,	ale	na	pewno	nie	chciałby	rujnować	wiary	dającej
mu	aktualną	pozycję,	choć	sam	wielokrotnie	się	z	niej	nabijał.	No	i	jeszcze
to	połyskujące	pismo…	W	seminarium	ani	nigdzie	indziej	nie	spotkałem	się
z	 czymś	 takim.	 Jeśli	 więc	 założymy,	 że	 zwój	 ten	 nie	 jest	 jakimś
pozbawionym	 sensu	 planem	 Esiphela	 mającym	 podważyć	 wiarę	 na
Archipelagu	w	dzieło	stworzenia	dokonanego	przez	Re,	to	prawdopodobnie
Truleyl	bardzo	dawno	temu	zobowiązał	się	szukać	nowej	ziemi	dla	swojego
pana,	 Kuphela,	 którego	 tytułuje	 bogiem.	 Po	 odnalezieniu	 tej	 ziemi
najwyraźniej	 miał	 przekazać	 przez	 kogoś	 dobrą	 nowinę	 swemu	 panu,	 ale
kroniki	nie	mówią	nic	o	tym,	jakoby	ktokolwiek	poza	wybrańcami	Re	udawał
się	na	zachód,	a	już	na	pewno	nie	mówią	o	tym,	że	ktoś	stamtąd	powrócił.
To	miałoby	mimo	wszystko	sens.	Esiphel	mógł	odnaleźć	pismo	i	zrozumiał,
że	może	ono	oznaczać	koniec	kultu,	dlatego	trzymał	je	w	ukryciu.	Pytanie,
czemu	nie	zdecydował	się	go	zniszczyć?

—	Sam	widzisz	więc	—	wtrącił	Isel	—	że	to	niezwykle	ciekawa	sprawa.
Ktoś	żądny	przygód,	 jak	 ja,	nie	mógł	odpuścić	sobie	takiej	wyprawy.	Może
spotkamy	 samego	 boga	 Kuphela?	—	 na	 jego	 twarzy	 pojawił	 się	 ironiczny
uśmiech.

—	Jeśli	mam	być	szczery,	dostałem	od	Esiphela	propozycję	powrotu	na
Archipelag.	Musielibyśmy	się	dłuższy	czas	ukrywać	gdzieś	na	Spichlerzu,	ale
przeżylibyśmy.	 Chociaż	 w	 wypadku	 powrotu	 też	 istnieje	 ryzyko	 związane
z	 potrzebą	 zatajania	 tożsamości,	 ale	 prawdopodobnie	 mniejsze	 niż
w	 przypadku	 poszukiwania	 innej	 cywilizacji.	 Nie	 wiem	 dlaczego,	 ale	 coś
wewnętrznie	 każe	 mi	 szukać	 ziem	 na	 zachodzie,	 ale	 ponieważ	 nie	 tylko
moje	życie	od	tego	zależy,	więc	pytam	was,	czy	chcecie	ryzykować	dla	mnie
wiedząc,	że	cała	wiara	w	Re	jest	fikcją?

—	Właśnie	dlatego,	o	 zacny	wybrańcze,	 ryzykowanie	 życia	wydaje	 się
być	właściwym	wyborem.	Poza	tym	pochlebiasz	sobie	twierdząc,	że	 to	dla
ciebie	będę	je	ryzykował.

—	 Moją	 odpowiedź	 znasz,	 najdroższy.	 Dla	 mnie	 pielgrzymka	 jest



wyjątkowym	darem,	gdyż	mogę	odbyć	ją	z	tobą.	Ryzyko	nie	gra	roli.
—	Dobrze,	spytajmy	się	jeszcze	załogi,	dajmy	im	wybór	—	ucałowałem

Ebuhleni.	Jak	mogłem	zrezygnować	z	niej	dla	posady	kapłana?	—	Nie	chcę,
aby	byli	zmuszeni	odbyć	tą	niepewną	podróż.

Zebrałem	 wszystkich	 na	 pokładzie	 i	 zadałem	 pytanie,	 czy	 chcą
ryzykować	życie	w	imię	wybranego	przez	Re,	bo	jeżeli	nie,	to	mocą	nadaną
mi	przez	Najjaśniejszego	 zwolnię	 ich	 ze	 służby.	Nie	przyszło	mi	wtedy	do
głowy,	 że	 gdyby	 została	 nas	 tylko	 trójka,	 to	 nie	 udałoby	 się	 prowadzić
statku,	ale	na	szczęście	niewielu	zdecydowało	się	porzucić	służbę	w	chwale
Re.	 Nie	 każdego	 należało	 uświadamiać	 o	 fałszywości	 kultu.	 Część	 z	 nich
z	 wdzięcznością	 przyjęła	 moją	 propozycję,	 ale	 większość	 pozostała,
prawdopodobnie	 bojąc	 się	 reperkusji	 ze	 strony	 Esiphela,	 gdyby	 tylko
dowiedział	się	o	dezercji.	Być	może	ktoś	został	kierowany	wiarą	w	słuszność
służby	wybrańcowi.	Zwolnieni	zabrali	łodzie	ratunkowe	i	udali	się	w	drogę
powrotną	na	Archipelag,	ale	raczej	nie	na	Aran.	Nie	będą	mogli	chwalić	się
swym	 udziałem	 w	 pielgrzymce,	 bo	 zostaliby	 wyizolowani	 przez
społeczeństwo.	Gdy	 już	na	 statku	 zostali	 jedynie	 ludzie	gotowi	na	 śmierć,
udałem	się	do	swej	komnaty.	Czekała	tam	na	mnie	ukochana.

—	Wiesz,	coś	mi	mówi,	że	słusznie	robimy	płynąc	na	zachód,	ale	nawet
jeśli	 nigdzie	 nie	 dopłyniemy,	 z	 tobą	 u	 boku	 godzę	 się	 na	 wyrok	 śmierci.
Kocham	cię.

—	 A	 ja	 ciebie	 —	 odpowiedziała	 i	 obdarzyła	 pocałunkiem.	 Utonąłem
w	jej	miłosnym	uścisku.



BESTIA	Z	GŁĘBIN

Minęło	 kilkanaście	 spokojnych	 kroków	 Re.	 Znów	 budzę	 się	 rano
samotnie.	 Ebuhleni	wstaje	wcześniej,	musi	 dbać	o	porządek	na	pokładzie.
W	 trakcie	 tych	 dni	 wielokrotnie	 myślałem,	 czy	 jednak	 nie	 zawrócić,
szczególnie	 podczas	 upojnych	 nocy	 z	 ukochaną,	 ale	 nad	 ranem,	 jak	w	 tej
chwili,	 zawsze	 nabierałem	 przekonania,	 że	 na	 zachodzie	 nie	 czeka	 nas
śmierć.	 Kilkakrotnie	 upewniałem	 się,	 czy	 wszyscy	 myślą	 tak	 samo.
Przekonanie	 to	 jedno,	 ale	 statystyki	 nie	 kłamią.	 Z	 pielgrzymki	 jeszcze
nikt	nie	wrócił.	Mimo	to	wszyscy	wydają	się	ochoczo	brnąć	dalej	na	zachód,
a	w	szczególności	 Isel.	Bardzo	się	z	nim	zaprzyjaźniłem.	Oprócz	ogromnej
wprawy	 w	 posługiwaniu	 się	 swoim	 mieczykiem	 i	 ponadprzeciętnych
zdolności	 akrobatycznych,	 które	 co	 dzień	 prezentuje	 trenując	 na	 oczach
załogi,	wydaje	się	posiadać	bardzo	lotny	umysł,	jakiego	nie	spodziewałbym
się	 spotkać	 u	 osoby	 trudniącej	 się	 kradzieżami.	 Dysponuje	 też	 poczuciem
humoru,	 choć	 tego	 akurat	 się	 spodziewałem.	 Słychać	 gorączkowe
dzwonienie,	rozlega	się	alarm,	muszę	szybko	wybiec	na	pokład.

—	Co	się	dzieje?	—	pytam	pierwszego	napotkanego	człowieka.
—	 O,	 wybrańcze,	 nastąpiła	 straszna	 tragedia.	 Kucharz	 chciał	 kolejną

beczkę	z	prowiantem	z	magazynu,	więc	została	mu	dostarczona,	ale	okazało
się,	że	w	środku	jest	smoła.	Najwyraźniej	przy	załadunku	nastąpiła	pomyłka
i	prowiant	 trafił	na	 transporter	 kompanii!	 Sprawdziliśmy	pozostałe	beczki,
wszędzie	 smoła!	 Szacuje	 się,	 że	 przy	 porcjowaniu	 racji	 pożywienia	 nie
starczy	na	dłużej	niż	10	kroków	Re,	a	to	oznacza,	że	nie	możemy	zawrócić.
Czeka	nas	śmierć!

—	 Spokojnie,	 światło	 Re	 na	 nas	 pada	 —	 poczułem	 się	 w	 obowiązku
pokrzepić	załogę,	choć	sytuacja	była	faktycznie	beznadziejna.	Ja	nie	byłem
załamany,	 a	 przecież	 powinienem.	 Nie	 pozostało	 nic	 innego,	 jak	 płynąć
dalej	na	zachód	i	czekać	na	cud.

—	Nielicha	historia,	o	zacny	—	Isel	szturchnął	mnie,	położył	mi	rękę	na



ramieniu,	po	czym	dodał.	—	Jeszcze	istnieje	nadzieja,	że	natrafimy	na	kogoś.
Jeśli	 nie	 na	 lądzie,	 to	 może	 będziemy	 tymi	 szczęściarzami,	 którzy	 jako
pierwsi	dostąpią	radości	oglądania	ekipy	poszukującej	zaginionej	wyprawy
Truleyla	I	—	jego	zachowanie	wobec	nieuchronnego	końca	zasługiwało	na
podziw.	 Isel	 nie	 przywiązywał	 wagi	 chyba	 do	 niczego.	 Szanuję	 jego
charakter,	ale	znając	życie	poczucie	humoru	w	takiej	sytuacji	może	być	źle
odebrane	przez	niektórych	członków	załogi.

—	To	nie	jest	dobry	moment	na	żarty,	fatalna	pomyłka	przy	załadunku
kosztuje	nas	życie.

—	 Pociesz	 się	 w	 ten	 sposób.	 Gdybyśmy	 mieli	 prowiant,	 ale	 pomimo
cyklu	Re	poszukiwań	nigdzie	nie	dotarli,	oznaczałoby	to,	że	umarliśmy	przez
ciebie.	 Teraz	 nie	 ma	 znaczenia,	 czy	 zdecydowałbyś	 się	 na	 powrót,	 czy
też	nie,	bo	i	tak	byśmy	dopłynęli	do	tego	miejsca,	a	nawet	dalej,	a	dopiero
po	tym	zarządziłbyś	kurs	na	Archipelag.	Czyli	niezależnie	od	twojej	decyzji
i	tak	byśmy	pomarli.

—	 Jakoś	 wcale	 nie	 pociesza	mnie	myśl,	 że	 z	 góry	 sądzona	 nam	 była
śmierć.	Ale	nic,	musimy	płynąć	dalej,	nic	nam	nie	zostało.

W	 tym	 momencie	 Ebuhleni	 rzuciła	 mi	 się	 w	 objęcia	 i	 obdarzyła
pocałunkiem.

—	 Jasne,	 nie	 przeszkadzajcie	 sobie.	 Widzę,	 że	 nieuchronna	 śmierć
hamuje	opory	przed	wyznaniem	prawdy	załodze	—	 rzekł	 Isel	 i	poszedł	do
kuchni.

W	 tłoku	 panującym	 na	 statku,	 pośród	 modlitw	 w	 kierunku	 Re
o	 przyjęcie	 do	 złotych	 pałaców	 lub	 krzyków	 rozpaczy,	 obejmowałem
Ebuhleni	 i	 patrzyłem	 w	 jej	 śliczne	 oczy.	 Nie	 widziałem	 w	 nich	 trwogi,
jedynie	miłość.

—	Nie	martw	się,	może	nic	nie	przemawia	za	 tym,	że	przeżyjemy,	ale
coś	 głęboko	we	mnie	 każe	mi	wierzyć,	 że	 ziemie	 na	 zachodzie	 są	 blisko.
Chcę,	 abyś	 wiedziała,	 że	 nawet	 jeśli	 moje	 przeczucie	 jest	 nieprawdziwe,
to	najprawdziwsza	w	świecie	jest	moja	miłość	do	ciebie.	Zawsze	marzyłem,
że	 umrę	 u	 twego	 boku,	 najmilsza.	 Co	 prawda	w	moich	 snach	 byliśmy	 już
starzy	i	zmęczeni	życiem,	ale	wciąż	jest	to	wielkie	szczęście,	że	przyjdzie	mi
się	pożegnać	z	tym	światem	u	twego	boku.

—	Kocham	cię	—	odrzekła	i	obejmowaliśmy	się	długi	czas	nie	zważając



na	panikę	na	okręcie.
Po	 jakimś	 czasie	 ludzie	 się	 uspokoili.	 Ciężko	 nazwać	 ten	 stan

pogodzeniem	się	z	losem,	ale	chyba	wszyscy	zrozumieli,	że	te	ostatnie	kilka
dni	mogą	przeżyć	inaczej	niż	oddając	się	ubolewaniu	nad	swoją	sytuacją.	Re
zaczął	układać	się	do	snu,	czerwone	promienie	pięknie	odbijały	się	od	tafli
spienionej	 falami	 wody.	 Ebuhleni	 podziwiała	 ze	 mną	 ten	 widok.	 Nagle,
zupełnie	nieoczekiwanie,	uformowała	się	ogromna	fala	pędząca	w	naszym
kierunku.	Ebuhleni	natychmiast	zawołała:

—	Ster	prawo	na	burtę,	coś	na	nas	pędzi!
I	 faktycznie,	coś	było	 tu	właściwym	określeniem.	To	nie	była	 fala,	ale

gigantyczne,	 niebieskie	 stworzenie.	 Pierwszy	 raz	 widziałem	 tak	 olbrzymią
istotę,	 o	wysokości	 sześciu,	może	 siedmiu	 ludzi,	 nie	 licząc	 części	 jej	 ciała
znajdującej	 się	 pod	wodą.	 Zbliżała	 się	 do	 nas	 błyskawicznie.	 Dostrzegłem
ogromne,	 niebieskie	 łuski	 pokrywające	 jej	 ciało	 i	 potężne	 szczypce
w	 okolicy	 czegoś,	 co	 chyba	 mogę	 nazwać	 otworem	 gębowym.	 Chyba	 nie
posiada	żadnych	kończyn,	a	przynajmniej	nie	trzyma	ich	nad	powierzchnią
wody.	 Stwór	 był	 wyraźnie	 zainteresowany	 atakiem	 na	 nasz	 statek.	 Isel
krzyknął:

—	 Ha!	 Kiedy	 mówiłem	 o	 spotkaniu	 ekipy,	 wyobrażałem	 sobie	 statki
pełne	jedzenia,	a	nie	morskie	owady	większe	od	naszego	okrętu.	Uwaga!

—	 Czy	 może	 zdarzyć	 się	 coś,	 z	 czego	 nie	 będziesz	 żartować?	 —
odparłem	biegnąc	pod	pokład.

Na	 pokładzie	 rozprzestrzeniła	 się	 panika.	 Ludzie	 zaczęli	 opuszczać
swoje	 stanowiska.	 Wielu	 zaczęło	 krzyczeć	 błagalnie	 w	 stronę	 Re,	 tylko
nieliczni	 oczekiwali	 na	 rozkazy.	 Niebieski	 stwór	 morski	 poruszał	 się
z	niezwykłą	prędkością	i	zdecydowanie	działał	na	wyobraźnię.	Wyhamował
tuż	 przed	 uderzeniem	 w	 statek,	 co	 wzburzyło	 wodę	 zalewając	 pokład.
Niektórzy	 z	 poruszającej	 się	 w	 panice	 załogi	 zostali	 zmyci	 z	 pokładu.
Pozostali,	jakby	reflektując	się,	że	i	tak	nie	ma	gdzie	uciekać,	zaczęli	wracać
na	stanowiska.

—	 Utrzymać	 pozycję	 i	 zachować	 spokój!	 Bestia	 zdaje	 się	 na	 razie
nas	nie	atakować!	—	rozległ	się	krzyk	Ebuhleni.	Uwaga	mądra,	bo	z	 takim
potworem	chyba	nie	było	sensu	próbować	walczyć,	zresztą	wśród	załogi	nie
było	 wojowników.	 Zważywszy	 na	 jego	 szybkość	 pospieszna	 ucieczka	 też



byłaby	bezcelowa.
Przerażony	 stałem	w	osłupieniu	oglądając	masywny	 tułów	czegoś,	 co

chyba	 roboczo	 nazwałbym	 wężem	 morskim	 o	 owadziej	 głowie.	 Nie	 był
to	przyjemny	widok,	ale	potwór	faktycznie	zdawał	się	tylko	badać	zawartość
statku.	 Jego	 owadzi	 łeb	 poruszał	 się	 nad	 naszymi	 głowami,	 a	 szczypce	 co
jakiś	 czas	 drgały,	 jakby	 odbierając	 bodźce	 z	 otoczenia.	 Cóż,	 wszyscy
pachnęli	 strachem,	 może	 oprócz	 Isela,	 który	 z	 uśmiechem	 na	 ustach
podziwiał	wielkość	potwora.	Z	bliska	mogę	stwierdzić,	że	łuski	pokrywające
skórę	 monstrum	 wyglądają	 bardzo	 trwale,	 przypominają	 pancerz.	 Ten
moment	 ciszy	 i	 oczekiwania	 nie	 był	 w	 niczym	 podobny	 do	 spokojnego
badania	 zamiarów	 węża.	 Raczej	 dało	 się	 odczuć	 atmosferę	 niepewności
wobec	 bierności	 stworzenia,	 które	 swoim	 wyglądem	 alarmuje
obserwatorów	 o	 byciu	 czymś	 złym,	 tak	 samo	 jak	 nie	 ufa	 się	 pająkom
arańskim,	które	spotyka	się	w	lesie.	Nawet,	 jeżeli	ma	się	wiedzę	o	tym,	że
pająki	 nie	 atakują	 ludzi	 bez	 powodu,	 to	 ich	 okropny	wygląd	 nie	 pozwala
przechodzić	 obok	 nich	 obojętnie.	 Podczas	 intrygującego	 badania	 pokładu
przez	 krótką	 chwilę	 łeb	 stworzenia	 zbliżył	 się	 do	mnie	 na	 tyle	 blisko,	 że
udało	mi	się	dostrzec	osiem	maleńkich	gałek	ocznych	umiejscowionych	tuż
przy	 szczypcach,	 otaczających	 otwór	 gębowy.	 Bestia	 wygląda	 naprawdę
ohydnie,	 nigdy	 podobnej	 istoty	 nie	 miałem	 okazji	 oglądać,	 nawet	 na
rycinach	w	bibliotece	seminaryjnej.

—	 Ciekawe.	 Jak	 na	 stwora	 tak	 odtrącającego	 wyglądem	 wydaje	 się
pokojowo	nastawiony.

Z	tą	opinią	Isela	nie	do	końca	się	zgadzałem.	Wąż	bardziej	wyglądał	na
drapieżnika	 badającego	 spotkane	 ofiary,	 niż	 na	 zwierzątko	 chcące	 się
zaprzyjaźnić,	 ale	 mając	 w	 głowie	 porównanie	 do	 pająków	 arańskich,
mogłem	 być	w	 błędzie.	W	 końcu	 istnieje	 pewne	 prawdopodobieństwo,	 że
ten	niebieski,	owadzi	wąż	nie	miał	nigdy	dotąd	do	czynienia	z	ludźmi.

—	 Powinniśmy	 spróbować	 odpłynąć.	 Może	 ten	 niebieski	 olbrzym	 nie
chce	 zrobić	 nam	 krzywdy,	 a	 jedynie	 pierwszy	 raz	 spotkał	 coś	 na	 swojej
drodze	i	zastanawia	się,	czym	właściwie	jesteśmy	—	zauważył	Isel.

—	 Ebuhleni,	 możemy	 spróbować	 się	 oddalić?	 —	 krzyknąłem	 do
ukochanej.	Uważałem	jednak,	aby	mój	ton	nie	rozzłościł	potwora,	choć	nie
zauważyłem	 na	 jego	 głowie	 uszu	 i	 nie	 mogłem	 stwierdzić,	 czy	 słyszy



cokolwiek.	Warto	było	podjąć	próbę	usunięcia	się	z	jego	drogi,	bo	napięcie
towarzyszące	temu	momentowi	niepewności	stawało	się	nie	do	zniesienia.
W	dodatku	z	owadziego	pyska	zaczął	roztaczać	się	odór	zgnilizny.

—	Wszyscy	do	wioseł,	spróbujemy	spokojnie	odpłynąć!	—	pani	kapitan
rozpoczęła	realizację	ucieczki.

Statek	powoli	zaczął	sunąć	obok	przerażającego	stworzenia.	Być	może
uda	się	nam	wyjść	z	tego	spotkania	cało.

—	 W	 imię	 Re,	 zdychaj	 poczwaro!	 —	 usłyszałem	 okrzyk	 jednego	 ze
starszych	pomocników	Ebuhleni.	Był	to	Abram,	zwykły	starszy	mat.	Od	kiedy
Ebuhleni	osiągnęła	stopień	kapitana,	Abram	pływał	z	nią	zawsze.	Zwróciłem
się	 w	 jego	 stronę,	 ale	 zanim	 ktokolwiek	 zdążył	 zareagować,	 ten	 cisnął
włócznią	w	węża.	Rzut	nie	był	zbyt	celny.	Broń	odbiła	się	trzonem	od	łuski
na	 tułowiu	 potwora.	 Z	 gęby	 bestii	 wydobył	 się	 dziwny,	 niski	 dźwięk.
Przerażający	dźwięk.

W	 tej	 samej	 chwili	 monstrum	 rzuciło	 swym	 cielskiem	 w	 naszym
kierunku.	Widzę,	jak	szczypce	na	jego	głowie	trafiają	Ebuhleni	i	rozcinają	ją
na	 pół,	 a	 potężny	 tułów	 potwora	 rozwala	 pokład.	 Krew.	 Morze	 krwi
Ebuhleni…

—	Nieeee!	—	 nie	wiem,	 czy	 krzyknąłem	 na	 głos,	 ale	 poczułem	 nagle
przypływ	wielkiej	złości.	Moja	najdroższa,	moja	miłość!	Mrok	przysłonił	mi
umysł	i	odczułem	chęć	zemsty	na	bestii.	Słyszę	oddalony	głos	Isela:

—	Co…	Jak	ty	to…
Po	czym	mrok	zastąpiła	jasność.
***
Budzę	 się.	 Leżę	 w	 łóżku,	 w	 nieznanym	 mi	 pomieszczeniu.	 Czy

to	 wydarzyło	 się	 naprawdę?	 Tak,	 to	 musiała	 być	 prawda.	 Za	 dużo	 dni
spędziłem	 na	 statku.	 Ebuhleni,	 moja	 najdroższa…	 Jeszcze	 niedawno
przekonywałem	 cię,	 że	 dopłyniemy	 do	 lądu	 na	 zachodzie	 przed	 utratą
całego	pożywienia.	Teraz	to	bez	znaczenia,	bo	nie	zdążyłaś	odczuć	głodu…
Rozpłakałem	się.	Zaraz	potem	zacząłem	krzyczeć.	Uciszyłem	się,	choć	wiem,
że	 nic	 nie	 ukoi	 rozgoryczenia	 po	 tej	 stracie.	 Moje	 krzyki	 najwyraźniej
zwróciły	 czyjąś	 uwagę,	 bo	 słyszę	 kroki.	 Gdzie	 ja	 właściwie	 jestem?	 Nie
pamiętam	niczego	 od	momentu	 tragicznej	 śmierci	 ukochanej.	 Rozlega	 się
pukanie	do	drzwi	komnaty.



—	 Proszę	 —	 rzekłem	 niepewnie.	 Drzwi	 się	 otworzyły	 i	 zobaczyłem
w	 nich	 Isela,	 ubranego	 w	 tę	 samą	 co	 zwykle,	 zieloną	 pelerynę.	 W	 ręku
trzymał	 tacę	 z	 pieczywem,	 wodą	 w	 pięknym	 pucharze	 i	 jakimś	 mięsem,
a	 także	 kilkoma	 owocami.	 Dobrze	 się	 składa,	właśnie	 zacząłem	 odczuwać
głód.	 Położył	 pożywienie	 na	 małej	 szafce	 przy	 moim	 łóżku	 i	 spojrzał	 na
mnie.	Wyjątkowo	nie	widziałem	na	jego	twarzy	drwiny.

—	 Ile	 pamiętasz?	 —	 usłyszałem.	 Isel	 żartował	 praktycznie	 ze
wszystkiego,	 ale	 umiał	 uszanować	 mój	 ból	 po	 stracie.	 Co	 prawda
najwyraźniej	nie	jest	pewny,	czy	pamiętam	tragiczną	śmierć	ukochanej,	ale
ja	pamiętam…

—	Pamiętam,	że	potwór	 rozszarpał	Ebuhleni	—	nie	mogłem	chwilowo
opanować	płaczu	—	a	potem	już	tylko	mrok…	i	jasność.	Nic	więcej.

—	Wyrazy	współczucia	—	 Isel	wpatrywał	 się	we	mnie,	 jakby	 badając,
czy	próbuję	coś	ukryć.	—	Dobrze,	że	pamiętasz	 ten	 tragiczny	moment.	Nie
musisz	 tego	 przeżywać	 na	 świeżo…	 Chętnie	 zostawiłbym	 cię	 jeszcze
samego,	ale	musisz	mi	odpowiedzieć,	co	takiego	zrobiłeś	temu	potworowi?

—	Co	masz	na	myśli?	Pierwszy	raz	widziałem	go	na	oczy.
—	 W	 to	 nie	 wątpię,	 ja	 również.	 Źle	 mnie	 zrozumiałeś.	 Mówię

o	momencie,	w	 którym	uciekałeś	 pod	 pokład,	 po	 czym	przystanąłeś,	 gdyż
monstrum	rozerwało	panią	kapitan	—	Isel	zawahał	się,	nie	chciał	być	zbyt
oschły	—	a	potem	zrobiłeś	to.

—	Naprawdę	nie	wiem	o	czym	mówisz.
—	Dobrze	więc,	to	może	zdam	ci	relację	z	tego,	jak	znalazłeś	się	w	tym

miejscu.	Pewnie	chcesz	wiedzieć,	gdzie	się	znajdujemy,	choć	rozumiem,	że
w	 tym	 momencie	 wszystko	 może	 schodzić	 na	 dalszy	 plan.	 Jesteśmy
w	 ogromnym	 mieście	 portowym,	 Edolobheli.	 Mieście	 z	 innego	 świata.
Edolobhela	 jest	stolicą	królestwa	 ludzi	na	Nomhlabie	—	w	tym	momencie
przypomniały	 mi	 się	 słowa	 przyrzeczenia	 skradzionego	 Esiphelowi:
wybrańca	 wyprawi	 do	 Nomhlaby	 w	 podróż	 długą.	 —	 Tak,	 z	 tego,	 co	 się
dowiedziałem	 z	 ust	 samego	 tutejszego	 króla,	 jesteśmy	 na	 Nomhlabie
wspomnianej	w	owym	piśmie.	Władca	Edolobheli	i	królestwa	ludzi,	Konung
III,	 z	 łaski	 Kuphela	 wódz	 rasy	 ludzkiej	 na	 Nomhlabie,	 jak	 kazano	 mi	 go
tytułować,	potwierdził,	że	wieki	temu	Truleyl	wypłynął,	aby	szukać	nowych
ziem	do	zasiedlenia	przez	 ludzi.	A,	może	przy	okazji,	 tutejsi	 ludzie	mówią



praktycznie	takim	samym	językiem	jak	my.
—	Nie	 jest	 to	chyba	na	ten	moment	dziwne	—	odparłem.	—	W	końcu,

jakby	nie	patrzeć,	wszystko	wskazuje	na	to,	że	są	naszymi	praojcami.
—	Prawda…	W	każdym	 razie	przyzwyczaj	 się	do	 innego	określenia	na

krok	Re.	Nie	uznaje	się	tutaj	innego	boga	nad	Kuphela,	więc	w	sumie	brak
takiego	 nazewnictwa	 też	 chyba	 nie	 jest	 dziwny.	 Krok	 Re	 nazywają	 tutaj
dniem,	 a	 cykl	 Re	 rokiem.	 Określenie	 sen	 Re	 nie	 funkcjonuje,	 ale
funkcjonuje	noc.

—	Doprawdy?	Dlatego	przyjęło	 się	 na	Archipelagu	mówić	noc	na	 sen
Re,	 bo	 tak	 naprawdę	 pierwsi	 przybysze	 w	 ten	 sposób	 określali	 porę	 na
spanie.	Zaskakujące,	a	więc	faktycznie	wywodzimy	się	od	znacznie	starszej
cywilizacji	niż	Archipelag.	Ale	chyba	zbaczasz	z	tematu.	Co	się	stało	wtedy,
na	statku?

—	Tak,	na	statku…	Cóż.	Po	tym,	jak	bestia	rozszarpała	Ebuhleni	i	swoim
cielskiem	 przełamała	 kadłub,	 rzuciłem	 się	 za	 tobą.	 Słyszałem	 twój	 krzyk,
a	 potem	 zobaczyłem,	 jak	 twoje	 oczy	 robią	 się	 jaskrawo	 niebieskie,	 bijące
blaskiem	zupełnie	jak,	hmm	—	Isel	zamyślił	się	—	jak	tekst	na	zwoju,	który
wykradłem	 Esiphelowi.	 Przystanąłem,	 bo	 nie	 mogłem	 zrozumieć,	 co	 się
dzieje.	Nawet	chyba	coś	wymamrotałem.	W	pierwszej	 chwili	 stwierdziłem,
że	 jednak	 pogłoski	 o	 magicznych	 testach	 kapłańskich	 są	 prawdą,	 ale
przecież	sam	przekonałem	się	nie	raz,	że	to	tylko	legenda	popularna	wśród
otumanionych	przez	kult	Re	tłumów.	Patrzyłem	z	niedowierzaniem,	a	wokół
ciebie	 utworzyła	 się	 dziwna,	 również	 niebieska,	 kolista	 poświata.	 Blask
stawał	się	coraz	mocniejszy,	aż	w	końcu	potężna	fala	tej	 jaskrawej	energii
wystrzeliła	 prosto	 w	 bestię,	 oddzielając	 jej	 głowę	 od	 tułowia.	 Po	 tym
wyczynie	zemdlałeś.

—	 Doprawdy?	 Ale	 jak	 to…	 Magicznych	 testów	 kapłańskich	 nie	 ma,
ja	 nie	 mam	 żadnej	 mocy	 —	 świadomość	 nie	 chciała	 zaakceptować
dokonanego	przeze	mnie	czynu.

—	 Że	 testów	 nie	ma,	 nie	musisz	mi	mówić,	 ale	 z	 tym	 brakiem	mocy
może	się	wstrzymaj.	W	każdym	razie	zabiłeś	to	niebieskie	monstrum.	Tułów
bestii	 osunął	 się	 pod	 powierzchnię	 wody,	 ale	 jej	 głowa	 z	 ogromnymi
szczypcami	 runęła	 na	 pokład	 rozdzierając	 statek	 na	 dwie	 części.	 Okręt
zaczął	tonąć.	Część	załogi	zginęła	przygnieciona	łbem	bestii,	ja	rzuciłem	się



w	twoim	kierunku,	zabrałem	cię	na	plecy	i	ruszyłem	w	kierunku	burty	przy
ładowni	uznając,	że	z	wypadających	beczek	ze	smołą	będzie	dobra	tratwa.
Gdy	jedną	zlokalizowałem,	skoczyłem	do	wody,	położyłem	cię	na	beczce,	po
czym	sam	się	na	nią	wdrapałem.	Część	załogi	również	znalazła	sobie	jakieś
belki	 lub	 inne	 beczki	 i	 zaczęli	 dryfować	 razem	 z	 nami,	 część
prawdopodobnie	utonęła.

—	Ci,	co	przeżyli,	są	tu,	w	Edolobheli,	z	nami?
—	Niestety	nie.	Nie	można	stwierdzić,	czy	gdzieś	dotarli,	czy	zaginęli	na

morzu.	Tutejsi	ludzie	o	nich	nic	nie	wiedzą.	My	mieliśmy	najwyraźniej	wiele
szczęścia.	Prądy	morskie	na	odległych	od	Archipelagu	wodach	są	wyjątkowo
dziwne.	 Nasza	 dwójka	 jako	 jedyna	 dryfowała	 dalej	 na	 zachód,	 reszta
kierowała	się	w	stronę	Aranu	lub	też	na	południe.	W	każdym	razie,	sądząc
po	 położeniu	 Re	 lub	 raczej,	 jak	 powiedzieliby	 na	 Nomhlabie,	 sądząc	 po
położeniu	 słońca,	 po	 około	 pół	 kroku	 Re	 —	 Isel	 uśmiechnął	 się	 pod
nosem	—	po	około	pół	dnia	dryfowania	—	poprawił	się	—	w	oddali	ukazał
mi	się	statek.	Gdy	nas	wyłowiono	okazało	się,	że	mieliśmy	zaszczyt	znaleźć
się	 na	 królewskiej	 galerze,	 która	 właśnie	 odbywała	 przegląd	 morskiego
terytorium	 we	 władaniu	 ludzi.	 Spytano	 mnie,	 co	 robimy	 tak	 daleko	 od
Nomhlaby.	Od	razu	skojarzyłem	nazwę	z	pismem,	które	miałem	wciąż	przy
sobie	oraz	ucieszyłem	się	niezmiernie,	że	przemówiono	do	mnie	w	znanym
mi	 z	 Archipelagu	 języku.	 Zastanawiałem	 się,	 czy	 by	 nie	 skłamać	 naszych
wybawicieli,	 ale	 uznałem,	 że	 nie	 ma	 to	 większego	 sensu,	 więc
powiedziałem,	 że	 jesteś	 wybrańcem	 wysłanym,	 aby	 odszukać	 ziem	 na
zachodzie	i	opowiedziałem	o	długiej	podróży	oraz	o	spotkaniu	olbrzymiego
potwora.	Pominąłem	fragment,	w	którym	uśmiercasz	bestię.	Kapitan	statku
wielce	 się	 przejął	 informacją,	 że	 przybywamy	 z	 dalekiego	wschodu.	 Zadał
mi	 pytanie,	 czy	 mówiąc	 wybraniec,	 mam	 na	 myśli	 wezwanego	 przez
Kuphela	 wybrańca.	 Stwierdziłem,	 że	 pokazanie	 zwoju	 w	 tym	 przypadku
może	 nam	 tylko	 pomóc,	 więc	 podałem	 pismo	 skradzione	 Esiphelowi
naszemu	 wybawcy.	 Niedługo	 potem	 cały	 statek	 rozpoczął	 świętowanie
i	 rozległy	 się	głośne	okrzyki	na	 twoją	 cześć,	 a	my	 zostaliśmy	umieszczeni
z	największymi	honorami	w	kajucie	kapitana.	Natychmiast	statek	rozpoczął
drogę	do	Edolobheli.	Podróż	morska	 trwała	 trzy	dni.	Opiekowano	się	 tobą
dobrze,	 ale	 wciąż	 śniłeś.	 Po	 przybyciu	 do	 miasta	 zostałeś	 przyjęty



z	 największymi	 honorami.	 Przygotowano	 nam	 pokoje	 w	 zamku	 króla
Konunga,	 tuż	obok	siebie.	Posłano	również	po	medyka,	aby	się	 tobą	zajął,
a	gdy	ten	nie	mógł	stwierdzić,	co	ci	dolega,	posłano	po	maga.

—	Maga?
—	Tak,	maga.	Musisz	wiedzieć,	że	na	Nomhlabie	magowie	nikogo	nie

dziwią,	 a	 nawet	 korzysta	 się	 chętnie	 z	 ich	 usług.	 Gdy	 zostałeś	 obejrzany,
czarodziej	 Tofram,	 zaufany	 sługa	 króla	 Konunga,	 spokojnie	 stwierdził,	 że
wygląda	 na	 to,	 że	w	 niekontrolowany	 sposób	 użyłeś	mocy,	 przez	 co	 twój
organizm	 potrzebuje	 czasu	 na	 dojście	 do	 siebie.	 Szacował,	 że	 potrwa
to	 jeszcze	 trzy,	 cztery	dni,	ale	najwyraźniej	w	 twoim	wypadku	wystarczyły
dwa.	Gdy	nie	dowiadywałem	się	co	nieco	o	tutejszym	kraju	od	mieszkańców
zamku,	 to	 czuwałem	 przy	 twojej	 komnacie.	 Nawet	 codziennie	 miałem
przygotowany	 posiłek.	 Gdy	 usłyszałem	 krzyk,	 natychmiast	 przybiegłem.
Chyba	wiesz	już	wszystko.	Weź,	posil	się.

—	 Chętnie	 —	 wziąłem	 tacę	 z	 szafki	 i	 zacząłem	 spożywać	 tutejsze
jedzenie.	Było	dobre,	raczej	nieróżniące	się	od	potraw	na	Archipelagu,	a	ja
byłem	głodny.

—	 Król	 Konung	 na	 pewno	 będzie	 chciał	 się	 z	 tobą	 widzieć.	 Sam
zdecydujesz,	 co	 mu	 powiedzieć.	 Ja	 odmówiłem	 jakichkolwiek	 bardziej
znaczących	odpowiedzi,	opierając	się	o	fakt	bycia	jedynie	twoim	sługą.	Ale
ty	 będziesz	 musiał	 mu	 sprzedać	 jakąś	 historyjkę.	 Także	 jeżeli	 nie	 chcesz
mówić	prawdy,	to	pomyśl	teraz	nad	dobrym	kłamstwem.

—	Dzięki	Iselu.	Jesteśmy	na	ziemiach	zachodu.	Udało	się	nam.	Szkoda,
że	tylko	nam.

—	 Tak	 —	 odparł.	 —	 Mówiłem	 królowi,	 kogo	 straciłeś	 przed	 paroma
dniami.	Na	pewno	zrozumie,	jeśli	będziesz	potrzebował	trochę	czasu.

—	Wiem,	że	ból	po	stracie	ukochanej	nie	zniknie,	ale	mam	świadomość,
że	 być	 może	 stoimy	 przed	 szansą	 połączenia	 Archipelagu	 z	 królestwem
naszych	przodków.	Nie	ważne	jest,	co	w	tej	chwili	czuję	ja.	Ważne	jest,	co
zamierza	zrobić	król	Konung	z	faktem	naszego	przybycia.

—	 Pamiętaj,	 ze	 gdybyś	 chciał	 się	 pożalić,	 to	 możesz	 na	 mnie	 liczyć.
Może	 i	 z	 założenia	 nie	 traktuję	 niczego	 poważnie,	 ale	 potrafię	współczuć
innym.	Zjedz	teraz,	a	ja	pójdę	obwieścić	królowi,	że	wezwany	przez	Kuphela
się	obudził,	o	ile	nie	zrobili	tego	jeszcze	jego	słudzy.



Isel	opuścił	komnatę.	Cieszy	mnie	fakt,	że	mogę	na	niego	liczyć	także
w	sprawach	duchowych.	Znamy	się	bardzo	krótko,	a	chyba	nigdy	nie	miałem
tak	dobrego	przyjaciela.	 Znów	 zachciało	mi	 się	 płakać,	 ale	 nie	 będę	 teraz
użalać	się	nad	swym	losem	ani	nad	życiem	Ebuhleni.	Co	było,	minęło.	Czas
wziąć	 się	 w	 garść	 i	 być	 gotowym	 na	 rozmowę	 z	 samym	 królem	 na
zachodzie.	I	dokończyć	jeść.



NAJWIĘKSZY	WŚRÓD	MAGÓW

Sala	 tronowa	 króla	 Konunga	 olśniewała	 swym	 blaskiem,	 choć	 była
jedynie	kompozycją	złota	 i	 szarego	kamienia.	Nigdy	wcześniej	nie	miałem
okazji	 oglądać	 tak	 wspaniałego	 budownictwa.	 Pomieszczenie	 to	 było
ogromne.	 Strop	 znajdował	 się	 na	 wysokości	 piętnastu,	 może	 szesnastu
ludzi.	Czyli	 jakieś	dwadzieścia	siedem,	dwadzieścia	osiem	metrów	stosując
miarę	 przyjętą	 na	 Nomhlabie.	 Na	 ścianach	 z	 kamienia	 wyryto	 duże,
pięciometrowe	 płaskorzeźby	 przedstawiające	 wojowników	 zwróconych
w	stronę	kamiennego	tronu,	na	którym	niknęła	postać	aktualnego	króla.	Ich
kamienne	 zbroje	 pokryto	 złotem.	 Nad	 płaskorzeźbami	 umiejscowiono
olbrzymie	okna,	które	w	tym	momencie	wpuszczały	promienie	Re,	czy	raczej
promienie	 słońca,	 oświetlając	 całą	 salę	 i	 oślepiając	 zgromadzonych.
Posadzka	była	z	 tej	samej	skały,	z	 jakiej	wzniesiono	cały	zamek.	Sala	była
pusta,	 przestrzeń	 w	 niej	 zajmowało	 jedynie	 osiem	 prostych,	 kamiennych,
rozmieszczonych	 symetrycznie	 względem	 środka	 sali	 kolumn,	 które
prawdopodobnie	 podtrzymywały	 strop.	 Do	 sali	 tronowej	 prowadziły	 tylko
jedne	 drzwi,	 a	 raczej	 olbrzymie	 wrota,	 przez	 które	 niedawno	 miałem
przyjemność	przejść.	Po	lewej	mej	stronie	w	drewnianych	ławach	zasiadała
spora	grupa	ludzi	przystrojona	w	długie,	niebieskie	płaszcze.	Poinstruowano
mnie	 wcześniej,	 że	 są	 to	 członkowie	 rady	 królewskiej,	 najważniejsi
mieszkańcy	 Edolobheli.	W	 skład	 rady	wchodzą	 głównie	 kupcy	 i	 bankierzy,
ale	 również	mistrz	gildii	 najemników	 trudniącej	 się	dostarczaniem	wojska
mającego,	jak	mi	to	powiedziano,	pomóc	w	załatwieniu	spraw	prywatnych.
Czasami	 gildia	 udostępnia	 również,	 oczywiście	 za	 opłatą,	 eskortę	 dla
transportu	 towaru.	 Z	 tego	 co	pamiętam	 swojego	przedstawiciela	w	 radzie
mają	również	wszystkie	zawody	rzemieślnicze,	a	nawet	znajduje	się	w	niej
jeden	żebrak,	zwyczajowo	przystrajany	i	goszczony	przez	króla.	Wątpię,	aby
miał	 on	 wkład	 w	 podejmowanie	 jakichkolwiek	 decyzji.	 Z	 prawej	 strony
w	 szeregu	 i	 na	 baczność	 stoją	 królewscy	 gwardziści.	 Ich	 zbroje	 również



wydają	 się	 być	 złote,	 a	 hełmy	 przystrojone	 są	 niebieskim	 piórami.	 Każdy
gwardzista	 z	 dumą	 się	 prezentuje	 wymachując	 długą	 do	 kolan,	 niebieską
peleryną,	 gdy	 akurat	 przechodzę	 obok	 niego.	 Daleko	 za	 rzędem
gwardzistów,	 pod	 prawą	 ścianą,	 tuż	 przy	 rzeźbach	wojowników	 przemyka
jakiś	 służący.	 Być	 może	 do	 tego	 olbrzymiego	 pomieszczenia	 prowadziło
jednak	 więcej	 wejść.	 Sala	 tronowa	 była	 bardzo	 prosta,	 ale	 olśniewała	 tą
prostotą	 i	 przytłaczała	 wielkością.	 Po	 dłuższej	 chwili	 powolnego	 marszu
znalazłem	 się	 przed	 obliczem	 Konunga	 III.	 Siedział	 na	 olbrzymim,
kamiennym	 tronie	 przykryty	 długim,	 niebieskim	 płaszczem,	 obszytym
pięknym	 futrem	 jakiegoś	 białego	 zwierzęcia.	 Jego	 długie,	 czarne	 włosy
opadały	 mu	 na	 kark,	 a	 prawą	 ręką	 co	 jakiś	 czas	 pocierał	 swoją	 krótko,
idealnie	 przystrzyżoną	 brodę.	 Na	 głowie	 miał	 złotą	 koronę	 wysadzaną
jakimiś	 niebieskimi	 kamieniami	 szlachetnymi.	 Po	 jego	 lewicy	 na
drewnianym	 stołku	 usadzono	 Isela,	 prawdopodobnie	w	 podziękowaniu	 za
opiekę	 nade	 mną.	 Po	 prawicy	 króla	 stał	 zaś	 dumnie	 mag	 Tofram.	 Jako
jedyny	poza	Iselem	nie	miał	niebieskich	akcentów	w	ubiorze,	lecz	cały	jego
strój	 stanowiła	 jednolita,	 czerwona	 szata.	Właśnie	w	 tej	 chwili	 zdejmował
z	głowy	kaptur	ukazując	 swe	pogodne,	 starcze	oblicze	oraz	 resztki	 siwych
włosów	wokół	 łysiny.	W	ręku	dzierżył	kulę,	chyba	szklaną,	wielkości	dłoni.
Co	 jakiś	 czas	 połyskiwała	 znanym	 mi	 niebieskim	 blaskiem.	 Czarodziej
spojrzał	na	Konunga,	a	ten	spuścił	wzrok,	jakby	na	znak	zezwolenia.	Wtedy
Tofram	zwrócił	się	w	mą	stronę,	postąpił	dwa	kroki	do	przodu	i	rzekł:

—	Chwała	niech	będzie	Kuphelowi,	naszemu	bogowi,	albowiem,	dzisiaj
spełniła	się	obietnica,	którą	złożył	ludziom!

—	 Chwała!	 Chwała!	 —	 radośnie	 wykrzyczała	 cała	 rada.	 Wtórowali	 jej
gwardziści,	ale	bardziej	stonowanie,	jakby	obawiali	się,	że	mogą	wyjść	z	roli
nienagannej	straży.

—	Oto	 i	on	—	Tofram	ciągnął	dalej,	wskazując	mnie	 ręką	—	obiecany
nam	przed	wiekami	wybraniec,	 największy	wśród	magów,	 który	 przywróci
blask	królestwu	 ludzi	 i	 raz	na	zawsze	podporządkuje	całą	Nomhlabę	 rasie
prawdziwie	umiłowanej	przez	Kuphela.

—	Jeśli	mogę	—	wtrąciłem	nie	będąc	pewnym,	czy	wypada	mi	przerwać
przemówienie	 —	 chciałbym	 nieśmiało	 wyznać,	 że	 niewiele	 rozumiem
z	 twych	 słów,	 magu,	 a	 na	 pewno	 nie	 tytułowałbym	 siebie	 największym



wśród	magów.
—	 Wrodzona	 skromność	 wybrańca	 Kuphela	 jest	 zaiste	 godna

pochwały	 —	 odrzekł	 Tofram	 i	 zaczął	 klaskać,	 a	 zawtórowała	 mu	 rada.	 —
Wiedz,	 wybrańcze,	 że	 całe	 królestwo,	 na	 czele	 z	 Konungiem	 III,	 z	 łaski
Kuphela	 wodzem	 rasy	 ludzkiej	 na	 Nomhlabie,	 wyczekiwało	 twojego
przybycia.	 Bóg	 nasz	 obwieścił	 nam	 wieki	 temu,	 że	 spośród	 ludu
namiestników	zza	morza	narodzi	się	mag,	którego	moc	będzie	wielka	i	który
przyniesie	 ogromne	 zmiany	 w	 królestwie	 ludzi.	 Wszyscy	 czekaliśmy,	 aż
wypełnią	się	słowa	tej	przepowiedni,	 i	oto	stoisz	dziś	przed	nami.	A	czasy
ciężkie	nastały	i	być	może	nie	było	lepszego	momentu	na	twoje	przybycie.

—	Nie	było,	nie	było	—	wtórowali	członkowie	rady.
—	O,	największy	wśród	magów,	powiedz	nam	—	ciągnął	Tofram	—	czy

zechcesz	 służyć	 naszemu	 królowi	 Konungowi,	 a	 przez	 to	 i	 całemu
królestwu,	 w	 tych	 jakże	 okrutnych	 czasach,	 gdy	 ziemie	 nasze	 od	 północy
nękają	elfy,	a	na	zachodzie	na	granicy	z	królestwem	krasnoludów	sytuacja
wciąż	jest	napięta?

—	Elfy?	Krasnoludy?	—	odparłem	zdziwiony.
—	Czy	na	nowej	ziemi	nie	ma	ras	 innych	niż	 ludzka?	Na	więcej	pytań

przyjdzie	 czas	 potem,	 teraz	 zechciej	 złożyć	 hołd	 Konungowi,	 naszemu
królowi	—	mówiąc	 te	słowa	mag	skłonił	 się	nisko	w	stronę	siedzącego	na
tronie,	jakby	nieobecnego	monarchy.

—	Nie,	nic	mi	o	tym	nie	wiadomo,	aby	istniało	inne	rozumne	życie	na
Archipelagu.	I	naturalnie	nie	odmówię	złożenia	hołdu	mojemu	wybawcy,	ale
pragnę,	 abyście	 zrozumieli,	 że	 niekoniecznie	 jestem	 tym,	 za	 kogo	 mnie
bierzecie	—	odpowiedziałem.	—	 Jestem	wdzięczny	za	przyjęcie	mnie	z	 tak
wielkimi	 honorami,	 ale	 obawiam	 się,	 że	 pokłada	 się	 we	 mnie	 zbyt	 duże
nadzieje.	Nie	mam	pojęcia,	 jak	korzystać	z	magii,	nawet	teraz	 jej	 istnienie
wydaje	 mi	 się	 jedynie	 złudzeniem,	 a	 miałbym	 się	 nią	 posługiwać	 i	 być
nazwany	największym	wśród	magów?

—	 W	 takim	 razie	 wybacz,	 wybrańcze	 —	 Tofram	 uśmiechnął	 się
przyjaźnie	 i	 spojrzał	 uspokajająco	na	 zmieszane	oblicza	 członków	 rady.	—
Byłeś	 na	 szybko	 zaznajamiany	 z	 królestwem	 i	 sprawami	 ludzi,	 ale
zapomnieliśmy	najwyraźniej	przedstawić	ci	szerzej	sytuację	na	Nomhlabie.
Bo	widzisz,	nie	tylko	nasza	rasa	zamieszkuje	świat	Kuphela.	Jest	ich	bardzo



wiele,	 ale	 aktualnie	 najpotężniejszą	 są	 krasnoludy,	 które	 bezprawnie	 od
wieków	okupują	 Idolobhę,	niegdysiejszą	 stolicę	państwa	pierwszych	 ludzi.
Co	do	magii,	 to	 cóż,	 najwyraźniej	 na	Archipelagu,	 jak	nazwałeś	 ziemie	na
wschodzie,	 zapomniano	 o	 niej.	 Ale	 na	 szczęście	 magia	 nie	 zapomniała
o	Archipelagu	i	zgodnie	z	przepowiednią	Kuphela	musisz	być	największym
wśród	 magów	 —	 spojrzał	 w	 stronę	 rady,	 a	 jej	 członkowie	 twierdząco
pokiwali	głowami.	—	Czy	wiesz,	czemu	leżałeś	nieprzytomny	tak	długo?

—	Tak,	znam	twoją	diagnozę.
—	Jak	doszło	do	niekontrolowanego	użycia	magii?
Spojrzałem	 na	 Isela.	 Z	 charakterystycznym	 uśmiechem	 przysłuchiwał

się.	 Na	 pewno	 nie	 przejmował	 się	 moją	 odpowiedzią.	 Byliśmy	 na	 łasce
tutejszego	 ludu,	 a	 poza	 tym	 traktowali	 nas	 naprawdę	 dobrze.	 Nie	 było
sensu	nie	mówić	im	prawdy.

—	 Więc	 może	 zacznę	 od	 początku.	 Nie	 wiem	 nic	 o	 bogu,	 jakiego
wyznajecie	 na	 Nomhlabie.	 Na	 Archipelagu	 kwitnie	 wiara	 w	 Re,	 bóstwo,
które	wy	nazywacie	słońcem.

—	 Przecież	 to	 absurdalne	 —	 rzekł	 Tofram.	 —	 Słońce	 jest	 jedynie
obiektem	daleko	ponad	nami,	podobnym	gwiazdom	rozświetlającym	niebo
w	 nocy.	 Taką	 wiedzą	 magowie	 dysponowali	 zanim	 jeszcze	 Ukwazi
wypowiedział	wojnę	elfom	z	Doire.	Równie	dobrze	moglibyście	wyznawać
wiarę	w	pierwsze	lepsze	drzewo.

—	Cóż…	Będąc	szczerym,	to	byłem	kapłanem	Re.	I	miałem	świadomość,
podobnie	jak	inni	kapłani,	że	nie	jest	to	żaden	bóg.	Propagowaliśmy	wiarę
w	 Re,	 aby	 ludzie	 mieli	 w	 co	 wierzyć.	 I	 pewnie	 aby	 utrzymywać	 się	 na
zaszczytnych	 pozycjach	 społecznych.	 W	 każdym	 razie	 moja	 podróż	 na
zachód	 to	 nie	 żadne	 wezwanie	 Kuphela.	 W	 świątyniach	 Re,	 w	 których
posługują	 kapłani,	 są	 tak	 zwane	 magiczne	 sadzawki,	 w	 których
przechowywane	są	niewystępujące	na	Archipelagu	rośliny.	Prawdopodobnie
pochodzą	 z	 Nomhlaby.	 Rośliny	 te	 mają	 dziwną	 właściwość,	 że	 kwitną
w	 wodzie,	 a	 kwitnięcie	 to	 może	 zatrzymać	 pewien	 specjalny	 proszek,
którego	 pochodzenia	 nie	 znam,	 ale	 podejrzewam,	 że	 również	 jego
geneza	 ma	 miejsce	 na	 waszych	 ziemiach.	 Proszek	 ten	 regularnie	 jest
dostarczany	kapłanom,	aby	roślina	ta	nie	kwitła.

—	 To	 bardzo	 intrygujące	 —	 wtrącił	 Tofram	 —	 ale	 dlaczego	 ma	 nie



kwitnąć?
—	 Cóż…	 Na	 Archipelagu	 utrzymuje	 się	 ludzi	 w	 przekonaniu,	 ze

zakwitnięcie	 tego	 kwiatu	 oznacza	 znak	 łaski	 samego	 Re.	 Wybraniec	 ma
zaszczyt	 udać	 się	 w	 podróż	 na	 zachód	 szukać	 nowych	 ziem	 do	 głoszenia
wiary	w	Re.	Zwierzchnictwo	kultu	Re	w	ten	sposób	bez	problemu	pozbywa
się	 niewygodnych	 kapłanów,	 albowiem	 gdy	 zostaną	 już	 wybrani	 przez
bóstwo	 na	 pielgrzymkę	 wszelkie	 próby	 uzmysłowienia	 ludzi	 o	 fikcji	 ich
wiary	łatwo	da	się	usprawiedliwić	strachem	przed	wypełnieniem	woli	Re,	za
co	grozi	śmierć.	Zatem	kapłani	decydowali	się	wypływać	licząc	na	dotarcie
do	zamieszkałych	ziem,	tym	bardziej,	że	w	seminarium	uczą	nas,	że	istnieją
lądy	poza	Archipelagiem.	 Jak	widać	mają	 rację.	 Ja	 także	byłem	 jednym	 ze
świadków	zakwitnięcia	kwiatu	podczas	mojej	posługi,	tak	też	się	znalazłem
u	was.

—	 Czy	 ta	 roślina	 wykorzystywana	 przez	 zwierzchnictwo	 waszego
zmyślonego	 kultu	 to	 mała,	 sztywna	 łodyżka	 z	 okrągłym	 liściem,	 która
zakwita	białym	kwiatem?

—	Tak	—	odpowiedziałem	Toframowi.	—	Spodziewałem	się,	że	będziesz
wiedział,	o	jaką	roślinę	mi	chodzi.

—	To	bardzo	ciekawe,	bo	kwiat,	 który	opisałeś	u	nas	zwie	się	boskim
blómem.	Nie	mamy	żadnego	proszku	powstrzymującego	kwitnięcie	rośliny.
Choć	 każdy	mag	 bez	 trudu	mógłby	 sporządzić	 taki	 preparat,	 to	 raczej	 nie
miałoby	to	żadnego	sensu.	Za	to	sporo	sensu	ma	fakt,	że	boski	blóm	rośnie
tylko	na	dalekiej	północy,	gdzie	nie	sięga	niczyja	władza,	 i	można	spotkać
tę	roślinę	jedynie	w	pobliżu	wieży	Kuphela.

—	To	jakaś	świątynia?
—	Hmm,	nie	nazwałbym	tak	domu	naszego	boga.
Zauważyłem,	 jak	 Isel	 znudzony	moimi	wyjaśnieniami	 się	ożywił.	Mnie

też	to	zaskoczyło,	jeśli	dobrze	odebrałem	odpowiedź	Toframa.
—	Mówiąc	dom,	masz	na	myśli?
—	Mam	na	myśli	miejsce,	w	którym	przebywa	nieśmiertelny	i	wieczny

nasz	stwórca,	Kuphel.
—	Chcesz	powiedzieć,	że	wasz	bóg	wciąż	żyje?
—	O	tak,	żyje.	Co	więcej,	można	się	do	niego	udać	i	z	nim	porozmawiać.

Choć	 trzeba	mieć	naprawdę	dobry	powód.	Na	 każde	 skierowane	do	niego



pytanie	Kuphel	odpowiada,	ale	 też	za	każde	żąda	zapłaty.	Niekiedy	nawet
życia,	 bo	 są	 takie	 tajemnice,	 o	 których	 żyjący	 nie	 powinni	 mieć	 żadnego
pojęcia.	 Kuphel	 oddał	 nam	 we	 władanie	 Nomhlabę	 i	 to	 my	 mamy	 ją
kształtować.	 Jednak	 parokrotnie	 w	 historii	 ktoś	 zwracał	 się	 do	 Kuphela
z	 prośbą,	 a	 ten	 na	 nią	 odpowiadał.	Wiem,	 że	 komuś	w	 świecie	 bez	 boga
może	wydawać	się	dziwne,	że	stworzyciel	żyje	tak	blisko	swoich	stworzeń,
albo	nawet	że	możemy	w	każdej	chwili	udać	się	do	naszego	stworzyciela,
ale	uwierz	mi,	jego	bliskość	to	największe	szczęście,	jakim	nas	obdarzył.	Ale
na	 pytania	 o	 Kuphela	 przyjdzie	 jeszcze	 czas,	 teraz	musisz	wiedzieć,	 czym
charakteryzuje	 się	 boski	 blóm.	 To	 roślina,	 która	 jest	 wiecznie	 młoda
i	nigdy	nie	kwitnie,	chyba,	że	w	jej	pobliżu	przebywa	potężne	źródło	magii.
Wówczas	wypuszcza	przepiękny,	 biały	 kwiat.	Gdy	 źródło	magii	 się	 oddala,
roślina	na	powrót	wraca	do	swojego	uśpionego	stanu.

—	Doprawdy…
—	 Powiem	 więcej.	 W	 wyprawie	 Truleyla	 nie	 brał	 udział	 żaden	 mag.

Z	 tego,	 co	 nam	 wiadomo,	 Kuphel	 zawierając	 pakt	 z	 Truleylem	 dał	 mu
kilkadziesiąt	 boskich	 blómów,	 aby	 ten	 przetrzymywał	 je	 pośród	 swojego
ludu.	 Gdyby	 zrodził	 się	 jakiś	 mag,	 miano	 go	 z	 łatwością	 zidentyfikować
i	wysłać	do	Nomhlaby,	aby	stał	się	najpotężniejszym	stworzeniem	Kuphela
i	 przywrócił	 wielkość	 królestwu	 ludzi.	 Nie	 wiem,	 ilu	 magów	 udało	 się
w	podróż	 do	 nas,	 ale	 jesteś	 pierwszym,	 któremu	udało	 się	 tu	 przybyć.	Na
pewno	 jesteś	 więc	 wybrańcem	 Kuphela.	 Powiedz	 mi	 jeszcze	 jedno.	 Twój
kompan,	 Isel,	 na	 statku	 legitymował	 się	 spisanym	 przez	 Truleyla
przyrzeczeniem,	 gdy	 ten	wieki	 temu	 udawał	 się	w	 podróż	 na	wschód.	 Jak
treść	tego	przyrzeczenia	ma	się	do	otoczki	pielgrzymki,	 jaką	propaguje	się
na	waszym	Archipelagu,	bo	jestem	tego	bardzo	ciekaw.

—	Cóż…	Zwój	z	przysięgą	został	wykradziony	Najwyższemu	Kapłanowi.
Teoretycznie	 nie	 powinien	 się	 znaleźć	 w	 naszych	 rękach.	 Ale	 teraz
to	 nieistotne.	 Istotne	 jest	 to,	 że	 najwyraźniej	 na	 Archipelagu	 jesteśmy
okłamywani.

—	Nie,	mój	drogi.	Nie	 to	 jest	 istotne.	 Istotne	 jest	 to,	 że	dotarłeś	 tutaj
i	 że	 będziesz	mógł	 spełnić	 przepowiednię	 Kuphela	 o	 wielkości	 królestwa
ludzi.	Powiedz	jeszcze,	jak	objawiła	się	twoja	moc?

—	 Cóż,	 zostaliśmy	 zaatakowani	 przez	 olbrzymie	 stworzenie	 —



posmutniałem.	 Dał	 o	 sobie	 znać	 ból	 po	 starcie	 ukochanej	 —	 a	 potem,
w	nieznany	mi	sposób	uwolniłem	moc	i	zabiłem	potwora.

—	 Użycie	 mocy	 bez	 jej	 znajomości	 pod	 wpływem	 potrzeby	 chwili
to	 rzecz,	 jaką	 nie	może	 pochwalić	 się	 żaden	 z	 żyjących	 obecnie	 w	wieży
magów.	 Będzie	 z	 ciebie	 największy	 z	 czarodziejów,	 jacy	 stąpali	 po
Nomhlabie.	Jutro	udasz	się	na	trening	do	wieży	magów,	ale	wcześniej	oddaj
hołd	Konungowi	 III,	 z	 łaski	Kuphela	wodzowi	 rasy	 ludzkiej	na	Nomhlabie,
aby	 okazać	 mu	 należyty	 szacunek	 i	 gotowość	 do	 pomocy	 w	 dziele
odbudowy	wielkości	naszej	rasy.

Skłoniłem	 głowę	 i	 postępowałem	 według	 wskazówek	 Toframa.	 Po
uroczystościach	 związanych	 z	 oddaniem	 się	 w	 służbę	 króla	 cała	 rada
królewska	 nagrodziła	 mnie	 brawami.	 Zanim	 udałem	 się	 na	 spoczynek,
miałem	 okazję	 pożegnać	 się	 z	 Iselem,	 który	 na	 czas	 mojego	 treningu
zobowiązał	 się	 wziąć	 udział	 w	 królewskiej	 kampanii	 przeciw	 elfom.	 Pod
wieczór	 odwiedził	 mnie	 Tofram	 i	 w	 skrócie	 opowiedział	 o	 sytuacji
politycznej	Nomhlaby.

Dowiedziałem	 się,	 że	 pierwszą	 rasą	 stworzoną	 przez	 Kuphela	 byli
ludzie,	 a	 wszyscy	 z	 nich	 byli	 nieśmiertelnymi	 magami.	 Potem	 zjawiły	 się
śmiertelne	krasnoludy,	które	początkowo	były	przyjaciółmi	ludzi	i	wspólnie
z	 nimi	 wznieśli	 mury	 najwspanialszego	 miasta	 Nomhlaby	 —	 Idolobhy.
Niestety	niejaki	Yemif	Nieśmiertelny,	przedstawiany	przez	Toframa	jako	zły
czarnoksiężnik,	 który	wykradł	wiedzę	 o	magii	 nieprzysługującą	 rasie	 innej
niż	ludzka,	do	dziś	zasiadający	na	krasnoludzkim	tronie,	zerwał	przymierze
i	wypowiedział	wojnę	ludziom.	Krasnoludy	przegrywały.	Podobno	doszło	do
wielu	 krwawych	 potyczek.	 Wtedy	 Kuphel	 zaniepokojony	 obrotem	 spraw
w	jego	świecie	zareagował.	W	bliżej	nieokreślony	sposób,	ale	jak	zapewniał
mnie	Tofram,	na	pewno	w	wyniku	wielkiego	oszustwa	Yemifa,	 krasnoludy
przekonały	 Kuphela	 o	 tym,	 że	 to	 ludzie	 wprowadzili	 nieład	 w	 krainie
bóstwa.	Kuphel	za	karę	uczynił	z	pierwszych	ludzi	wampiry	kryjące	się	przed
światłem	 dnia,	 ale	 jak	 zostałem	 zapewniony	 wciąż	 posiadające	 ogromną
wiedzę	 i	 gotowe	 pomagać	 obecnym	 ludziom.	 Potem	 Kuphel,	 wnioskując
z	mowy	Toframa	żałując	swej	decyzji,	stworzył	drugich	ludzi,	śmiertelnych,
takich	 jak	 dziś.	 Z	 początku	 przyjaźnili	 się	 z	 krasnoludami.	 Lud	 Yemifa
pomógł	nawet	wznieść	pierwsze	wielkie	miasta	ludzkie,	w	tym	Edolobhelę.



Przyjaźń	 kwitła,	 dopóki	 władca	 ludzi,	 Ukwazi,	 nie	 odkrył	 wampirów
zamieszkujących	 góry	 centralne.	 Wtedy	 ludzie	 poznali	 magię	 na	 nowo
i	 odkryli,	 że	 należy	 im	 się	 pierwszeństwo	na	Nomhlabie.	Ukwazi	 odwrócił
się	 od	 pomocy	 krasnoludów,	 wzniósł	 wieżę	 magów	 i	 zapoczątkował	 na
nowo	 erę	 magii	 oraz	 wszczął	 ekspansję	 ludzi.	 W	 tych	 czasach	 ludzie
zajmowali	 coraz	 to	 nowe	 wolne	 tereny,	 a	 za	 pomocą	 magii	 i	 miecza
podbijali	krainy	już	zamieszkałe	przez	różne	pomniejsze	rasy,	które	Kuphel
miał	tworzyć	z	tęsknoty	za	umiłowanymi	ludźmi,	których	uwięził.	Ekspansja
Ukwaziego	skończyła	się	klęską	w	wielkiej	bitwie	z	elfami	z	Doire.	Władały
one	magią	silniejszą	od	tej,	którą	dysponowali	ówcześni	magowie.	Podczas
tej	bitwy	wojnę	wypowiedział	królestwu	ludzi	również	Yemif.	Walka	na	dwa
fronty	 okazała	 się	 przegrana,	 a	 Ukwazi	 został	 pochwycony	 przez	 elfy,
przekazany	w	ręce	krasnoludów	i	publicznie	stracony	na	murach	Idolobhy.
Od	tego	czasu	ludzie	nie	przyjaźnią	się	z	żadnym	innym	królestwem,	a	inne
rasy	 usilnie	 próbują	 osłabić	 ich	 rolę	 w	 Nomhlabie.	 Jednak	 według
zapewnień	Toframa	Kuphel	wciąż	darzy	ludzi	wyjątkową	łaską	i	wieki	temu
skierował	 część	 z	 ludzi	 na	 podróż	 na	 wschód,	 aby	 zajęli	 ziemie	 nowe.
Obiecał	 również,	 że	 wśród	 tych	 ludzi	 zrodzi	 się	 mag,	 który	 przywróci
świetność	królestwa	człowieczego.	Pośród	mieszkańców	Edolobheli	panuje
głębokie	 przekonanie,	 że	 moc	 wybrańca	 Kuphela	 zakończy	 wojny	 i	 obali
Yemifa	z	tronu	Nomhlaby,	jak	zwykło	się	mawiać	na	tron	w	Idolobhie,	oraz
posadzi	na	nim	człowieka.	Więcej	o	dziejach	stworzenia	Kuphela	mogę	się
dowiedzieć	z	Pieśni	Tworzenia,	którą	podobno	spisał	sam	Kuphel	i	która	jest
przetrzymywana	w	bibliotece	 Idolobhy.	Oczywiście	wcześniej	 król	Konung
musiałby	przejąć	w	tym	mieście	władzę.

Nie	wiem,	czy	sprostam	pokładanym	we	mnie	nadziejom,	ale	niezwykle
ekscytuje	 mnie	 ta	 kraina.	 Zaczynam	 czuć,	 że	 od	 zawsze	 było	 tu	 moje
miejsce.	 Jestem	bardzo	zmotywowany	przejść	szkolenie	na	maga,	a	potem
pomóc	 ludziom	 odbudować	 należną	 im	 na	 Nomhlabie	 pozycję.	 Bardzo
ekscytuje	 mnie	 również	 możliwość	 spotkania	 w	 przyszłości	 stworzyciela
Kuphela.	Szkoda	tylko,	że	Ebuhleni	nie	może	cieszyć	się	odkryciem	ziem,	na
których	miało	początek	nasze	 istnienie.	Teraz	 już	muszę	spać,	bo	od	 jutra
zaczynam	drogę,	którą	niewątpliwie	pragnę	przebyć,	a	zaczynam	ją	w	wieży
magów.



***
Spoglądam	 na	 Edolobhelę	 z	 okna	 wieży	 magów.	 Chociaż	 utarło	 się

mówić,	że	wieża	jest	częścią	miasta,	to	tak	naprawdę	mury	stolicy	państwa
Konunga	od	szkoły	czarodziejów	dzieli	dobre	400	metrów	morza.	Szkolenie
na	 maga	 było	 długie	 i	 wyczerpujące,	 ale	 wszyscy,	 łącznie	 z	 arcymagiem,
zgodnie	 twierdzą,	 że	 i	 tak	 przeszedłem	 wszystkie	 próby	 szybciej	 od
któregokolwiek	 z	 moich	 poprzedników.	 Otrzymałem	 już	 czerwoną	 szatę
oznaczającą	 uzyskanie	 tytułu	 maga	 i	 jedyne,	 co	 mi	 pozostało,
to	zameldować	się	na	obiecaną	przed	pięcioma	laty	służbę	królowi.	Ciekawi
mnie,	co	w	tym	czasie	porabiał	Isel.	Na	pewno	dobrze	wykorzystał	czas	na
zadomowienie	 się	 w	 nowym	 królestwie.	 Obiecał,	 że	 będzie	 gotowy	 mnie
powitać	 po	 opuszczeniu	 wieży	 magów.	 Zobaczymy,	 czy	 dotrzyma	 słowa.
Niepostrzeżenie	odczuwam	czyjąś	dłoń	na	lewym	ramieniu	i	słyszę	słowa:

—	 Nad	 czym	 rozmyślasz,	 przyjacielu?	 —	 rozbrzmiał	 łagodny,	 starczy
głos	Mesoframa.

—	Nad	niczym	szczególnym,	arcymagu	—	odparłem.	—	Na	Archipelagu,
gdy	kapłan	kończył	nauki	w	seminarium,	żegnała	go	wielka	uczta,	podczas
której	całe	Ulwasti	świętowało.	Można	by	rzec,	że	to	tamtejszy	odpowiednik
maga,	choć	akurat	w	moich	stronach,	co	 już	wiesz,	nieznana	 jest	kontrola
nad	mocą.

—	 Właśnie	 dlatego,	 ponieważ	 wasi	 kapłani	 nie	 mają	 z	 magią	 nic
wspólnego,	 potrzebna	 jest	 huczna	 uczta,	 aby	 nadać	 ważności	 chwili
zupełnie	 nieważnej.	 Dla	 maga	 prawdziwym	 świętem	 jest	 włożenie	 szaty
w	 obecności	 wszystkich	 praktykujących	 w	 wieży,	 a	 i	 nie	 sama	 szata	 jest
powodem	 do	 świętowania,	 a	 możność	 kontroli	 nad	 mocą,	 jaka	 płynie
w	żyłach	każdego	człowieka,	albowiem	taki	przywilej	dał	Kuphel	 ludziom,
aby	magią	władać	dla	czynienia	sobie	Nomhlaby	poddanej.

Spokojne	 oblicze	Mesoframa	uspokoiłoby	 najbardziej	 zajadłe	 zwierzę.
Arcymag	 liczył	sobie	 już	ponad	600	 lat.	Chociaż	 ludzie	na	Nomhlabie	żyją
tyle	 samo,	 co	 na	 Archipelagu,	 to	 jednak	 najsprawniejsi	 magowie	 potrafią
poprzez	 ciągłe	 odmładzanie	 swego	 ciała	 żyć	 o	 wiele	 dłużej.	 Nikt	 mimo
to	dotąd	nie	opanował	mocy	na	tyle,	aby	stać	się	w	pełni	nieśmiertelnym.
Przed	 Mesoframem	 jednak	 jeszcze	 sporo	 życia,	 bo	 arcymagowie	 zawsze
cieszą	 się	 tysięczną	 rocznicą	 narodzin.	 Jako	 głowa	 wieży	 magów	 jest



jedynym	 ludzkim	 czarodziejem	 noszącym	 nie	 jednolitą,	 czerwoną	 szatę,
ale	ma	ją	jeszcze	przystrojoną	złotymi	paseczkami	wzdłuż	obszyć	rękawów.

—	Tak	zatem	nie	huczne	świętowanie	—	ciągnął	dalej	Mesofram	—	ale
twoje	 czyny	 w	 służbie	 królestwa	 ludzi	 dadzą	 mieszkańcom	 Edolobheli
i	innych	miast	pod	rządami	Konunga	prawdziwy	powód	do	radości.

—	 Mam	 nadzieję,	 że	 tak	 się	 stanie.	 Żyłem	 dotąd	 na	 Archipelagu
zupełnie	 nieświadomy,	 jaka	 moc	 we	 mnie	 drzemie.	 Czuję,	 że	 zostałem
stworzony	do	wielkich	rzeczy.	Arcymagu,	czy	uważasz,	że	powinienem	udać
się	do	wieży	Kuphela,	zanim	oddam	się	na	służbę	królestwu?

—	 Wieża	 Kuphela	 daleko,	 a	 droga	 do	 niej	 usłana	 jest	 albo
krasnoludami,	 albo	 elfami.	 Jest	 jeszcze	 droga	 przez	 bagno	Myr,	 ale	 gleba
tam	sama	w	sobie	zdradliwa,	a	zamieszkujące	to	bagno	plugawe	orki	lepiej
zostawić	w	spokoju,	póki	same	nie	opuszczają	swych	ziem.	Rozumiem	chęć
spotkania	Kuphela,	ale	żadnego	z	żyjących	 ludzi	nie	dostąpił	 ten	zaszczyt.
Poza	 tym,	 nawet	 gdybyś	 bezpiecznie	 przeszedł	 przez	 ziemie	 którejś
z	nieprzychylnych	nam	ras,	to	Kuphel	słynął	i	nadal	słynie	z	wybredności	co
do	swoich	gości.	Byłoby	wielką	stratą	dla	rasy	ludzkiej,	gdyby	akurat	nie	był
w	 humorze	 przyjąć	 cię	 na	 swym	 terytorium,	 a	 ty	 straciłbyś	 na	 podróż	 do
jego	wieży	masę	czasu.

—	Swemu	wybrańcowi	miałby	odmówić	spotkania?
—	Hmm…	Kuphel	to	bóg,	stwórca,	ale	wciąż	jego	decyzje	nie	zawsze	są

dla	nas	w	pełni	zrozumiałe.	Znasz	historię	o	obaleniu	dominacji	pierwszych
ludzi	 i	 uczynieniu	 z	 nich	 wampirów.	 Fakt,	 że	 kiedyś	 Kuphel	 zdecydował
zesłać	nam	maga,	który	uczyni	z	nas	potęgę	wcale	nie	oznacza,	że	się	nie
rozmyśli.	 Ludzie	 zbyt	 długo	 czekali	 na	 zbawcę,	 który	 dokona	 zemsty	 za
zdradę	 Yemifa	 wobec	 naszych	 przodków,	 abyś	 ryzykował	 wyprawą	 do
Kuphela.	Poza	tym,	chyba	i	tak	udasz	się	do	zamku	króla,	gdyż	przerwałem
ci	 rozmyślanie,	 bo	 do	 naszej	 przystani	 przypłynął	 prom	 z	 poselstwem	 od
samego	Konunga	III,	a	na	nim	członkowie	gwardii	królewskiej	z	kapitanem
wojska.	W	 czasach,	 kiedy	 praktycznie	 na	 każdym	 froncie	 toczymy	większą
lub	mniejszą	wojnę,	jest	to	oznaką	wielkiego	szacunku	wobec	ciebie.

—	 Zatem	 nie	 pozwólmy	 czekać	 poselstwu,	 bo	 na	 szacunek	 ciężko
zapracować,	lecz	łatwo	go	utracić.

Spakowałem	 się	 jeszcze	 szybko	w	maleńki	 tobołek.	 Chociaż	do	wieży



magów	nie	zabrałem	ze	sobą	nic,	 to	na	odchodne	dostałem	księgę	zaklęć,
gdyż	 niektórych	 zaklęć	 mag	 nie	 używa	 nawet	 przez	 całe	 życie,	 więc
logicznym	 jest,	 że	nie	wszystkie	pamięta.	 Jednak	czasami	zajdzie	potrzeba
użyć	 i	 tych	 nieużywanych	 czarów.	 Dostałem	 też	 szklaną	 kulę,	 identyczną,
jaką	widziałem	w	ręku	Toframa	podczas	audiencji	u	Konunga	pięć	lat	temu.
Teraz	 już	wiem,	 że	 posiada	 taką	 każdy	mag,	 a	 służy	 ona	 do	 komunikacji.
Niezwykła	rzecz.	Mogę	skonsultować	się	w	dowolnej	sprawie	z	arcymagiem
bądź	 innym	 czarodziejem	 w	 każdym	 miejscu	 i	 o	 każdej	 porze.	 Mam	 też
zapasową	 szatę,	 gdyby	 obecną	 trzeba	 było	 wyprać.	 Nie	 godzi	 się	 używać
magii	w	celu	utrzymywania	czystości.

Gdy	wchodziłem	na	prom	królewski,	nikt	szczególnie	mnie	nie	żegnał.
Jedynie	ci	z	czeladników	i	magów,	których	spotkałem	po	drodze,	serdecznie
mnie	 pozdrawiali.	 Arcymag	 również	 nie	 wysilił	 się	 na	 żadną	 szczególną
odprawę.	Szokuje	mnie	to,	ale	pewnie	jedynie	dlatego,	że	kult	Re	wpoił	we
mnie	inne	przyzwyczajenia.	Łódź	odbija	od	brzegu,	za	sekundę	znajdziemy
się	 na	 powrót	 w	 murach	 miastach.	 Zbliża	 się	 do	 mnie	 kapitan	 wysłany
z	 zaszczytem	 odebrania	 mnie	 z	 wieży.	 Nie	 wierzę	 własnym	 oczom.
W	mundurze	galowym,	z	 charakterystycznymi	dla	 stopnia	kapitana	 trzema
niebieskimi	 paskami	 wszytymi	 na	 każdym	 z	 ramion,	 przed	 moimi	 oczami
ukazuje	się	uśmiechnięte	oblicze	Isela.

—	Witaj,	o	największy	wśród	magów,	czy	tam	wybrańcze,	jak	cię	zwał,
tak	cię	zwał	—	rozśmiewając	się	na	głos	Isel	serdecznie	mnie	uściskał.

—	 Przyjacielu,	 zostawiłem	 cię	 jedynie	 na	 pięć	 lat,	 a	 ty	 postanowiłeś
objąć	wysokie	stanowisko!

—	 Daj	 spokój!	 Na	 początku	 miałem	 ochotę	 pobawić	 się	 w	 złodzieja,
jakim	wciąż	jestem	w	głębi	duszy,	ale	okazuje	się,	że	nie	ma	szans	pałać	się
tą	 profesją	 na	 Nomhlabie,	 bo	 czarodzieje	 psują	 całą	 zabawę.	 Wystarczy
zgłosić	 kradzież,	 i	 od	 razu	 ktoś	 magicznie	 odnajduje	 i	 skradzioną	 rzecz,
i	sprawcę.	No	chyba,	ze	skradniesz	czyjeś	serce.

Trochę	 posmutniałem.	 Pięć	 lat	 to	 długo,	 ale	 ja	 wciąż	 mam	 przed
oczami	niebieskie	monstrum	rozrywające	Ebuhleni.

—	Wybacz,	nie	sądziłem,	że	nadal	może	cię	to	boleć.
—	Nie	—	odparłem	i	zaśmiałem	się.	—	Żart	jak	najbardziej	na	miejscu,

bardzo	 śmieszny,	 tylko	 czasami	 wciąż	 chodzi	 za	 mną	 uczucie	 straty



ukochanej.	 To	 nie	 twoja	 wina,	 czasami	 wraca	 bez	 przypominania	 mi
o	 istnieniu	 miłości.	 Ale	 to	 dobrze,	 bo	 jak	 czasami	 palniesz	 coś
nieśmiesznego,	 będę	mógł	 udać,	 że	właśnie	przypomniała	mi	 się	 tragedia
na	statku,	zamiast	otwarcie	mówić	ci,	że	twój	dowcip	był	głupi.

—	Miło,	 że	nawet	w	 takiej	 tragedii	potrafisz	 znaleźć	pokłady	humoru.
Właśnie	 dlatego	 mimo	 tak	 krótkiej	 naszej	 znajomości,	 ochoczo	 porzucam
armię	 dla	 wybrańca.	 Maga?	 W	 każdym	 razie,	 całkiem	 poważnie,	 gdybyś
jednak	chciał	wypłakać	mi	się	w	ramię,	to	służę.	Kapitańskim.

—	 Ha,	 doprawdy,	 pomyśleć,	 że	 gdyby	 na	 Archipelagu	 lepiej	 radzono
sobie	ze	złodziejami,	to	mógłbyś	być	wielkim,	jednym	z	wyżej	postawionych
dowódców	dużo,	dużo	wcześniej.

—	 Prawda?	 W	 każdym	 razie,	 gdy	 po	 pierwszej,	 a	 jakże,	 niewinnej
kradzieży	 zostałem	 postawiony	 przed	 radą	 królewską,	 zaproponowano
służbę	w	wojsku	jako	zadośćuczynienie.	Ponieważ	była	to	dobra	okazja	do
zwiedzenia	 pogranicza	 z	 elfim	 Doire,	 więc	 przystałem	 na	 tą	 propozycję.
Widziałem	 tam	 po	 raz	 pierwszy	 elfa.	 Majestatyczne,	 wybitnie	 wyniosłe
stworzenia.	Bardzo	biegłe	w	magii,	jak	się	okazuje.	Ale	jakoś	elfki	żadnej	nie
spotkałem,	a	szkoda…

—	Szkoda,	świat	nie	widział	jeszcze	mieszańca	elfa	z	człowiekiem.
—	O,	jaki	uczony,	wielki	pan	mag	po	szkołach.	No,	schodzimy	na	brzeg.
W	mieście	także	nie	robiono	z	mojego	powodu	wielkiego	szumu.	Przez

pięć	lat	mojej	praktyki	w	wieży	magów	ludzie	przywykli	do	myśli,	że	wśród
ich	czarodziejów	będzie	 teraz	wybraniec	z	dalekiego	wschodu.	Tak	bardzo
przywykli,	 że	 gdy	 idziemy	 w	 kierunku	 zamku,	 to	 nieliczni	 wskazują	 mnie
palcami	 nazywając	 największym	wśród	magów,	 a	 i	 ci	 robią	 to	 z	 pewnym
spokojem,	jakby	tytuł	ten	znaczył	tyle,	co	najlepszy	wśród	piekarzy.

—	 W	 każdym	 razie	 —	 ciągnął	 swą	 krótką	 historię	 awansu	 Isel	 —
mieliśmy	 jedną	 bardzo	 poważną	 bitwę,	 podczas	 której	 zakradłem	 się	 do
obozu	wroga	wykradając	jakąś	mapę.	Mag	Stafset	uświadomił	mi	potem,	że
to	 nie	mapa,	 a	 spisany	 elfickim	 językiem	 obrazkowym	 rozkaz	 do	 dywersji
nocnej.	Przygotowanie	się	na	nią	dało	nam	tak	ogromne	zwycięstwo,	że	od
razu	mianowano	mnie	oficerem.	A	 kapitanem	zostałem	 ledwo	wczoraj,	 na
koniec	 mej	 służby,	 za	 zasługi	 i	 ofiarność	 podczas	 walk.	 Cóż,	 ja	 lubię
walczyć,	mam	to	we	krwi.



—	Koniec	służby?
—	Tak,	bo	widzisz,	od	początku	prosiłem	o	możliwość	towarzyszenia	ci

w	czymkolwiek	co	tam	będziesz	teraz	robił,	jak	tylko	skończysz	naukę.	Bez
problemu	taką	zgodę	udzielił	mi	król.

—	 Doprawdy?	 Cóż,	 a	 liczyłem,	 że	 bez	 głupich	 żartów	 będę	 mógł
sprawdzić	się	w	roli	maga.

—	Będziesz,	bo	na	twoje	szczęście	Isel	słynie	jedynie	z	mądrych	żartów.
W	 radosnej	 atmosferze	 weszliśmy	 do	 zamku	 gotowi	 na	 rozmowę

z	królem.



ZAGŁADA	ELFOM

—	Dostojny	wybrańcze!	Witam	cię	ponownie	w	imieniu	króla	naszego,
Konunga	 III,	 z	 łaski	 Kuphela	 wodza	 rasy	 ludzkiej	 na	 Nomhlabie.
W	rekordowo	krótkim	czasie	opanowałeś	sztukę	magiczną	podczas	praktyki
w	 wieży,	 co	 tylko	 dowodzi,	 że	 faktycznie	 jesteś	 największym	 wśród
magów!	 —	 przemowie	 Toframa	 towarzyszyła	 burza	 oklasków	 rady
i	 opanowanie	 królewskich	 gwardzistów.	 —	 Cieszy	 zatem	 nas	 wszystkich,
a	w	szczególności	osobę	króla,	że	przybywasz	spełnić	obietnicę	i	zgłaszasz
się	na	służbę	dobru	królestwa,	bo	czas	najwyższy,	aby	zaangażować	większe
moce	w	sprawy	rasy	ludzkiej.

Spoglądałem	w	oblicze	Konunga.	Pięć	 lat	 temu	wyglądał	 identycznie,
może	jedynie	brodę	miał	troszkę	dłuższą,	ale	wciąż	idealnie	przystrzyżoną.
Nadal	bezwładnie	pocierał	ją	ręką.	Nie	przybył	mu	na	głowie	ani	jeden	siwy
włos.	 A	 mówi	 się	 na	 Nomhlabie,	 że	 siwieje	 się	 od	 zmartwień,	 ale
to	 chyba	 nie	 do	 końca	 prawda,	 bo	 akurat	 król	 ludzi	ma	 ich	 bardzo	wiele,
a	 włosy	 jego	 wciąż	 są	 wyraziście	 czarne.	 Pięć	 lat	 temu	 duchową
nieobecność	 króla	 podczas	mego	 powitania	 przez	 Toframa	 odbierałem	 za
swoisty	 rodzaj	 dworskiej	 etykiety,	 ale	 dziś,	 po	 dość	 obfitych	 studiach
w	 wieży	 magów	 wiem,	 że	 rzecz	 się	 ma	 trochę	 inaczej.	 Konung	 III
odziedziczył	koronę	po	Konungu	II,	swym	ojcu,	znanym	ze	wszczęcia	drugiej
wojny	 z	Doire.	 Jednak,	 jak	mawiał	 arcymag	Mesofram,	 nie	 przejął	 po	ojcu
ogromnej	charyzmy	ani	zdolności	do	prowadzenia	wojny.	Gdyby	nie	zaufany
doradca	króla,	Tofram,	sytuacja	rasy	ludzkiej	nie	byłaby	zbyt	ciekawa.	I	tak
w	sumie	nie	jest.

—	Najwyższy	czas,	aby	ludzkość	udowodniła	swą	wyższość	nad	Doire!
Nasze	 królestwo	 wreszcie	 wygra	 konflikt	 rozpoczęty	 jeszcze	 podczas
pierwszej	wojny	z	nieludźmi,	bo	o	 to	wybraniec	Kuphela	osobiście	położy
kres	oporowi	elfów!	—	Tofram	krzyczał	do	rady	kompletnie	mnie	ignorując.
Wyraźnie	pobudza	apetyt	jej	członków	na	kres	wojen	na	północy.



Pierwsza	wojna	z	Doire	odbyła	 się	niezliczone	 lata	 temu,	gdy	Ukwazi
przy	 użyciu	 magii	 poszerzał	 granice	 państwa	 ludzi.	 Swoją	 ekspansję
zakończył	właśnie	na	elfach,	gdyż	nie	był	w	stanie	sforsować	granic	elfiego
gaju,	które	strzeżone	były	prastarą	magią.	Na	domiar	złego	Ukwazi	w	trakcie
wojny	z	Doire	został	zaatakowany	przez	potęgę	krasnoludzką,	a	nie	mogąc
walczyć	na	dwa	fronty	zdecydował,	że	osobiście	spróbuje	przełamać	magię
elfów,	 aby	 wojska	 ludzkie	 były	 w	 stanie	 wkroczyć	 na	 niedostępne	 do	 tej
pory	ziemie.	Prastare	zaklęcia	udało	się	przełamać,	ale	gaj	Doire	okazał	się
wyjątkowo	 niekorzystnym	 polem	 walki.	 Większość	 wojsk	 Ukwaziego
wyrżnięto	 w	 pień,	 a	 sam	 Ukwazi	 klęskę	 przypłacił	 pojmaniem	 i	 śmiercią
z	 mocy	 wyroku	 Yemifa,	 zwanego	 Nieśmiertelnym,	 który	 do	 dziś	 włada
krasnoludami.

Ukwazi	 był	 ówczesnym	 królem,	 ale	 zmarł	 bez	 potomka.	 O	 tron	 rasy
ludzkiej	toczyło	się	po	jego	egzekucji	wiele	wojen,	były	nawet	takie	okresy,
kiedy	 na	 terenie	 dzisiejszego	 królestwa	 Konunga	 kłębiło	 się	 ponad
dwadzieścia	 małych	 państewek.	 To	 rozbicie	 trwałoby	 pewnie	 do	 dziś,
gdyby	 nie	 interwencja	 zgromadzenia	 czarodziejów,	 największego
dziedzictwa	Ukwaziego,	które	obrało	stronę	jednego	z	ówczesnych	ludzkich
wodzów,	 Konunga	 Mocnego,	 dziś	 zwanego	 Konungiem	 I.	 Odbyło	 się
wówczas	 pierwsze	 i	 jak	 dotąd	 jedyne	 w	 wieży	 zebranie	 magów	 z	 nie-
magami.	Na	zebraniu	ówczesny	arcymag	wyjaśnił	poszczególnym	wodzom,
że	państwo	Yemifa	w	każdej	chwili	może	zaatakować,	a	będąc	w	rozsypce
każde	z	królestw	jest	skazane	na	porażkę.	Przekonywał	też,	że	pod	jednym
berłem	 ludzie	 znów	mogą	 być	 drugą	 po	 krasnoludach	 potęgą	 Nomhlaby.
Wszyscy	 się	 z	 tym	 zgodzili,	 ale	 magowie	 chcieli,	 aby	 nowemu	 państwu
przewodził	ich	wybraniec,	Konung	Mocny.	Ciężko	powiedzieć,	czemu	akurat
jego	postanowiła	wspierać	kapituła	wieży.	Oficjalny	powód	był	taki,	że	jako
pan	 w	 Borginheli,	 mieście-warowni	 na	 granicy	 z	 krasnoludzką	 potęgą,
Konung	doskonale	będzie	wiedział,	jak	przygotować	zjednoczone	królestwa
do	walki	z	armią	Yemifa.

Na	 obranie	 Konunga	 królem	 już	 nie	 wszyscy	 przystali,	 a	 szczególnie
Arthung,	ówczesny	władca	Edolobheli,	który	uznawał,	że	z	racji	posiadania
władzy	 w	 najważniejszym	 ludzkim	 mieście	 to	 jemu	 powinno	 przypaść
pierwszeństwo	 do	 korony	 nowego,	 zjednoczonego	 królestwa	 ludzi.	 Wieża



magów	 nie	 chciała	 go	 na	 władcę	 imperium,	 albowiem	 znane	 były	 wtedy
wszystkim	poglądy	Arthunga	mówiące	o	tym,	że	to	zabawa	magią	wywołała
gniew	 Kuphela	 i	 osłabiła	 pozycję	 rasy	 człowieczej	 na	 Nomhlabie.	 Gdyby
Arthung	doszedł	do	władzy,	 najprawdopodobniej	nakazałby	 zburzyć	wieżę
magów,	 a	 praktykowanie	 czarów	 zostałoby	 zakazane.	 Jako	 władca
w	Edolobheli	Arthung	zresztą	podjął	kilka	prób	ataku	na	wieżę	magów,	ale
angażował	w	nie	zbyt	mało	ludzi,	aby	mogli	się	oni	równać	z	mocą	czarów.
Ówcześni	 czarodzieje	 twardo	 obstawali	 przy	 kandydaturze	 najlepszego
wojownika,	Konunga,	którego	zwano	Mocnym,	a	przydomek	ten	nadano	mu
w	wieku	młodzieńczym,	gdy	gołymi	rękami	zabił	zabłąkanego	przy	murach
Borginheli	niedźwiedzia.

Większość	 wodzów	 jednak	 obstawała	 za	 racjami	 Arthunga,	 być	może
dlatego,	że	wpływy	magów	wśród	ludzi	nikomu	nie	były	w	smak.	Magowie
wpływali	 na	 gospodarkę	 i	 relacje	 handlowe	 pomiędzy	 poszczególnymi
państewkami,	często	dyktowali	nawet	ceny	na	różne	towary.	Zgromadzenie
w	wieży	zakończyło	się	zjednoczeniem,	ale	nie	całej	 rasy	 ludzkiej	w	 jedno
imperium,	lecz	w	dwie	potężne	konfederacje:	Zjednoczone	Miasta	w	Służbie
Ludzi,	 na	 czele	 których	 stał	 Konung	 Mocny,	 oraz	 Federację	 Wspólnoty
Ludzkiej	pod	przewodnictwem	Arhunga,	władcy	Edolobheli.	Na	długie	 lata
zapanowała	wielka	wojna.	 Pomiędzy	 poszczególnymi	 państewkami	 często
dochodziło	 do	 konfliktów,	 ale	 nigdy	 wszystkie	 ziemie	 zamieszkane	 przez
człowieka	nie	były	objęte	działaniami	na	taką	skalę.

Przez	 długi	 czas	 magowie	 pozostawali,	 przynajmniej	 oficjalnie,
neutralni	 w	 konflikcie,	 chociaż	 wspierali	 Zjednoczone	 Miasta	 finansowo,
a	 czasem	 nawet	 tworzyli	 dla	 nich	 armie	 golemów.	 Arcymag	 Mesofram
tłumaczy	to	faktem,	że	nie	można	było	dopuścić	do	włądzy	Arthunga,	który
pozbawiłby	 ludzi	 ich	 najwspanialszej	 umiejętności.	 Jednak	 obszarowo
Federacja	 dwukrotnie	 przewyższała	 Zjednoczone	 Miasta,	 armię	 też	 miała
znacznie	 większą,	 toteż	 zdawało	 się,	 że	 stronnictwo	 Konunga	 ugnie	 się
w	 końcu	 pod	 naporem	 potężniejszego.	 Arthung	 był	 jednak	 wodzem,	 jak
to	ujął	kiedyś	Mesofram,	bardzo	nieudolnym,	toteż	wojna	trwała	długo.	Na
to	 magowie	 nie	 mogli	 pozwolić,	 bo	 nieludzie	 w	 tym	 czasie	 rośli	 coraz
bardziej	w	siłę.	Zresztą	pretekstem	do	zjednoczenia	był	właśnie	przeciwnik
czyhający	 poza	 obszarem	 życia	 człowieka.	 Dlatego	 też	 postanowili



zaangażować	 się	 w	 konflikt	 i	 pomóc	 Konungowi,	 który	 dowodził	 swoich
zdolności	 przywódczych	 opierając	 się	 potężniejszej	 Federacji.	 Nastała
wielka	 bitwa	 na	 polach	 Skorturavegum,	 bardzo	 krwawa.	 Do	 dziś	 na	 tych
polach	nic	nie	rośnie,	a	ziemia	ta	pogrzebała	tysiące	wojowników.	Magowie
rozprawili	się	w	niej	z	armią	Arthunga	ciskając	na	żołnierzy	Federacji	gromy
i	płomienie	z	nieba.	Zjednoczone	Miasta	w	Służbie	Ludzi	wygrały,	a	Konung
osiadł	 na	 tronie	 Edolobheli	 jako	 Konung	 I,	 z	 łaski	 Kuphela	 wódz	 rasy
ludzkiej	 na	 Nomhlabie.	 Jego	 syn,	 Veikung	 I,	 zwany	 Utwierdzicielem,
ostatecznie	położył	kres	wszelkim	buntom	ze	strony	zwolenników	Federacji
i	 tak	 rozpoczęła	 się	 nowa	 era	 w	 świecie	 ludzi.	 Era	 pokoju	 przerywanego
jedynie	spięciami	na	granicy,	aż	do	objęcia	władzy	przez	Konunga	II,	który
oficjalnie	wypowiedział	wojnę	Doire.	Na	wiadomość	 o	 agresji	 Konunga	 II,
Yemif	Nieśmiertelny	odpowiedział	 deklaracją	wojny	 z	 ludźmi.	 Jak	 twierdzi
Mesofram,	 powinien	 wypowiedzieć	 nam	 wojnę	 dawno	 temu,	 ale	 mimo
przewagi	 wynikającej	 z	 wewnętrznego	 rozbicia	 najwyraźniej	 bał	 się
samotnie	 walczyć	 z	 naszym	 królestwem.	 Gdyby	 nie	 Yemif,	 to	 być	 może
udałoby	się	zająć	Doire,	ale	spora	część	armii	musi	utrzymywać	pozycje	na
granicy	z	potęgą	krasnoludzką.

Konung	 III	 natomiast	 oprócz	 korony	 odziedziczył	 po	 ojcu	 konflikt
z	 sąsiadami,	 za	 to	 nie	 przejął	w	genach	umiejętności	 prowadzenia	wojny.
Niektórzy	mówią,	że	brak	w	nim	nawet	chęci	do	rządzenia.	Spoglądając	na
niego	da	się	to	odczuć.

—	Najwyższy	czas,	aby	zaprowadzić	wybrańca	na	front	i	pokazać	elfom,
komu	 Kuphel	 dał	 władzę	 na	 Nomhlabie!	 —	 rada	 na	 stojącą	 oklaskiwała
przemowę	Toframa.

***
—	Zaskakująco	zachęcający	 jest	 ten	elfi	gaj	—	rzekł	 Isel	wpatrując	się

w	 ścianę	 drzew	mieniących	 się	w	magicznej	 poświacie.	—	 Uświadomiłem
sobie,	że	cały	wczorajszy	dzień	w	podróży	na	elfie	pogranicze	nie	udało	mi
się	zadać	pytania,	czy	faktycznie	jesteś	aż	tak	potężny?	—	intonacja	Isela	jak
zawsze	 zdradzała	 szyderstwo,	 ale	 tym	 razem	oprócz	 zrobienia	 sobie	 żartu
naprawdę	chciał	wiedzieć,	czy	będę	w	stanie	coś	zmienić	w	wojnie	z	Doire.

—	Szczerze,	to	bardziej	mnie	zastanawia	co	w	twoim	wypadku	zmienia
służba	wybrańcowi,	bo	podobno	nie	służąc	mi	znajdowałeś	się	przez	prawie



pięć	lat	w	tym	samym,	co	teraz,	miejscu.
—	Ha,	 bardzo	 dobre	 pytanie!	—	 charakterystyczny,	 dobrotliwy	 śmiech

Isela	 zwrócił	 uwagę	 czekającego	 na	 nas	 od	 wczoraj	 generała	 Hensunga,
który	od	ponad	dwudziestu	lat	przewodzi	oblężeniu	elfiej	twierdzy,	a	teraz
wtrącił	 się	 do	 rozmowy.	 —	 Powiedz	 wybrańcowi,	 kapitanie	 Iselu,	 czemu
porzuciłeś	przydzieloną	ci	przez	króla	pozycję	na	froncie?

—	 A	 dlatego,	 przewspaniały	 generale	 Hensungu	 —	 drwina	 Isela
najwyraźniej	 nie	 uraziła	 poczciwego	 starca.	 Przez	 te	 pięć	 lat	 z	 pewnością
zdążyli	się	dobrze	poznać	—	że	u	boku	wybrańca	Kuphela	czeka	mnie	coś
nowego,	 a	 stercząc	 w	 twoim	 obozie	 jedynie	 można	 nabawić	 się	 śmierci
z	 nudów.	 Żołnierze	 zamiast	 zgodnie	 z	 planem	 ostrzeliwać	 z	 katapult	 te
same	drzewa,	zakładają	się,	który	ciśnie	wyżej	kamieniem.	Może	i	słusznie,
bo	gdyby	magiczna	osłona	miała	puścić,	zrobiłaby	to	dawno.	Przez	ostatnie
trzy	 lata	 ani	 jeden	 elf	 nie	wyściubił	 nosa	 za	magiczną	 zasłonę,	 nie	 licząc
ambasadorów	pokoju,	którzy	usilnie	chcą	zawieszenia	broni.	Niestety	jaśnie
nam	z	łaski	Kuphela	panujący	nie	ma	zamiaru	kończyć	wojny	bez	zdobycia
choćby	jednego	drzewka,	a	i	elfy	nie	mają	zamiaru	drzewka	oddać.

—	 Ale	 musisz	 przyznać	 —	 wtrącił	 Hensung	 kładąc	 sobie	 rękę	 na
ogromnym	 brzuchu	 i	 absolutnie	 nic	 nie	 robiąc	 sobie	 z	 zarzutów	 Isela
o	braku	dyscypliny	w	armii	—	że	zadaliśmy	im	niezły	cios	rozprawiając	się
z	ich	nocną	dywersją.	Do	dziś	nie	wiem,	jak	udało	ci	się	posiąść	ich	plany,
przecież	nie	można	przedrzeć	się	przez	zasłonę.

—	No	właśnie,	nie	można.	Chyba,	że	się	jest	mną	—	Isel	dumnie	wypiął
pierś	 i	 mrugnął	 w	 moim	 kierunku.	 —	 Elfy	 ani	 razu	 nie	 spróbowały	 nas
przegnać	spod	ich	granic.	Nie	blokujemy	im	żadnych	szlaków	handlowych,
najwyraźniej	 są	 samowystarczalni.	 Sterczenie	 tutaj	 to	 tylko	 strata	 czasu
i	pieniędzy	królestwa.	Długi	czas	dla	zabawy	wysyłali	oddziały	dywersyjne,
ale	wystarczył	 jeden	 raz,	w	 którym	 straty	 po	 ich	 stronie	 były	większe	 niż
naszej,	aby	zaprzestali	jakichkolwiek	działań.

—	To	ciekawe,	Iselu	—	wolałem	skupić	się	na	tym,	jak	przedarł	się	do
ich	obozu	—	jak	przeszedłeś	nieprzekraczalną	zasłonę?

—	 Cóż,	 szczerze	mówiąc	 nigdy	 nie	 twierdziłem,	 że	 ją	 przekroczyłem.
Zwyczajnie	 —	 zwrócił	 się	 chwilowo	 w	 stronę	 Hensunga	 —	 może	 ty	 nie
słuchaj,	staruszku	—	i	z	powrotem	do	mnie,	a	poczciwy	generał	wyraźnie	się



zaciekawił	 —	 jakby	 to	 ująć,	 miałem	 akurat	 wartę.	 Ponieważ	 nie	 zdążyłeś
zobaczyć,	 jak	wyglądają	tutaj	warty,	więc	spieszę	wyjaśnić,	że	polegają	na
przechadzaniu	 się	 przy	 drewnianym	 murze	 obozu	 i	 pilnowaniu,	 czy	 zza
zasłony	nie	wychodzą	 jakieś	nowe	elfy.	Statystycznie	działo	 się	 to	na	 tyle
rzadko,	 a	 wartowników	 jest	 na	 tyle	 dużo,	 że	 odpuściłem	 sobie
i	postanowiłem	przyjrzeć	 się	 zasłonie	 z	bliska.	Wiesz,	 jak	 to	 jest	 chciałem
dotknąć	prawdziwej	magii.	A	właśnie,	co	będzie	z	tą	twoją	mocą,	przyda	się
na	coś?

—	Nie	martw	się,	mam	opanowane	zaklęcie	rozpraszające,	ale	przecież
ustaliliśmy,	 że	 zaatakujemy	 jutro	 rano.	 Poza	 tym,	 jestem	 zmęczony
wczorajszą	 podróżą,	 pozwól	 mi	 trochę	 w	 spokoju	 pocieszyć	 się	 życiem
w	obozie.

—	Ha!	—	dodał	Hensung.	—	Nawet	największy	wśród	magów	zazdrości
wojakom	ich	twardego	żywota!

—	Nie	wiem,	staruszku,	czy	można	to	tak	ująć	—	Isel	poklepał	generała
po	 ramieniu.	 Relacje	 Hensunga	 z	 żołnierzami	 były	 wręcz	 niespotykane.
Ciężko	 je	 nazwać	 ojcowskimi,	 bo	 ojcowie	 zazwyczaj	 trzymają	 w	 domach
dyscyplinę.	 Był	 bardziej	 jak	 dobry	 wujek,	 który	 pozwalał	 na	 wszystko
i	 cieszył	 się,	 że	 ktoś	 zostawił	 dom	 pod	 jego	 opieką,	 jakby	 wiedząc,	 że
obowiązki	 spadną	na	kogoś	 innego.	—	Nasz	wybraniec	Kuphela	po	prostu
w	wieży	magów	miał	jeszcze	gorzej.

—	Nie	wiem,	czy	wszystko	pod	dostatkiem	i	brak	konieczności	babrania
się	 w	 błocie	 można	 nazwać	 czymś	 gorszym.	 Raczej	 miło	 się	 odciąć	 od
nieustannego	 pędu	 za	 wiedzą	 i	 mocą	 —	 Hensung	 na	 moje	 słowa	 ze
zrozumieniem	począł	kiwać	swoją	siwą	głową.	Nawet	poprawił	swój	obfity,
siwy	wąs,	którego	raczej	nie	dotykał.	—	Ale	skończ,	przyjacielu,	jak	to	było
z	tym,	 jak	to	ująłeś	podczas	eskortowania	mnie	z	wieży,	zakradnięciem	do
obozu	wroga	podczas	bardzo	poważnej	bitwy,	bo	 teraz	 twierdzisz,	że	było
to	w	trakcie	warty.

—	Ha,	ha!	—	zagrzmiał	Hensung.	—	Poważna	bitwa,	 a	 to	dobre!	 Jakiś
jeden	 elf	 zaplątał	 się	 pod	murami	 naszego	 obozu.	 Nie	 miał	 wywieszonej
białej	flagi,	jak	posłańcy,	to	nasi	spanikowali,	że	chce	rzucić	jakieś	zaklęcie
podpalające	 nasz	 mur.	 A	 przecież	 te	 deski	 są	 tak	 suche,	 że	 zaraz	 by	 się
wszystko	zjarało.	Albo	może	raczej	spali	i	zanim	zauważyli,	że	to	tylko	jeden



elf,	 podnieśli	 alarm.	 Co	 lepsze,	 to	 fakt,	 że	 biegł	 od	 strony,	 którą	 nasz
szanowny	 bohater	 Isel	 miał	 obserwować,	 dlatego	 zauważono	 go	 trochę
późno.	 Gdyby	 nie	 fakt,	 że	 Isel	 wrócił	 z	 wykradzioną	 dyspozycją	 dywersji,
niezłą	 dostałby	 burę!	 Ha!	 Sam	 się	 wtedy,	 gdy	 chłopcy	 zaczęli	 trąbić,
pamiętam	 jak	dziś,	 prawie	przewróciłem	wstając	 z	 posłania,	 a	 niech	mnie
niedźwiedź	 kopnie!	 —	 generał	 wybuchnął	 serdecznym	 śmiechem.	 Ja
zresztą	też.

—	 W	 każdym	 razie	 —	 kontynuowanie	 opowieści	 podjął	 również
roześmiany	 Isel	 —	 na	 biednego	 elfa	 wybiegło	 naraz	 chyba	 z	 dwustu
zbrojnych!	 I,	 jeśli	 mam	 być	 szczery,	 to	 od	 niego	 wziąłem	 dyspozycje.
Podejrzewam,	 że	 elf	 był	 zwykłym	 gońcem,	 jakimś	 młodym,	 być	 może
pierwszy	 raz	 w	 służbie.	 Gdy	 dotykałem	 zasłony,	 bardzo	 ciepłej,	 dziwnie
miękkiej	i	twardej	jednocześnie,	zbliżył	się	do	mnie.	Po	chwili	położył	dłoń
w	miejscu,	gdzie	opierałem	swoją	i	wyszedł	poza	obręcz.

—	Niebywałe,	 czemu	nic	mi	 o	 tym	nie	mówiłeś	wcześniej?	—	wtrącił
Hensung.

—	Kontakty	z	nieludźmi	karane	są	śmiercią,	może	dlatego.
—	A	więc	teraz	przyznajesz	się	do	zbrodni?
—	 Teraz,	 staruszku,	 mam	 immunitet	 jako	 służba	 wybrańca	 Kuphela,

tylko	on	lub	osobiście	król	Konung	może	poddać	mnie	pod	sąd.	A	poza	tym,
skazałbyś	 mnie?	 —	 Isel	 zwrócił	 w	 stronę	 generała	 wzrok,	 który	 chyba
parodiował	błaganie.

—	Pewnie,	 że	 nie.	Mało	 to	 razy	 ktoś	 z	wrażenia	 zapominał	 o	 świecie
Kuphela,	 gapiąc	 się	 w	 przenikliwe	 gały	 elfa.	 Sam	 z	 trudem	 przyjmuję
posłańców.	Elfy	 są	dziwne.	Gdyby	nie	Stafset,	 to	nie	można	byłoby	z	nimi
się	dogadać.

—	 Przecież	 posługują	 się	 naszą	 mową.	 Z	 tego	 co	 wiem,	 wszystkie
rozumne	istoty	Nomhlaby	mówią	jednym	językiem	—	wtrąciłem.

—	Ha,	największy	wśród	magów	może	sobie	tak	mówić,	ale	nam,	nie-
magom,	 strach	 jest	 klątw	 elfich.	 Podobno	 jak	 dłużej	 spoglądasz	 takiemu
w	 te	 jego	 zielone	 ślepia,	 to	 zostajesz	 jego	 niewolnikiem,	 zupełnie
nieświadomie,	 a	niech	mnie	niedźwiedź	 kopnie!	Ha!	Ale	moment,	 co	było
z	 tym	 elfim	 rozkazem,	 jak	 to	 od	 elfa	 wziąłeś	 dyspozycje?	 Wybrańcowi
zdradzasz	 chętnie	 to,	 czego	 ja	 się	 nie	 mogłem	 doprosić	 przez	 trzy	 lata!



A	niech	to	niedźwiedź	kopnie,	jak	ten	czas	leci!	—	Hensung	niby	skierował
pytanie	do	Isela,	ale	jakby	zgubił	się	gdzieś	w	myślach	o	przemijaniu	czasu.

—	No	cóż,	elf	wyszedł	za	zasłonę,	spojrzał	na	mnie	i	natychmiast	za	nią
zawrócił.	Chciałem	go	zatrzymać,	więc	wyciągnąłem	rękę	i	złapałem	go	za
skórzany	mieszek,	który	oderwał	mu	się	od	paska.	Co	najdziwniejsze,	ów	elf
natychmiast	 się	 obrócił	 i	 jakby	 chciał	 odebrać	 mieszek,	 ale	 już	 zdążył
zniknąć	za	magiczną	barierą	i	jego	biegnąca	w	moją	stronę	postać	zniknęła
przy	 połyskiwaniu	 się	 zasłony.	 Postanowiłem	 zobaczyć,	 co	 jest	 w	 środku
mieszka,	 a	 że	 uznałem	 to	 za	 mapę,	 to	 radośnie	 udałem	 się	 do	 namiotu
Stafseta,	 aby	 szybko	 dowiedzieć	 się,	 gdzie	 leżą	 takie,	 jak	 mi	 się	 wtedy
wydawało	z	rysunku,	śmieszne	ziemie.	Gdy	Stafset	począł	wyjaśniać	mi,	że
zdobyłem	bardzo	ważny	dokument	wojskowy,	zabrzmiał	alarm.	Ja	zdążyłem
jedynie	 ujrzeć	 zaszlachtowanego	 już	 elfa,	 który	 chciał	 pewnie	 odzyskać
ważny	dla	niego	dokument.	Mam	nadzieję,	Hensung,	 że	mnie	nie	wydasz,
bo	wiesz,	na	tym	małym	kłamstewku	zbudowałem	sobie	niezłą	karierę.

—	Ha!	Mój	drogi,	gdyby	każdy	kapitan	czy	oficer	miał	przyznać	się,	że
tak	naprawdę	nie	zasłużył	na	tytuł,	to	dzisiaj	nie	miałby	kto	dowodzić!	Masz
szczęście,	 że	nieludzi	 się	nie	pyta	o	zdanie,	 tylko	od	 razu	zabija,	bo	 jakby
wydało	się,	że	to	z	jego	pasa	zdarłeś	te	dokumenty…	to	w	sumie	i	tak	by	cię
chyba	awansowali,	jeślibyś	zapomniał	przyznać	się,	że	akurat	miałeś	wartę.
Ale	 dla	 bezpieczeństwa	 Stafsetowi	 nie	 mów,	 to	 niereformowalna	 żmija,
niech	go	niedźwiedź	kopnie!	No,	panowie,	już	się	dość	napatrzyliśmy	na	ten
magiczny	las.	Stafset	oczekuje	nas	w	swym	namiocie.	Patrzcie,	jakie	czasy,
żeby	 poczciwy,	 stary	 generał	 musiał	 się	 do	 kogoś	 fatygować	 na	 naradę,
a	nie	na	odwrót.

—	 Z	 tego	 co	 mi	 się	 widzi,	 to	 zawsze	 to	 wodzowie	 chodzą	 do
magów,	 nie	magowie	 do	wodzów,	 i	 nigdy	 nie	 było	 inaczej	—	 śmiejąc	 się
rzekł	Isel.

—	Może	i	masz	rację,	młodzieńcze,	ale	gdzie	jest	sens,	aby	stary	musiał
łazić,	jak	magik	może	się	na	jakiejś	chmurze	do	nas	przenieść,	ha?

—	Jako	wybraniec	Kuphela	—	odrzekł	kapitan	zwracając	się	do	mnie	—
mógłbyś	zmienić	te	zwyczaje.	Przecież	widzisz,	że	generałowie	za	grubi,	aby
chodzić	do	kogokolwiek!

—	 Ha!	 A	 jeszcze	 nie	 dawno	 zdawało	 mi	 się,	 że	 nikomu	 nie	 wyjawię



faktów	 o	 bohaterskiej	 kradzieży	 rozkazów	 elfiej	 dywersji.	 Niech	 mnie
niedźwiedź	kopnie,	jak	to	zdanie	czasem	szybko	można	zmienić!

W	 bardzo	 radosnej	 atmosferze	 przemaszerowaliśmy	 między
rozleniwionym	wojskiem	w	stronę	namiotu	Stafseta.	Zastój	w	walkach	jest
praktycznie	 niezmienny	 od	momentu	 wypowiedzenia	 wojny	 jeszcze	 przez
poprzedniego	 władcę,	 a	 sami	 żołnierze	 niezbyt	 traktują	 operacje
przygraniczne	 jak	 wojnę.	 Nawet	 nikt	 z	 wojowników	 nie	 reaguje	 na	 moją
osobę,	jakby	nie	wierząc,	że	mogę	coś	zmienić.	No	właśnie,	czy	mogę?

Namiot	 Stafseta	 niczym	 nie	 różni	 się	 od	 standardowego	 namiotu
żołnierskiego.	 Może	 z	 wyjątkiem	 faktu,	 że	 normalnie	 taki	 namiot
zamieszkuje	dwudziestu	zbrojnych,	a	Stafset	ma	cały	dla	siebie.	Nawet	nie
ma	 specjalnego	 oznaczenia.	 Chociaż	 czego	 ja	 się	 właściwie	 spodziewam,
napisu	„Tu	mieszka	nasz	mag”?	Zatrzymaliśmy	się	tuż	przed	namiotem.	Nie
było	 tu	 żadnej	 straży,	 bo	 i	 tak	 nikt	 z	 ludzi	 Hensunga	 nie	 śmiałby	 nie
proszony	 nawet	 lekko	 odchylić	 materiału,	 aby	 zaglądnąć	 do	 wnętrza
kwatery	Stafseta.

—	Ha!	Tak	więc,	prawda,	jesteśmy	—	powiedział	Hensung	i	zaraz	dodał
o	wiele	głośniej.	—	Stafsecie!	Twój	generał	przybywa	na	naradę!	—	obrócił
się	 przy	 tym	 w	 stronę	 odpoczywających	 żołnierzy	 jakby	 dając	 wyraźny
dowód	na	to,	kto	dowodzi	armią.

Drzwi	 namiotu	 odchyliły	 się.	 Przez	 pięć	 lat	 praktykowania	 w	 wieży
nauczyłem	się,	że	warto	uciekać	się	do	sztuczek,	które	nie	kosztują	nas	nic
energii,	 za	 to	 potęgują	 wrażenie	 wielkości	 maga.	 Ot,	 choćby	 samoistne
odsunięcie	się	wejścia	do	namiotu.	Po	minie	Hensunga	można	wnioskować,
że	 do	 dzisiaj	 jest	 pod	 wrażeniem	 tego	 typu	 zaproszenia	 gości	 pod	 swój
dach.	 W	 środku	 namiotu	 naturalnie	 nie	 było	 niczego	 niezwykłego,	 może
poza	 stolikiem	 z	 ogromną	 księgą	 i	 piórem	 do	 pisania.	 Na	 łóżku	 polowym
złożonym	 ze	 snopów	 siana	 przykrytymi	 pościelą	 leżał	 w	 swej	 czerwonej
szacie	Stafset,	lekko	podstarzały	mag.

—	Ha!	Może	trochę	szacunku	w	stosunku	do	generała!
—	Hensungu	—	Stafset	wstał	i	zmierzył	dowódcę	swymi	przenikliwymi,

brązowymi	oczyma,	po	czym	poklepał	się	po	swojej	łysinie	—	żeby	cieszyć
się	 szacunkiem,	 to	 trzeba	 na	 niego	 zapracować,	 szczególnie	 na	 tak
zaszczytnym	stanowisku,	jak	twoje.



—	 Patrzcie	 go,	 ha!	 Swego	 przełożonego	 będzie	 pouczał,	 niech
to	niedźwiedź	kopnie!

—	 Jesteś	 dla	 mnie	 takim	 przełożonym,	 jak	 dla	 obecnego	 tu	 Isela
i	 wszystkich	 innych	 naszych	 żołnierzy.	 Tytularnym.	 Ale	 przynajmniej
wszyscy	 cię	 tu	 lubią.	 Gdyby	 nasza	 armia	 miała	 ostatnie	 dwadzieścia	 lat
spędzić	 w	 ryzach	 jakiegoś	 prawdziwego	 przywódcy,	 to	 pewnie	 ani	 jeden
z	wojowników	by	 się	 tu	nie	 ostał.	 Jak	widać	dla	marnych	wodzów	 też	 się
znajdą	dobre	czasy,	o	ile	nie	próbują	udawać	kogoś	lepszego,	niż	są.

—	 Ha!	 Jak	 zawsze,	 docinki.	 Ja,	 mój	 drogi,	 cieszyłem	 się	 z	 odebrania
stopnia	generała	od	samego	króla	Konunga	II	—	Hensung	z	dumą	wystawił
prawe	 ramię	 z	 przyszywką	w	 postaci	 bardzo	 grubego,	 niebieskiego	 paska,
symbolizującą	 stopień	generała	—	 i	 zapewniam	cię,	 że	byle	kto	 takowego
zaszczytu	nie	dostępuje.

—	 Racja,	 trzeba	 wykazać	 się	 na	 przykład	 wybitnym	 brakiem
zainteresowania	swoimi	obowiązkami.

—	Przestańcie,	jak	dzieci	—	wtrącił	się	ze	śmiechem	Isel.	—	Przy	każdej
możliwej	 okazji	 wypominasz	 Hensungowi	 brak	 trzymania	 jakiejkolwiek
dyscypliny.

—	Bo	nie	trzyma.
—	Ale	czyż	nie	sam	mówiłeś,	że	dzięki	temu	nikt	nie	odchodzi	z	armii?
—	Bo	to	też	prawda.
—	Ha!	Dziękuję,	Iselu	najmilszy	—	rozradowanie	dodał	stary	generał	—

że	 po	 raz	 kolejny	 wykazałeś	 naszemu	 magowi,	 jakże	 cennym	 jestem
nabytkiem	dla	królewskiej	armii.

—	Tylko	paradoks	twojej	cenności	polega	na	tym,	że	w	momencie,	gdy
trzeba	 będzie	 twardą	 ręką	 wydać	 dyspozycje,	 spadnie	 ona	 niemalże	 do
zera	—	Stafset	nie	umiał	najwyraźniej	odpuścić.

—	Ha!	Też	mi	coś!
—	 Naprawdę	 nie	 spodziewałem	 się	 zastać	 tak	 dobrej	 atmosfery

w	strefie	walk	—	dodałem	od	siebie.
—	Może	dlatego,	 że	określenie	 „strefa	walk”	 jest	bardzo	przesadzone.

To	 raczej	 strefa	 oczekiwania	 na	walkę	—	 odrzekł	 Stafset	 i	 nieprzychylnie
spojrzał	 na	 Isela,	 który	 przeszedł	 za	 nim	 i	 położył	 się	 na	 jego	 posłaniu.
Jeszcze	rzucił:



—	Słucham	was	panowie,	słucham	—	i	zamknął	oczy.
—	Dobrze	więc	—	zaczął	Stafset	spoglądając	na	mnie	wzrokiem	o	wiele

poważniejszym,	niż	tym,	którego	dostąpił	Hensung	podczas	zarzutów	o	brak
utrzymywania	dyscypliny	—	mamy	zatem	u	nas	największego	wśród	magów.
Pytanie,	co	to	dla	nas	oznacza?

—	Ha!	I	to	jest,	prawda,	kluczowe	pytanie!
—	Jeśli	mogę	generała	przeprosić,	wybraniec	Kuphela	musi	nam	teraz

powiedzieć,	 jak	 widzi	 jutrzejszy	 atak	 na	 elfi	 gaj?	 —	 wzrok	 całej	 trójki,
z	Iselem	leżącym	na	posłaniu	włącznie,	utkwił	we	mnie.

—	Cóż,	mam	przygotowane	zaklęcie	 rozpraszające,	 którego	użył	wieki
temu	Ukwazi.	Przełamię	czar	i	wtargniemy	do	Doire.	Reszta	jest	już	w	gestii
naszych	dowódców	—	odparłem.

—	To	nie	za	dobrze	—	odparł	Isel.	—	Znanym	faktem	jest,	co	się	stało
z	Ukwazim	 i	 jego	armią	po	przebiciu	zasłony.	Co	prawda	od	tamtego	dnia
żaden	mag	nie	był	na	tyle	silny,	żeby	przebić	zasłonę	ponownie.	Być	może
elfy	bardzo	osłabły,	nie	mamy	o	nich	dużo	wiadomości.

—	 Racja	—	 dorzucił	 Stafset.	—	 Gdy	wojsko	 będzie	wkraczać	 na	 teren
wroga,	będę	tkał	zaklęcie	osłaniające.	Wiem	—	zwrócił	się	bezpośrednio	do
mnie	—	że	jesteś	niezwykle	potężny.	Ale	przełamanie	elfiej	bariery	może	cię
sporo	 kosztować.	 Poza	 tym	będziesz	musiał	 stale	 utrzymywać	 ją	 rozdartą,
bo	 nie	 spodziewam	 się,	 abyś	 był	 w	 stanie	 zniszczyć	 ją	 całą.	 Chyba,	 ze
czujesz	się	na	siłach?

—	 Dobrze	 wiesz,	 że	 poza	 testami	 w	 wieży	 nie	 miałem	 okazji	 się
sprawdzić.	Nie	wiem	nawet,	czy	uda	mi	się	przełamać	barierę.

—	Ha!	 To	 byłby	 najmniejszy	 problem,	 bo	wtedy	 sytuacja	 pozostałaby
niezmieniona.	 Jak	 przełamiesz	 czar	 nieludzi,	 to	 może	 się	 okazać,	 że
wcale	nie	oznacza	to	dla	nas	zwycięstwa.	Osobiście	wolałbym	nie	wkraczać
na	teren	tych	czarowników,	niech	to	niedźwiedź	kopnie!

—	Generale,	król	wyraził	się	jasno.	Kuphel	nie	zesłałby	nam	wybrańca,
gdyby	miało	 to	oznaczać	naszą	klęskę.	Miejmy	wiarę.	 Ja	—	Stafset	położył
mi	 rękę	 na	 ramieniu	 i	 spojrzał	 głęboko	 w	 oczy	 —	 mam	 sporo	 wiary,	 że
nadchodzi	dla	ludzi	czas	zwycięstw.	Co	do	nieludzi…	mam	tylko	dwa	słowa.
Zagłada	elfom.



BITWA	W	DOIRE

Wstaje	 piękny	 poranek.	 Słońce	 oświetla	 drzewa	 otaczające	 Doire
i	 przyćmiewa	 blask	 bijący	 z	 magicznej	 bariery.	 Wpatruję	 się	 w	 elfi	 gaj
i	 w	 głowie	 powtarzam	 formułę	 zaklęcia	 rozpraszającego.	 Po	 mej	 prawicy
stoi	 Isel,	 w	 tym	 samym,	 zielonym	 płaszczu,	 w	 jakim	 ujrzałem	 go	 po	 raz
pierwszy.	 Z	 tą	 różnicą,	 że	 teraz	 przykrywa	 go	 kolczuga	 z	 kapitańskimi
emblemami	 państwa	 Konunga.	 W	 ręku	 dzierży	 mały	 mieczyk,	 ten	 sam,
którym	nie	raz	popisywał	się	na	statku.	Kapitan	wojsk.	Na	statku	mieliśmy
innego	kapitana…	Było,	minęło.	Być	może	właśnie	dziś	udam	się	w	tą	samą
podróż,	w	którą	bestia	zabrała	Ebuhleni.	Nie	czas	na	smutki.	Po	mojej	lewej
Stafset	 już	 tka	 zaklęcie	 osłaniające.	 Odwracam	 się.	 Pośród	 około	 ośmiu
tysięcy	zbrojnych	wyróżnia	się	jedna	postać	na	koniu,	w	lśniącej	zbroi,	która
wydaje	 się	 jakby	 miała	 pęknąć	 pod	 naporem	 brzucha	 generała.	 Hensung
z	dumą	przejeżdża	z	jednej	na	drugą	stronę	formacji	wojskowej	i	zagrzewa
do	 walki.	 Wbrew	 temu,	 co	 słyszałem	 z	 ust	 Stafseta,	 umie	 wzbudzić	 wolę
zwycięstwa	 i	ma	posłuch.	Zwyczajnie	nie	męczy	podwładnych,	gdy	nie	ma
potrzeby.	 Spoglądam	 w	 oczy	 ludzi	 z	 pierwszego	 rzędu.	 W	 jednych	 widzę
strach,	w	innych	niepewność,	w	jeszcze	innych	chęć	walki.

Nasza	armia	stoi	na	podwyższeniu,	tuż	za	drewnianymi	murami	obozu.
To	dobra	pozycja	do	szturmowania.	Między	nami	a	elfim	lasem	rozciąga	się
delikatnie	 poruszana	 podmuchami	 wiatru	 trawa.	 Niebo	 jest	 prawie
bezchmurne.	 Żołnierze	 zaczynają	 rytmicznie	 uderzać	 mieczami	 w	 swoje
duże,	prostokątne	tarcze.

—	 Już	 czas	 —	 słyszę	 głos	 Stafseta,	 który	 odwraca	 się	 do	 wojska
i	inkantuje	magiczną	osłonę.	Wokół	każdego	żołnierza	z	osobna	pojawia	się
jakby	złota	łuna.

—	Ha,	żołnierze!	Na	Doire!	Wszyscy	w	pogotowiu,	gdy	tylko	wybraniec
przełamie	 barierę	 ruszamy	 do	 środka!	 I	 niech	 mnie	 niedźwiedź	 kopnie,
jeśli	 nie	 przeleje	 się	 dzisiaj	 krew	 nieludzi!	 —	 wołaniu	 Hensunga



zawtórowała	rozochocona	armia.
—	Pokaż,	czego	cię	tam	nauczyli	w	tej	słynnej	wieży	—	rzucił	mi	jeszcze

z	uśmiechem	Isel	 i	wciąż	wymachując	swym	zgrabnym	mieczykiem	począł
biec	w	stronę	Doire.	Jako	jedyny	poza	mną	i	Stafsetem	nie	dzierżył	tarczy.

Ruszyłem	 pewnie	 i	 spokojnie	w	 stronę	magicznej	 bariery.	 Czułem	 na
sobie	 entuzjazm,	 a	 także	 niepewność	 obecnych	 za	 mną	 wojowników.
Dotarliśmy	 na	 skraj	 lasu.	 Wyciągnąłem	 ręce	 i	 położyłem	 je	 na	 zasłonie.
Czuję	moc	bijącą	 z	 lasu.	Pora	utkać	 rozproszenie	magii,	 spokojnie,	 tak	 jak
uczył	 mnie	 Mesofram.	 Nic	 się	 nie	 dzieje.	 Żołnierze	 wciąż	 ochoczo
pokrzykują	 i	 rytmicznie	 uderzają	 mieczami	 o	 tarcze.	 Stafset	 zauważył,	 że
pierwszy	czar	 się	nie	powiódł.	Spokojnie,	 spróbuję	drugi	 raz,	 skoncentruję
się	bardziej…

Czuję,	 jak	 pod	 wpływem	 mojej	 mocy	 ustępuje	 bariera.	 Pod	 moimi
rękami	jakby	zasłona	ulatniała	się,	stawała	się	możliwa	do	przejścia.	Magia
elfów	jednak	ze	mną	walczy,	zasłona	chce	z	powrotem	się	zakleić.	Skupiam
całą	swoją	moc	na	utrzymaniu	przejścia.

—	Teraz,	jesteśmy	w	stanie	tam	wkroczyć	—	wykrzyknął	Stafset.
—	 Ha,	 za	 mną!	 —	 dorzucił	 Hensung	 zeskakując	 z	 konia	 i	 wbiegając

w	las.	Jak	na	swój	wiek	był	bardzo	sprawny.
Podczas	gdy	utrzymywałem	otwór	w	zasłonie,	nasze	wojska	wlały	 się

do	lasu.	Teraz	widać,	że	rozstaw	drzew	jest	coraz	rzadszy	im	głębiej	w	gaj.
Nasza	 armia	 przystanęła.	 Spokojnie	 formują	 koło	 i	 rozglądają	 się	 wokół.
Nikt	nas	nie	atakuje,	elfy	się	nie	bronią.	Gdy	już	wszyscy	przeszli	za	barierę,
zostałem	sam	ze	Stafsetem	i	Iselem.	Rzekł	mi	mag:

—	 Nie	ma	 sensu,	 abyś	 utrzymywał	 wyrwę	 w	magicznej	 zasłonie.	 Nie
jesteśmy	 atakowani,	 musimy	 iść	 głębiej	 w	 Doire,	 a	 utrzymując	 otwarcie
tracisz	siły.	Chodź	z	nami.

Tak	też	zrobiłem.	Jak	tylko	Isel	i	Stafset	weszli	za	armią,	postąpiłem	za
nimi	i	przestałem	utrzymywać	rozproszenie.	Zasłona	zamknęła	się	z	hukiem,
nawet	obdarzyła	nas	chwilowo	jaskrawym	blaskiem,	a	teraz	ma	identyczną
formę,	jak	przed	rozproszeniem.

—	Nikogo	tu	nie	ma,	dziwne	—	rzekł	Isel.
—	Ha!	Pierzchnęli	przed	naszą	potęgą,	przeklęci	nieludzie!
Na	 te	 słowa	Hensunga	 żołnierze	 poczęli	wiwatować,	 ale	 uspokoił	 ich



szybko	Isel:
—	 Spokojnie,	 nie	 ma	 co	 się	 cieszyć,	 jesteśmy	 na	 terytorium	 wroga.

Może	czają	się	gdzieś	za	drzewami?	—	co	dla	niego	charakterystyczne,	do
swej	 poważnej	 uwagi	 podszedł	 lekceważąco	 i	 z	 uśmiechem	 na	 twarzy
zbliżył	się	do	drzewa	obok.	Obszedł	je	dokoła	i	stwierdził:

—	Za	tym	nie	ma	nikogo!
Wojsko	 gromkim	 śmiechem	 przyjęło	 przedni	 żart,	 a	 najgłośniej	 śmiał

się	sam	generał,	ale	Stafset	szybko	wszystkich	uspokoił:
—	Nie	 zapominajcie,	 co	 spotkało	 tutaj	 legendarnego	 Ukwaziego.	 Elfy

to	nie	są	zwykli	wojownicy,	każdy	z	nich	potrafi	czarować.	Bądźmy	czujni.
—	 Ha,	 a	 może	 właśnie	 zorientowali	 się,	 że	 jest	 z	 nami	 wybraniec

Kuphela	i	pochowali	się	ze	strachu?
—	Wiwat,	wiwat	największy	wśród	magów	—	odpowiedziały	generałowi

radosne	okrzyki.
—	 Cisza!	 Przecież	 to	 niepoważne!	 Jak	można	 tak	 się	 zachowywać	 na

wrogim	 terenie?	 —	 Stafset	 natychmiast	 reagował.	 Bał	 się,	 że	 elfy	 tylko
czekają	na	nasze	rozluźnienie.	Ja	w	sumie	też	się	tego	obawiałem.

—	Ha,	przynajmniej	zaskoczą	nas	i	zabiją	uśmiechniętych!
Z	 tego	 żartu	 Isela	 śmiał	 się	 tylko	on	 sam.	Dla	 żołnierzy	był	on	 raczej

zimną	wodą	wylaną	na	 ich	rozmarzone	głowy.	Tu	wciąż	mogła	czekać	nas
walka.	 Początkowa	 radość	 szybko	 ustąpiła	 miejsca	 niepewności.	 Staliśmy
tuż	przy	magicznej	zasłonie	nie	poruszając	się	wgłąb.	Wojsko	trzymało	się
uformowanego	 koła	 i	 czujnie	 spoglądało	 na	 nieruchome,	 bardzo	 stare
drzewa.	Pod	naszymi	nogami	ściółka	była	wciąż	mokra	od	porannej	rosy.	Te
chwile	niepewności	przerwał	Hensung:

—	Ha,	jakoś	tak	tu	głucho.	A	może	nie	widzieliśmy	elfów	od	trzech	lat,
bo	się	stąd	dawno	wyniosły?

—	 Elfy	 zamieszkiwały	 Doire	 od	 niepamiętnych	 ludziom	 czasów	 —
odparł	Stafset.	—	Nie	sądzę,	aby	cokolwiek	zmusiło	ich	do	odwrotu.	Prędzej
by	 przyszli	 teraz	 oddać	 życie	 za	 swoje	 ziemie.	 Wybrańcze,	 postępujemy
dalej?	 Niewykluczone,	 że	 czeka	 tu	 na	 nas	 wiele	 gorszych	 zaklęć	 do
przełamania,	niż	magiczna	zasłona.	O	Doire	w	sumie	nie	wiemy	nic.	Ukwazi
ze	swoją	armią	nie	zdążył	zdać	relacji	ze	swojej	klęski.

—	Jeśli	o	mnie	chodzi,	jestem	gotowy	służyć	mocą,	ale	nie	pokładajcie



we	mnie	 zbyt	wielkich	 nadziei.	 To	mieczem	 i	 tarczą	możemy	wygrać,	 nie
magią	 —	 to	 zdanie	 wypowiedziałem	 dużo	 głośniej.	 —	 Jednak	 po	 coś	 tu
jesteśmy.	Musimy	iść	dalej.

Hensung	ze	zrozumieniem	kiwnął	głową	i	krzyknął	do	ludzi:
—	 Słyszeliście	 wybrańca!	 Pomoże	 nam	 magia,	 ale	 ha,	 to	 my	 mamy

wygrać	i	niech	mnie	i	każdego	z	was	niedźwiedź	kopnie,	jeśli	nie	wygramy!
Równo,	trzymać	szyk,	otoczyć	magów	i	poruszać	się	wgłąb	dziczy!

Z	 każdym	 kolejny	 krokiem	 żołnierze	 zdawali	 się	 odczuwać	 większy
niepokój.	Gdybyśmy	byli	od	razu	zaatakowani,	pewnie	nie	byłoby	problemu.
Albo	 odnieślibyśmy	 klęskę	 albo	 sukces.	 Ale	 teraz…	 teraz	 jest	 wielka
niepewność,	 co	 tu	 jest	 właściwie	 grane.	 Z	 nas	 wszystkich,	 jak	 zwykle
zresztą,	 jedynie	 Isel	 wydawał	 się	 spokojny	 i	 z	 charakterystyczną	 radością
wyczekiwał	 rozwoju	 wypadków.	 Stałem	 razem	 z	 generałem	 i	 Stafsetem
wewnątrz	 pierścienia	wojska	 i	 spoglądałem	na	 niezmienne	 drzewa.	Wciąż
wydawało	 się,	 jakby	 było	 ich	 coraz	 mniej,	 ale	 nadal	 w	 głębi	 lasu	 jedyną
rzeczą,	jaką	dostrzegaliśmy,	było	jeszcze	więcej	drzew.	Najgorsza	była	cisza.
W	 każdym	 lesie,	 jak	 choćby	 arańskim,	 co	 jakiś	 czas	 dało	 się	 słyszeć	 szum
wiatru,	 albo	 odgłos	 jakiegoś	 zwierzęcia.	 W	 Doire	 jedyne	 odgłosy
wydawaliśmy	 my.	 Co	 jakiś	 czas	 złowieszczą	 ciszę	 przerywał	 okrzyk
Hensunga	do	Isela,	aby	przestał	opuszczać	krąg	i	łazić	w	drzewa,	ale	ten	nic
sobie	z	tego	nie	robił.	Do	odważnych	podobno	należy	świat.	Szkoda	tylko,
że	zazwyczaj	posiadają	go	krótko.

Bardzo	dziwnym	też,	a	dopiero	teraz	rzucił	mi	się	w	oczy,	był	 fakt,	że
osiem	 tysięcy	 ludzi	 mieściło	 się	 między	 drzewami,	 które	 spoza	 zasłony
wydawały	się	bardzo	blisko	położone.	Na	początku	myślałem,	że	zwyczajnie
trafiliśmy	na	polanę	w	lesie	tuż	za	magiczną	barierą.	Ale	przecież	cała	armia
po	uformowaniu	szyku	maszeruje	między	drzewa,	więc	jak	to	się	dzieje,	że
wciąż	pomiędzy	ośmioma	 tysiącami	 ludźmi	nie	znajduje	się	żadne	z	nich?
Gdy	 Isel	 wchodził	 za	 którekolwiek,	 to	 nie	 postawiłbym	 złamanego
miedziaka,	 że	 między	 drzewa	 weszłoby	 więcej	 niż	 sto	 osób.	 Kilkakrotnie
nawet	 Isel	 chodził	 pomiędzy	 pniami,	 pośród	 których	 potem	maszerowała
armia	 i	 dawało	 się	 zauważyć,	 że	 przestrzeń	 między	 nimi	 nagle
niewyobrażalnie	szybko	rosła.

—	 Tak,	 więc	 też	 to	 zauważyłeś	 —	 rzekł	 nagle	 Stafset.	 —	 Twój	 stary



znajomy	 chyba	 zorientował	 się	 pierwszy,	 dlatego	 właśnie	 co	 chwila
przeciera	szlaki	naszej	armii.	W	Doire	 jak	widać	nie	ma	żadnej	 ścieżki	 czy
traktu,	 ale	 wygląda	 na	 to,	 że	 drzewa	 z	 chęcią	 usuwają	 się	 z	 drogi
wędrowcom.	Jakież	potężne	czary	rządzą	tym	miejscem?

Isel	powrócił	do	wnętrza	formacji	i	rzucił	skonsternowany:
—	Jesteście	w	stanie	mi	to	wyjaśnić?
Nie	 dopytywał	 więcej,	 bo	 zarówno	 w	moim	 jak	 i	 w	 Stafseta	 wyrazie

twarzy	dało	się	zobaczyć,	że	żaden	z	nas	nie	ma	pojęcia	o	tym	fenomenie.
Niepewnie	i	powoli	cała	armia	szła	dalej.

Nie	wiem,	 jak	 daleko	 przemaszerowaliśmy	w	 tym	 spokojnym	 tempie,
ale	 minęły	 co	 najmniej	 cztery	 godziny.	 Nie	 doszliśmy	 do	 żadnych
zabudowań,	 nie	 napotkaliśmy	 żadnego	 elfa.	 Nawet	 jedno	 zwierzę	 nie
raczyło	 nam	 się	 pokazać.	 Wśród	 żołnierzy	 zaczynały	 się	 szepty,	 że	 może
lepiej	 zawrócić.	 Wszyscy	 już	 dawno	 zdążyli	 się	 zorientować,	 że	 drzewa
ciągle	się	przed	nami	odsuwają.	Niepokój	narastał.	W	tej	atmosferze	słońce
zdawało	się	oświetlać	las	raczej	złowrogo,	niż	przyjaźnie.

—	 Arrrgh!	 Na	 nieludzi!	 —	 wykrzyknął	 Isel	 i	 wyskoczył	 przed	 szereg
zdezorientowanych	 żołnierzy	 w	 zachodnią	 stronę	 lasu.	 Armia	 stała	 jak
wryta,	 a	 wyrywny	 kapitan	 przebiegł	 dobre	 dwieście	 metrów	 wymachując
swym	mieczykiem,	zanim	przystanął	i	dystyngowanie	powrócił	do	nas.

—	No	co,	warto	było	spróbować	—	rzucił	roześmiany.
—	Ha!	Niech	cię,	Isel,	niedźwiedź	kopnie	z	twoimi	pomysłami!	Chociaż

akurat	 możliwe,	 że	 zrobił	 to	 już	 dawno	 temu!	 —	 Hensung	 nawet	 w	 tak
napiętej	atmosferze	miał	w	sobie	więcej	dobrotliwości,	niż	złości.

—	 No	 co,	 przecież	 to	 niemożliwe,	 żeby	 ani	 jednego	 z	 nich	 nie
spotkać	—	Isel	poklepał	starego	generała	po	ramieniu	jakby	upewniając,	że
póki	 co	 nie	 dostał	 od	 żadnego	niedźwiedzia	 kopniaka.	—	Na	moje	 bystre,
czujne	i	przenikliwe	oko…

—	Zapomniałeś	dodać	„złodziejskie”	—	wtrąciłem.
—	Hmm,	złodziejskie,	z	dumą	odbieram	tą	pochwałę.	Choć	po	głębszym

zastanowieniu,	 akurat	 ty	 ani	 razu	 nie	 byłeś	 świadkiem	 mych	 przednich
występków,	ani	ich	celem.

—	 Ha!	 Ten	 wasz	 Archipelag	 musi	 być	 strasznie	 dziwny,	 jak	 tytuł
złodzieja	 odbiera	 się	 na	 nim	 jako	 P	O	 C	H	W	A	 Ł	 Ę,	 niech	 to	 niedźwiedź



kopnie!
—	A	tak.	Na	Archipelagu	nie	mamy	żadnych	nadprzyrodzonych	stróżów

prawa.	 Choć	 przyznam,	 niektóre	 z	 tych	mocy,	 a	 w	 szczególności	 niektóre
magiczne	eliksiry,	by	się	w	naszej	ojczyźnie	przydały	—	mina,	jaką	przybrał
przy	 tej	 wypowiedzi	 Isel,	 była	 co	 najmniej	 dwuznaczna.	 —	 Wracając	 do
czujnego	 oka…	 Albo	 szykuje	 się	 jakaś	 zasadzka,	 albo	w	 Doire	 nie	ma	 już
elfów.	Tak	czy	siak,	nie	wiem,	czy	powinniśmy	iść	dalej.

—	Ha!	Co	ty	na	to,	wybrańcze?
Sam	 nie	 wiedziałem,	 jakiej	 odpowiedzi	 udzielić	 generałowi.	 Uważnie

zacząłem	przyglądać	się	drzewom.	Chyba	rozpoznałbym	iluzję.	Przynajmniej
podczas	praktyki	w	wieży	nie	miałem	żadnych	problemów	z	 rozeznaniem,
co	jest	jedynie	magiczną	ułudą,	a	co	rzeczywistością.

—	Wybrańcze?	—	głos	Stafseta	jakby	niknął	w	oddali.
Przyglądałem	 się	 drzewom.	 Zastanawiałem,	 jak	 to	 się	 dzieje,	 że	 nie

widzimy	ich	przesuwania	się,	a	jednak	odsuwają	się	od	nas.	Skupiłem	się	na
konkretnym	 pniu	 i	 począłem	 uważnie	 go	 obserwować.	 Wszyscy	 zamarli,
chyba	 nawet	 Stafset	 powiedział,	 aby	 mi	 nie	 przeszkadzać,	 nie	 ważne.
Drzewo…	Nagle	zwykła,	brązowa	kora	zaczyna	 jakby	zachodzić	mgłą,	a	 za
nią	 wyłaniają	 się	 postaci.	 Bardzo	 podobne	 do	 ludzi,	 ale	 jednak	 inne.
To	armia.

Rozglądam	 się	 wokoło.	 Cały	 las	 jakby	 falował,	 był	 jedynie	 czymś	 na
kształt	 barwnego	 dymu,	 a	 za	 tym	 dymem	 sylwetki	 ludzkiego	 wzrostu,
o	 skórze	 lekko	 zielonkawej,	 w	 zielonych	 włosach.	 Pomiędzy	 szpiczastymi
uszami	 na	 każdej	 twarzy	 słynne,	 hipnotyzujące,	 zielone	 oczy.	 Elfy.	 Sami
mężczyźni,	 dzierżą	w	 rękach	 halabardy.	Nie	mają	 żadnych	 tarcz	 ani	 zbroi.
Ubrani	są	w	brązowe	spodnie	 i	zielone	koszule,	bez	żadnych	wykwintnych
ozdób.	 Jedynie	trzony	halabard	są	zdobione,	ciężko	mi	dostrzec	czym	z	tej
odległości.	Żeleźce	tej	broni	są	dość	sporych	rozmiarów,	mogły	by	spokojnie
posłużyć	do	umieszczenia	jako	ostrze	miecza,	tyle	że	trochę	zakręconego.

Właśnie	dociera	do	mnie,	że	nas	otoczono.	Mamy	co	prawda	przewagę
liczebną,	na	oko	elfich	wojowników	jest	góra	cztery	tysiące,	ale	chyba	tylko
ja	 dostrzegam,	 że	 cały	 las	 był	 iluzją.	 Rzucam	 jeszcze	 raz	 okiem	 po	 elfim
oddziale.	 Pośród	mniej	 lub	bardziej	 podobnych	halabardników	 stoi	 postać
w	 srebrnych	 spodniach	 i	 srebrnej	 koszuli.	 Ma	 na	 sobie	 również	 srebrną



pelerynę,	spiętą	na	szyi	srebrną	sprzączką	z	niebieskim	kamieniem.	Jej	skóra
jednak	nie	jest	zielona,	ale	szara,	a	włosy	siwe.	To	jednak	niewątpliwie	też
elf,	bo	również	ma	szpiczaste	uszy	i	zielone	oczy.	Nie	dzierży	w	ręku	broni,
pewnie	dowodzi.

Postać	w	srebrze	nagle	odwraca	się	w	moim	kierunku	 i	 jakby	zaczęła
bacznie	mi	 się	przyglądać.	Nie	 reaguje	na	zaczepki	 innego	elfa.	Wykonuje
jakiś	gest	ręką,	chyba	w	moim	kierunku…	Las…	a	raczej	dym	znów	gęstnieje
i	tracę	z	oczu	elfią	armię.	Isel	chyba	mną	potrząsa,	słyszę	jego	głos:

—	Co	się	dzieje?
—	Otoczyli	nas,	wpadliśmy	w	pułapkę.	Broń	w	pogotowiu!
—	 Ha!	 O	 czym	 ty	 mówisz,	 nikogo	 tu	 nie	 ma.	 Chyba	 czas	 wracać.

Atmosfera	tego	lasu	zbiła	z	tropu	nawet	największego	wśród	magów.
—	Miałeś	widzenie,	co	się	stało?	—	Stafset	zdawał	się	być	moją	uwagą

bardziej	przejęty	od	Hensunga.
—	Tak…	chyba	tak.	Drzewa	tak	łatwo	się	przed	nami	odsuwają,	bo	tak

naprawdę	nie	jesteśmy	w	lesie,	to	tylko	magiczna	zasłona.
—	 Jesteś	 pewny?	 Chyba	wyczułbym	 iluzję,	 szczególnie	 tak	mocną.	 Ty

zresztą	też	powinieneś.
—	 Wyczułem	 właśnie	 przed	 chwilą.	 Słuchajcie	 mnie,	 elfia	 armia	 nas

otoczyła!
—	 Ha,	 w	 takim	 razie	 zawróćmy.	 Mi	 się	 tam	 dużo	 lepiej	 walczy

obserwując,	jak	nasze	katapulty	miotają…
—	Generale,	nie	czas	na	to!	Otoczyli	nas	 i	chyba	wiedzą,	że	odkryłem

ich	iluzję.
—	Krzycz	głośniej,	to	nawet	jak	nie	wiedzą,	to	niedługo	się	dowiedzą	—

Isel	patrzył	na	mnie	jakby	nie	dowierzając,	czy	faktycznie	coś	widziałem.
—	 Ha,	 słyszeliście	 wybrańca	 chłopcy,	 bądźcie	 gotowi!	 —	 Hensung

wyciągnął	miecz,	który	do	tej	pory	miał	schowany	w	pochwie.	Ci	z	żołnierzy,
którzy	 podczas	 czterogodzinnego	 pochodu	 również	 zdążyli	 schować	 broń,
uczynili	podobnie.

—	Wycofajmy	się	—	rzekł	Stafset.	—	Jeśli	nas	obserwują,	to	czekają	na
najlepszy	moment	do	ataku.	Zdążymy	się	wycofać.

W	 chwili,	 w	 której	 wypowiadał	 te	 słowa,	 drzewa	 i	 przestrzeń	między
nimi	z	każdej	strony	jakby	się	zaczęły	rozpływać,	a	mi	z	powrotem	ukazała



się	 elfia	 armia,	 tyle	 że	 tym	 razem	 szarżująca	 na	 nas.	 Iluzja	 chyba	 się
skończyła,	bo	zanim	zdążyłem	zareagować,	Hensung	krzyknął:

—	Atakują	nas!	Ha,	chłopcy,	parszywi	nieludzie	się	pokazali,	do	broni!
—	 Wreszcie	 jakaś	 rozrywka!	 —	 rzucił	 jeszcze	 Isel	 i	 podbiegł	 walczyć

z	resztą	żołnierzy.
Cisza	została	przepędzona	brzękiem	uderzeń	elfich	halabard	o	ludzkie

tarcze.	 Zaklęcie	 osłaniające	 Stafseta	 na	 niewiele	 się	 zdało.	 Powinno
z	 impetem	 odbić	 pierwsze	 uderzenia	 wroga,	 ale	 halabardy	 naszych
przeciwników	bez	trudu	rozcięły	złotą	łunę.	Niektórych	wyraźnie	zaskoczył
fakt,	 że	 czar	 nie	 zadziałał,	 bo	 nie	 byli	 przygotowani	 zablokować	 ciosu
rywala.	 Niestety,	 ci,	 którzy	 nie	 unieśli	 w	 porę	 tarczy,	 mają	 teraz	 rozcięte
głowy.

Stoję	w	samym	centrum	walk,	wokół	mnie	pierścień	żołnierzy	w	służbie
Konungowi,	 a	 z	boku	milczący	Stafset	 i	 rozkazujący	oraz	 zagrzewający	do
walki	generał	Hensung.	Trochę	dziwiło	mnie,	że	elfy	nie	posiadają	zbroi	ani
tarcz,	ale	teraz	widzę,	że	jedynie	blokowałyby	ich	ruchy.	Trzonami	halabard
bez	 problemu	 odbijają	 uderzenia	 naszych	 mieczy,	 by	 zaraz	 potem	 zrobić
zwinny	piruet	i	skierować	śmiercionośne	ostrze	w	kierunku	wybranej	głowy
żołnierza.	 Muszę	 pomóc	 w	 walce,	 szybko,	 kula	 ognia…	 Złączam	 ręce
w	znanym	geście	do	utkania	zaklęcia,	koncentruję	się…

—	 Co	 się	 dzieje?	 —	 Stafset	 podnosi	 mnie	 z	 kolan.	 Tak	 jakby	 coś
wstrzymało	 moje	 zaklęcie	 i	 zużytą	 przeze	 mnie	 energię	 skierowało
z	powrotem	we	mnie.	Największy	wśród	magów,	a	nie	może	utkać	prostej
kuli	 ognia…	 Stafset	 chyba	 zreflektował	 się,	 że	 też	 mógłby	 pomóc	magią.
Składa	 ręce	 w	 charakterystyczny	 dla	 zaklęcia	 gromu	 sposób	 i…	 również
upada.	Kieruję	wzrok	w	stronę	elfa	w	srebrze,	opuszcza	właśnie	prawą	rękę.
Uśmiecha	się	jakby	z	pogardą.	To	on	blokuje	nasze	czary,	to	nie	dowódca,
to	elfi	mag!

—	Trzymajcie	się	chłopcy,	ha!	—	Hensung	wciąż	zagrzewa	do	walki.
Nie	 jest	 dobrze.	 Elfy	 zacieśniają	 krąg	 wokół	 nas.	 Żołnierze	 walczą

dzielnie,	 ale	 nie	 są	 w	 stanie	 rywalizować	 ze	 zwinnością	 nieludzi.	 Na
dodatek	 siwy	 elf	 wciąż	 mnie	 obserwuje.	 Wiem,	 że	 tylko	 czeka,	 aby
zablokować	moje	zaklęcie.	Nie	będę	w	stanie	pomóc.	Ani	jeden	z	elfów	nie
został	dotąd	draśnięty,	a	naszych	padło	pewnie	już	ponad	dwie	setki.	Teraz



wiem,	 jak	 musiała	 wyglądać	 zagłada	 wojsk	 Ukwaziego.	 Z	 prawej	 strony
spoglądam	na	jedynego	z	nas,	który	aktualnie	nie	ma	przerażenia	w	oczach.
Isel	 zrzuca	 kapitańską	 zbroję	 i	 zostaje	 w	 samym	 zielonym	 płaszczu,	 jaki
dobrze	poznałem	jeszcze	na	Aranie.	Dzierżąc	w	ręce	krótki	miecz	wybiega
lekko	 przed	 szereg.	 Jeden	 z	 elfów	 natychmiast	 machnął	 w	 jego	 stronę
halabardą,	ale	Isel	sprytnie	przetoczył	się	pod	ostrzem	rywala,	złapał	lewą
dłonią	 garść	 ziemi	 i	 rzucił	 w	 twarz	 wroga.	 Na	 to	 elf	 chyba	 nie	 był
przygotowany,	 bo	 nie	 zareagował	 w	 ogóle	 na	 późniejszy	 doskok	 Isela
i	 szybkie	 pchnięcie	 jego	 mieczyka	 prosto	 w	 brzuch.	 Elf	 upadł	 na	 kolana,
a	z	rany	 jego	polała	się	krew.	 Isel	zwinnie	uchylił	się	przed	zmierzającymi
w	 jego	 kierunku	 dwoma	 halabardami	 i	 odskoczył	 z	 powrotem	 pomiędzy
naszych	żołnierzy.

—	 Nie	 próbujmy	 się	 z	 nimi,	 są	 za	 szybcy!	 Nie	 wychylać	 się,	 bo	 nas
powyrzynają!	 Trzymać	 szyk,	 ale	 zwarty!	 Tarcze	 w	 górze	 i	 kąsać	 mieczem
dopiero,	 jak	 spróbują	 nas	 przełamać!	 —	 Isel	 najwyraźniej	 wystarczającą
wykazał	się	nierozwagą	zabijając	pierwszego	z	elfich	wojowników.	Po	tym
wyczynie	jednak	szybko	wrócił	do	roli	roztropnego	kapitana,	a	jego	uwaga
skierowana	w	stronę	żołnierzy	była	bardzo	mądra,	bo	w	pojedynkach	jeden
na	jednego	elf	wyraźnie	górował	nad	człowiekiem.

Nasi	 zbliżyli	 się	 do	 siebie,	 jeszcze	 bardziej	 zacieśnili	 krąg,	 ale	 tym
razem	zgodnie	z	rozkazem	Isela	nikt	nie	próbował	startować	z	mieczem	na
okrążających.	 Wszyscy	 skupiali	 się	 jedynie	 na	 blokowaniu	 elfich	 ataków.
Halabardy	 miały	 długie	 trzony,	 więc	 udawało	 się	 dość	 sprawnie	 odbijać
nadchodzące	 uderzenia.	 W	 końcu	 elfi	 wojownicy	 widząc,	 że	 w	 takiej
formacji	 nie	 zrobią	 nam	 zbyt	 wiele,	 spróbowali	 z	 impetem	 przełamać
ustawioną	 przez	 Isela	 obronę.	 Zaszarżowali	 na	 nas	 i	 niektórzy	 z	 nich
zwyczajnie	 wskoczyli	 na	 trzymane	 przez	 żołnierzy	 tarcze,	 aby	 utworzyć
wyłom,	wręcz	nadziewając	się	na	wystające	z	pomiędzy	tarcz	ostrza	mieczy.
Był	 to	 dobry	 manewr,	 bo	 reszta	 dzięki	 temu	 była	 w	 stanie	 szybko	 wbiec
w	 powstałą	 dzięki	 upadającemu	 ciału	 wyrwę.	 Fakt,	 sporo	 elfów	 zginęło,
tworząc	 słabość	 z	 każdej	 strony	 uformowanego	 przez	 nas	 okręgu,	 ale
zdecydowanie	 więcej	 naszych	 padało	 po	 cięciach	 elfów,	 którym	 dzięki
poświęceniu	 ich	 rodaków	 udało	 się	 przedostać	 do	 wnętrza	 koła.
Przegrywamy.	Muszę	jakoś	pomóc.



—	Stafset,	musimy	spróbować	 razem	 rzucić	 zaklęcie,	może	we	dwóch
przełamiemy	ich	maga!

Stafset	 odpowiedział	 mi	 kiwnięciem	 głowy	 i	 razem	 złożyliśmy	 ręce
w	 geście	 tkającym	 czar	 ognistego	 deszczu.	 Kątem	 oka	 patrzyłem	 na
różniącego	się	od	reszty	elfa,	gdy	ten	znów	uniósł	rękę	i	razem	ze	Stafsetem
ponownie	 upadliśmy.	 Nic	 nie	 mogę	 zrobić,	 a	 jednak	 czuję,	 że	 coś	 zrobić
muszę.	Nasza	przewaga	 liczebna	coraz	szybciej	 topnieje.	Co	prawda	udaje
się	żołnierzom	ranić	niektórych	z	halabardników,	ale	zanim	jakikolwiek	elf
padnie,	zabiera	ze	sobą	co	najmniej	czterech	naszych,	a	pada	tylko	dlatego,
że	otoczony	dużą	ilością	ludzi	nie	jest	w	stanie	wykorzystać	w	pełni	swojej
zwinności.	Gdy	więcej	elfów	przedrze	się	do	wnętrza	kręgu,	to	nie	ich,	lecz
nas	czekać	będzie	zagłada.

—	Ha,	największy	wśród	magów,	zrób	że	coś,	bo	wybijają	nas	jak	kaczki,
niech	 to	 niedźwiedź	 kopnie!	—	 odezwał	 się	 do	mnie	Hensung	widząc,	 że
bitwa	nie	przebiega	po	naszej	myśli.

Spoglądam	na	 Isela,	który	odgrywa	rolę	pierwszego	wojownika	wśród
ludzi.	Podbiega	właśnie	do	jednego	z	elfów,	który	zawędrował	dość	głęboko
między	wojsko	 i	 okrężnymi	wymachami	halabardy	nie	pozwala	 się	 zbliżyć
żadnemu	 żołnierzowi.	 Żadnemu,	 poza	 kapitanem	 Iselem,	 który	 zwinnie
doskakuje	 w	 najlepszym	 momencie	 do	 wroga,	 blokuje	 trzon	 halabardy
mieczykiem,	 uderza	 głową	 w	 pierś	 elfa	 i	 zabija	 go	 pchnięciem	 w	 serce.
Pamiętam,	 jak	 trenował	 na	 statku,	 ale	 nie	 sądziłem,	 że	 jego	 zdolności
w	 prawdziwej	 walce	 są	 tak	 duże.	 Jeśli	 wyjdziemy	 z	 tego	 pogromu	 cało,
zapytam	go,	gdzie	się	nauczył	tak	walczyć,	bo	chyba	nie	podczas	kradzieży.
Ale	spryt	Isela	to	za	mało,	by	wygrać.	Kapitan	co	prawda	krzyczy,	aby	się	nie
poddawać,	 ale	 to	 nie	 brak	 ducha	 jest	 problemem.	 Problemem	 jest	 brak
umiejętności.

—	Próbujcie	 z	 powrotem	 zewrzeć	 szyk,	 prędko!	—	 żołnierze	 zapewne
chcieliby	usłuchać	 rozkazu	 ich	 kapitana,	 ale	 coraz	więcej	 elfów	wpada	do
środka	nieszczelnej	już	formacji.	Nie	uda	się	już	powrócić	do	poprzedniego
ustawienia,	 z	 regularnej	 bitwy	 zrobiła	 się	 zwykła	 rzeź,	w	 której	 nie	mamy
najmniejszych	szans.

Patrzę	 na	 elfiego	 maga.	 Stoi	 stosunkowo	 blisko	 swoich	 ziomków
i	 razem	 z	 nimi	 przysuwa	 się	 do	 nas.	 Isel	 powinien	 mieć	 swój	 nóż	 do



rzucania,	a	pamiętam,	jak	raz	na	statku	chwalił	się,	że	w	rzucaniu	jest	lepszy
niż	w	walce	w	zwarciu,	a	w	tej	jak	widać	świetnie	sobie	radzi.	Zwracam	się
do	Stafseta:

—	Słuchaj,	elfi	mag	wciąż	nas	obserwuje	i	blokuje	nasze	zaklęcia.	Stój
tu	i	szykuj	się	do	rzucenia	kuli	ognia.

—	Ale	przecież	powiedziałeś,	że	blokuje…
—	Stój	i	jak	dam	ci	znak,	utkaj	zaklęcie	prosto	w	niego.
Stafset	kiwnął	głową,	a	ja	pospieszyłem	w	stronę	Isela.
—	Isel!	—	kapitan	właśnie	efektownie	rozciął	gardło	jednemu	z	elfów,

przetoczył	się	w	moją	stronę,	wstał	i	szybko	do	mnie	podbiegł.
—	Nie	najlepszy	to	moment	na	wyrazy	uznania!
—	Masz	swój	nóż	do	rzucania?
—	 Mam,	 w	 bucie,	 jak	 zwykle	 —	 Isel	 szybko	 schylił	 się	 i	 wyciągnął

oręż	—	a	co?
—	Widzisz	tego	szarego	elfa	w	srebrze?
—	Tak.
—	Dasz	radę	go	stąd	trafić?
—	Zobaczymy,	rzucam!
Isel	 wbił	 mieczyk	 w	 ziemię,	 przełożył	 nóż	 z	 lewej	 do	 prawej	 ręki

i	zaczął	rozbieg.
—	Teraz,	Stafset!	—	krzyknąłem.
Stafset	 zaczął	 tkać	 kulę	 ognia,	 a	 Isel	 właśnie	 wypuścił	 nóż	 z	 ręki.	 Ja

złożyłem	 ręce	 w	 znanym	mi	 geście,	 aby	 utkać	 deszcz	 błyskawic.	 Potężny
czar,	wymagający	dużo	mocy,	ale	próbę	miałem	tylko	 jedną.	Dokończyłem
gest	 i	 natychmiast	 na	 polu	 bitwy	 rozpętała	 się	 burza	 rażąca	wojowników.
Pośród	 grzmotów	 rozległy	 się	 krzyki,	 w	 powietrzu	 stworzył	 się	 zapach
spalonego	mięsa.	Nieprzyjemny	zapach.	Celowałem	zaklęciem	w	tylną	linię
wroga,	ale	przy	wyczarowaniu	błyskawic	siłą	rzeczy	ucierpiało	paru	naszych.

—	 Zdążył	 się	 uchylić,	 ale	 z	 tego	 co	 widzę,	 niekoniecznie	 miałem	 go
trafić	 —	 rzekł	 Isel,	 obdarzył	 mnie	 znanym	 mi	 uśmiechem	 i	 wrócił	 w	 wir
walki.

Faktycznie,	 mag	 w	 srebrze	 zdołał	 umknąć	 przed	 nożem,	 a	 wcześniej
powstrzymać	 Stafseta,	 ale	 ja	 zyskałem	 czas	 na	 utkanie	 błyskawic.	 Elfy
wyraźnie	 spanikowały,	 nawet	 zaczęły	 odwracać	 wzrok	 w	 stronę	 swojego



czarodzieja.
—	 Teraz,	 wypchnąć	 ich,	 zewrzeć	 szyk	 z	 powrotem!	 —	 tym	 razem

wrogowie,	 lekko	zdezorientowani	pokaźnymi	stratami	wynikłymi	z	mojego
czaru,	 dali	 się	 wypchnąć	 za	 krąg,	 a	 nasi	 na	 rozkaz	 Isela	 z	 powrotem
zacieśnili	 formację.	 Błyskawice	 zmieniły	 obraz	 bitwy,	 pewnie	 posłałem	do
piachu	z	trzystu	naszych,	ale	elfów	moje	zaklęcie	zabrało	co	najmniej	tysiąc.

Mimo	to	sytuacja	wciąż	nie	była	za	ciekawa,	ale	przynajmniej	przestała
być	 tragiczna.	W	 utworzonym	 z	 powrotem	 przez	 wojsko	 kręgu	 było	 teraz
wiele	 trupów,	głównie	naszych,	 ale	 też	 i	 elfich.	Na	zewnątrz	 również	 trup
słał	 się	 gęsto,	 ale	 dzięki	 udanej	 akcji	 z	 błyskawicami	martwych	 elfów	nie
było	o	wiele	mniej	od	martwych	ludzi.	Zaprzestano	walki.	Prawdopodobnie
przeciwnicy	stwierdzili,	że	jest	ich	za	mało,	aby	drugi	raz	powtórzyć	manewr
z	poświęceniem	części	z	nich	dla	rozdarcia	naszej	formacji.	My	nie	mieliśmy
wyboru,	musieliśmy	się	jej	trzymać,	bo	inaczej	ostrza	halabard	z	pewnością
poznały	 by	 się	 z	 nami	 bliżej.	 Elf	 w	 srebrze	 rozpoczął	 samotny	 marsz
w	 naszym	 kierunku.	 Zatrzymał	 się	 tuż	 przed	 tarczą	 jednego	 z	 żołnierzy
i	zapytał:

—	Czy	mogę?
Naturalnie	nie	doczekał	się	reakcji,	ale	wyglądało	to	na	próbę	podjęcia

negocjacji.	Hensung	się	w	tym	zorientował	i	krzyknął:
—	 Ha!	 Każ	 się	 odsunąć	 swym	 ludziom	 o	 co	 najmniej	 20	 kroków,

a	będziesz	mógł	wejść.
Elfi	mag	jakby	ze	znudzeniem	odetchnął,	odwrócił	się	 i	kiwnął	głową.

Halabardnicy	 natychmiast	 się	 wycofali.	 Na	 to	 żołnierz	 stojący	 naprzeciw
postaci	 w	 srebrze	 odwrócił	 się	 do	 generała,	 a	 po	 otrzymaniu	 pozwolenia
wpuścił	wroga	do	środka.	Szary	elf	bardzo	pewnym	siebie	i	dystyngowanym
krokiem	 zbliżył	 się	 do	 nas.	 Przystanął,	 zarzucił	 prawy	 koniec	 peleryny	 na
lewe	ramię	i	rzekł	do	Hensunga:

—	Jestem	Arthaniel,	starszy	strażnik	Przymierza.
—	 Ha,	 generał	 Hensung	 —	 odparł	 wyraźnie	 obawiając	 się	 patrzenia

prosto	w	zielone	oczy	swego	rozmówcy.
—	Też	starszy	—	wtrącił	podchodzący	do	nas	Isel.
—	Zero,	ha,	szacunku,	dla	niezmiennych	praw	dyplomacji.
—	 Nie	 wiem,	 dlaczego	 najechaliście	 nasze	 ziemie,	 ani	 dlaczego	 lata



temu	wypowiedzieliście	nam	wojnę	—	kontynuował	Arthaniel	w	ogóle	nie
zwracając	uwagi	na	 Isela	—	ale	nie	możemy	 sobie	pozwolić	na	 tego	 typu
incydenty.	 Niemniej	 jednak	 przyprowadziliście	 do	 Doire	 kogoś	 —	 w	 tym
momencie	 począł	 się	 we	 mnie	 uważnie	 wpatrywać.	 Nie	 umknąłem	 przed
jego	spojrzeniem	—	kto	zdaje	się	słynie	u	was	jako	wybraniec	Kuphela	czy
też	 największy	 wśród	 magów,	 a	 nasze	 wieszczki	 nazywają	 go	 obiecanym
mścicielem.

—	Mylisz	się	—	pospiesznie	wtrącił	Stafset.
—	 Możliwe,	 ale	 w	 takim	 razie	 nasi	 szpiedzy	 w	 waszym	 królestwie

okłamują	Przymierze,	a	wy	musielibyście	mi	wytłumaczyć,	jak	obecna	tutaj
osoba,	 nie	będąca	obiecanym	mścicielem,	 rozpoznała	prastarą	 elfią	 iluzję.
Rozpoznanie	 naszej	 magii	 nie	 leży	 w	 zakresie	 plugawych	 umiejętności
pomiotów	Igaziego.

—	 Jak	 śmiesz!	 Generale,	 skończmy	 tę	 farsę,	 wypuśćmy	 posłańca
i	walczmy	z	elfami.	Mamy	przewagę,	skoro	z	nami	rozmawia	—	Stafset	był
wyraźnie	rozgniewany.

—	 Skoro	 tak	 uważasz,	 pomiocie	 Igaziego.	Wiedz	 jednak,	 że	 drugi	 raz
numer	 z	 nożem	 nie	 przejdzie.	 Ale	 najlepszy	 wśród	 waszych	 wojowników
stoi	dość	blisko	—	mówiąc	skierował	na	chwilę	wzrok	na	Isela	—	być	może
zdąży	mnie	zabić,	zanim	pozbawię	go	życia.	Wtedy	ten,	który	podobno	nie
jest	obiecanym	mścicielem,	albo	nawet	ty,	pomiocie,	rozprawicie	się	z	moim
oddziałem	przy	użyciu	magii.	Ale	co	zrobicie	z	następnymi?

Stafset	 chyba	 chciał	 nawrzeszczeć	 na	 maga,	 pewnie	 głównie	 za
nazywanie	go	pomiotem,	ale	Hensung	powstrzymał	go	ruchem	ręki.	Pomiot
Igaziego,	Igazi…	nie	spotkałem	się	jeszcze	z	tym	imieniem.

—	 Ha,	 starszy	 strażniku.	 Przybyłeś	 tu	 obrażać	 naszą	 kulturę	 przez
nazywanie	magów	pomiotami,	czy	raczej	złożyć	jakąś	propozycję.

—	Pozwolimy	wam	żyć	i	bezpiecznie	wrócić	poza	gaj,	jeżeli	zostawicie
nam	tego,	który	nie	jest	dla	was	największym	wśród	magów.	Życie	jednego
z	waszych	—	tutaj	Arthaniel	wykrzywił	minę	—	magów	za	życie	sporej	części
wojska	wraz	z	innym	magiem.	To	chyba	uczciwa	propozycja.

—	Ha,	bardzo	mi	przykro,	ale	niedźwiedź	musiałby	mnie	kopnąć,	żebym
oddał	nadzieję	królestwa	w	 ręce	nieludzi!	—	aż	 się	dziwię,	 że	generał	nie
dodał	słowa	„parszywych”.



—	Skoro	tak,	to	pozwól	teraz,	że	się	oddalę.
—	Zgoda,	ja	za	wolność	reszty	—	wtrąciłem.
Stafset	 otworzył	 usta	 i	 przybrał	 błagalny	 wyraz	 twarzy,	 ale	 nic	 nie

powiedział.
—	 Ha,	 moment	 —	 odrzekł	 Hensung.	 —	 Pozwolisz,	 Arthanielu,	 że

przedyskutujemy	sprawę.
—	Naturalnie,	moja	propozycja	jest	aktualna.	Mam	się	oddalić?
—	Nie	ma	takiej	potrzeby	—	rzekł	 Isel	—	bo	decyzja	 już	 i	 tak	zapadła.

Generale,	 nie	 uda	 się	 drugi	 raz	 utkać	 zaklęcia.	 Nie	 możemy	 wiecznie
utrzymywać	 formacji,	 przegramy	 tą	 bitwę	 i	 umrzemy	wszyscy,	 a	 elfy	 i	 tak
dostaną	w	swoje	ręce	wybrańca,	jak	nie	żywego,	to	martwego.	Nie	ma	sensu
umierać.	 Zbyt	 dużo	 nas	 tu	 już	 poległo.	 Nasza	 dwójka	 za	 życie	 was
wszystkich	to	dobra	oferta.

—	Moment,	jak	to	dwójka?	—	wtrąciłem.
—	 A	 tak	 to,	 obiecałem	 służyć	 największemu	wśród	magów,	 nie	mam

zamiaru	cię	opuszczać.
—	Ha,	wygląda	na	to,	że	to	najlepsza	decyzja.
—	Co?	Generale,	przypominam	o	obowiązku	wobec	korony.	Nie	możesz

oddać	w	ręce	nieludzi	nadziei	na	nasz	sukces	—	rzekł	rozzłoszczony	Stafset.
—	Nie	 chcę,	 ale,	 ha,	muszę.	 Iselu,	 o	 ciebie	 się	 nie	martwię,	 bo	 niech

mnie	niedźwiedź	 kopnie,	 jak	nie	 spadniesz	na	 cztery	 łapy.	Wybrańcze,	my
wszyscy	 wciąż	 pozostajemy	 ufni,	 że	 los	 ludzi	 spoczywa	 w	 twych	 rękach.
Niech	 mnie	 Kuphel	 ukaże,	 jeśli,	 ha,	 źle	 robię,	 ale	 wyjścia	 nie	 mam.
Arthanielu,	starszy	strażniku,	przystajemy	na	twoja	ofertę.	Ale	to	największy
wśród	magów	 przełamał	 waszą	 barierę,	 potrzebujemy	 gwarancji	 przejścia
z	powrotem.

—	 Magiczna	 bariera,	 jak	 wy	 to	 zwiecie,	 będzie	 nieaktywna	 przez
kolejne	 sześć	 godzin.	 Szliście	 od	 niej	 cztery	 godziny.	 Macie	 godzinę	 na
odpoczynek	 i	 pożegnanie	 poległych.	 Z	 rannymi	 będziecie	 iść	 dłużej,	 ale
powinniście	zdążyć.

—	 Pamiętaj,	 że	 nie	 oznacza	 to	 końca	 wojny	 ani	 zawieszenia	 broni.
Będziemy	kontynuować	oblężenie	i	być	może	upomnimy	się,	ha,	o	naszego
wybrańca.

—	Wojna…	Cóż	to	właściwie	znaczy.	Stan	wojny	jest	w	tym	przypadku



pustym	 frazesem,	 podobnie	 jak	 stan	 pokoju	—	 po	 tych	 słowach	 Arthaniel
spojrzał	 na	 Isela	 i	 rzekł	 —	 Pozbawiłeś	 życia	 wielu	 naszych	 bez	 pomocy
czarów,	jakich	używał	ten,	któremu	podobno	masz	służyć.	Skoro	chcesz	mu
towarzyszyć,	 niech	 tak	 będzie,	 ale	 wiedz,	 że	 jako	 jeniec	 niekoniecznie
będziesz	godziwie	traktowany.

—	 No,	 to	 przynajmniej	 mamy	 jasność,	 że	 nie	 idziemy	 z	 wami
ucztować	—	dowcip	Isela	nie	przypadł	elfowi	do	gustu.

—	 Hensungu,	 Stafsecie,	 utrzymujcie	 wojsko	 w	 pogotowiu	 jak	 do	 tej
pory.	Konung	może	zbyć	spokojny,	bo	na	granicach	 jego	państwa	czuwają
właściwi	 ludzie	 —	 w	 trakcie	 wygłaszania	 przeze	 mnie	 niepsodziewanych
słów	uznania	wskazałem	Stafsetowi	szklaną	kulę,	dając	do	zrozumienia,	że
spróbuję	się	z	nim	skontaktować.	Stafset	pojął,	o	co	mi	chodzi	 i	z	ulgą	na
twarzy	rzekł:

—	Cóż,	zabieracie	nam	wybrańca,	ale	to	nie	koniec	—	po	czym	odwrócił
się	i	oddalił	od	rozmowy.

Przed	 opuszczeniem	 kręgu	 Hensung	 mocno	 mnie	 uściskał,	 a	 jeszcze
mocniej	objął	Isela.	Potem	rozległy	się	okrzyki	żołnierzy:

—	Żegnaj,	wybrańcze,	prości	ludzie	nie	zapomną	ci	tego	poświęcenia!
Tak,	 może	 i	 nie	 zapomną	 poświęcenia,	 ale	 nie	 zapomną	 także

rozczarowania.	 Chyba	 zawiodłem	 pokładane	 we	 mnie	 nadzieje.	 Gdy	 się
oddalaliśmy,	 wznieśli	 jeszcze	 okrzyki	 na	 cześć	 kapitana,	 który	 pewnie	 na
długo	 pozostanie	 w	 ich	 opowieściach	 jako	 najdzielniejszy	 spośród
wojowników	w	bitwie	w	Doire.



W	SERCU	DOIRE

Nie	związano	nas,	ani	nie	straszono	zbytnio	bronią,	 jak	to	ma	miejsce
w	 przypadku	 standardowych	 jeńców.	 Odchodziliśmy	 od	 pobojowiska
w	kompletnej	ciszy,	identycznej	jak	ta,	która	towarzyszyła	nam	przed	bitwą.
Elfy	nawet	na	chwilę	nie	zatrzymały	się	nad	umarłymi.	Pamiętam	jednak,	że
dość	 sporo	 dyskutowały	 ze	 sobą	 przed	walką,	 gdy	 ich	 zobaczyłem	 po	 raz
pierwszy.	 Być	 może	 właśnie	 milczeniem	 oddawały	 hołd	 poległym
kompanom.	Gdy	już	uszliśmy	w	tej	ciszy	spory	kawałek,	a	ludzie	Hensunga
zniknęli	nam	z	oczu,	Arthaniel	odezwał	się	do	Isela:

—	Wiem,	skąd	cię	kojarzę.	To	ty	stałeś	się	celem	naszej	prowokacji.
—	 Od	 kiedy	 to	 w	 ten	 sposób	 zwraca	 się	 do	 jeńców?	 Poza	 tym,

wypraszam	sobie,	o	co	ci	chodzi?
—	 Nie	 udawaj	 głupiego.	 Naprawdę	 sądziłeś,	 że	 zagubiony	 na	 skraju

gaju	elf	z	ważnymi	notatkami	o	dywersji	wpadł	ci	w	ręce	przypadkiem?
Iselowi	 trochę	 zrzedła	 mina.	 Przez	 tyle	 lat	 uprawiania	 cwaniactwa

powinien	nabyć	umiejętność	rozszyfrowania	sytuacji	zbyt	przypadkowej.
—	 W	 sumie	 miałem	 pewne	 podejrzenia	 co	 do	 tego	 incydentu,	 ale

przecież	wasz	goniec	się	wrócił	za	tym	dokumentem.	Zginął.
—	Tak.	Dla	elfa	nie	ma	lepszej	śmierci	niż	w	imię	Przymierza.	Pomogło

to	 utwierdzić	 was	 w	 przekonaniu,	 że	 dokument	 jest	 autentyczny.	 Śmierć
dwudziestu	 naszych	 podczas	 dywersji	 również	 była	 wliczona	 w	 straty.
Chcieliśmy	się	dowiedzieć,	czy	pomioty	Igaziego	znają	staroelficki,	prastary
język,	 jakim	 nasi	 przodkowie	 zapisywali	 największą	 wiedzę	 magiczną.
Okazało	 się,	 że	 znają.	 Normalne	 rozkazy	 byłyby	 znanym	 wam	 alfabetem
wspólnej	mowy.

—	Chwileczkę,	po	co	nam	to	zdradzasz?	—	sam	chciałem	zadać	pytanie,
które	wypowiedział	właśnie	Isel.

—	Czy	to	nie	oczywiste?	Elfy	nie	mają	w	zwyczaju	brania	jeńców.	Przy
waszym	 generale	 powiedziałem	 ci,	 że	 nie	 będziesz	 godziwie	 traktowany



jako	 jeniec.	 Za	 to	 jak	 najbardziej	 godziwie	 potraktujemy	 cie	 jako	 nowego
przyjaciela	—	po	tych	słowach	spojrzał	na	mnie	—	Oczekiwaliśmy	twojego
przybycia,	obiecany	mścicielu.	Widzę	też,	że	opanowałeś	w	dużym	stopniu
magię,	 jaką	 pałają	 się	 wampirze	 pomioty.	 Wiedz	 jednak,	 że	 to	 najsłabsza
forma	 magii,	 jaka	 istnieje	 na	 Nomhlabie.	 Wykazałeś	 się	 dużo	 większymi
zdolnościami	widząc	przez	wieczną	iluzję,	niż	ciskając	w	naszych	żołnierzy
gromami,	ale	zostawmy	to.	Nie	wiem,	co	wiesz	od	ludzi,	ale	w	sercu	Doire
przekażemy	 ci	 prawdziwy	 cel	 twojego	 przybycia	 do	 krain	 Kuphela.	 Jeżeli
nadal	 będziesz	 chciał	 służyć	 wieży	 magów	 i	 jej	 planom,	 wypuścimy	 cię
wolno,	o	ile	obiecasz,	że	nie	użyjesz	swojej	mocy	przeciw	Doire.	Nie	do	nas
bowiem	 należy	 decydowanie	 o	 tobie.	 Niemniej	 jednak	 naszym
obowiązkiem,	jako	dzieci	Kuphela,	jest	przekazanie	ci	prawdy,	bo	zakładam,
że	pomioty	Igaziego	ci	jej	nie	wyjawiły.	Ale	o	tym	może	później,	przed	nami
samo	serce	Doire.

Nagle,	po	długim	marszu	wśród	aż	za	dobrze	znanych	drzew,	ukazały
się	 naszym	 oczom	 budynki.	 Budynki	 niespotykane	 w	 królestwie	 ludzi.
Zbliżaliśmy	 się	 do	 zabudowań,	 gdy	 na	 spotkanie	 powracającego	 oddziału
Arthaniela	 zaczęli	 wybiegać	 tutejsi	 mieszkańcy,	 głównie	 kobiety.	 Byłem
zszokowany,	 gdy	 wpadały	 w	 ramiona	 swoim	 ukochanym.	 Nie	 tym,	 że
wpadały	 w	 ramiona,	 lecz	 ich	 strojem…	 Każda	 elfia	 kobieta	 tutaj	 nosiła
sukienkę	mniej	więcej	do	kolan,	każda	najwyraźniej	z	tego	samego,	prawie
idealnie	 przezroczystego	materiału.	 Może	można	 by	 się	 doszukać	 białego
koloru	 w	 tych	 sukienkach…	 O	 bieliźnie	 tutaj	 najwyraźniej	 nie	 słyszano.
W	 większości	 idealnie	 zgrabne,	 zielone	 ciała	 elfek	 wystawione	 na	 pokaz.
Trochę	 nie	 byłem	 gotowy	 na	 taki	 widok,	 ale	 chyba	 Isel	 nie	 był	 gotowy
bardziej.	Zauważyłem,	że	nie	może	oderwać	wzroku	od	sterczących,	trochę
mniej	zielonych	niż	reszta	ciała	sutków	jednej	z	elfek,	która	właśnie	wiesza
się	 na	 szyję	 jednemu	 z	 halabardników.	 Teraz	 skierował	 swój	wzrok	 na	 jej
pośladki.	 Tak,	 piękne	 pośladki,	 może	 nawet	 kształtniejsze	 od	 tych
u	Ebuhleni…	Eh,	najdroższa,	gdybyś	tylko	wiedziała,	przy	jakich	widokach	ja
wciąż	 o	 tobie	myślę,	 po	 tylu	 latach…	Wszystkie	 z	 tutejszych	 kobiet	miały
charakterystyczne	elfom	zielone	oczy	oraz	zielone	włosy.	Rozglądałem	się
za	kimś	o	kolorze	skóry	Arthaniela,	ale	nie	spostrzegłem	nikogo.

Nie	wszystkie	 jednak	z	praktycznie	nagich	piękności	odnalazły	swoich



wybranków.	 Na	 początku	 tylko	 się	 rozglądały,	 lecz	 teraz	 przykucały
i	przybierały	smutne	miny.	Nikt	nie	 ronił	 łez.	 Jedna	z	elfek,	zresztą	bardzo
ładna,	przykuca	tuż	obok	Isela.	Ten	się	zatrzymuje,	obejmuje	ją	i	mówi:

—	Żal	mi	 twej	 straty,	 ale	 twój	miły	 oddał	 życie	w	wygranej	walce	 za
Przymierze,	 na	 pewno	 takiej	 właśnie	 śmierci	 by	 pragnął	 —
z	niedowierzaniem	patrzę,	jak	lewa	ręka	Isela	zmierza	w	kierunku	prawego
pośladka	 tej,	 jak	 mi	 się	 wydaje,	 młodej	 i	 uroczej	 niewiasty,	 a	 jej	 jedyną
reakcją	 jest	 wpatrywanie	 się	 prosto	 w	 jego	 niebieskie	 oczy.	 Isel	 właśnie
bezczelnie	 obmacuje	 elfkę,	 która	 dopiero	 co	 dowiedziała	 się	 o	 stracie
ukochanego.	Teraz	jego	prawa	ręka	dotyka	lewej	piersi	kobiety,	która	zdaje
się	 nie	 protestować.	 Nie	 wiem,	 czy	 w	 ogóle	 wypada	 mi	 przerywać,	 ale
w	świecie	ludzi	takie	zachowanie	byłoby	bezczelne…	pasujące	do	Isela.	Ich
usta	 zbliżają	 się	 i…	 Arthaniel	 odrzuca	 Isela	 na	 ziemię	 i	 spogląda	 dość
złowieszczo	na	chwilową	wybrankę	mego	przyjaciela,	a	ta	wraca	do	swojej
pełnej	żałoby	pozycji.

—	 O	 co	 chodzi?	 —	 odzywa	 się	 siedzący	 na	 ziemi	 Isel	 obdarzając
Arthaniela	pełnym	zakłamanej	niewinności	spojrzeniem.	—	Przecież	ja	tylko
chciałem	 pocieszyć	 ją	 po	 stracie	 kogoś	 w	 krwawej	 bitwie,	 to	 u	 was
zabronione?

—	Nie,	o	ile	masz	zamiar	spędzić	z	nią	resztę	życia.
—	 Co?	 U	 nas,	 jak	 kto	 dziewkę	 zbrzuchaci,	 to	 wiadomo,	 że	 nieraz

odpowiedzialność	 za	 swe	 igraszki	 wziąć	 musi,	 ale	 żeby	 za	 zwykłą	 jedną
małą	zabawę	na	stałe	się	wiązać?

—	 Iselu,	 ponieważ	 tobie	 dość	mylnie	 się	wydaje,	 że	 te	 oto	 niewiasty
opłakują	straconych	mężów.	One	głównie	opłakują	stracony	dom,	bo	wśród
elfów	 kobieta	 bez	 mężczyzny	 nie	 znaczy	 nic,	 a	 i	 z	 mężczyzną	 znaczy
niewiele.	Szacunku	nabiera	dopiero	jako	matka	twojego	syna.	Jest	w	Doire
zwyczaj,	 że	 wszystkie	 żony	 witają	 swych	mężów	 po	 powrocie	 z	 wyprawy
wojennej.	 Jeśli	 któryś	 nie	 wróci,	 to	 żona	 ta	 zastyga	 w	 milczącej	 pozie,
a	 może	 ją	 przyjąć	 pod	 swój	 dach	 inny,	 niezamężny	 wojownik.	 Znakiem
przejęcia	żony	swego	brata	z	wojska	jest	zbliżenie	się	do	niej	i	publiczny	akt
cielesny,	tak	jak	w	przypadku	tamtej	oto	pary	—	w	tym	momencie	Arthaniel
wskazał	 głową	 na	 elfy	 uprawiające	właśnie	 seks	 na	 oczach	wszystkich.	—
Oni	od	teraz	właśnie	są	małżeństwem	wedle	praw	Przymierza.



—	Jasny	gwint…	—	nie	wiadomo,	czy	mówiąc	te	słowa	Isel	bardziej	był
przejęty	 swoim	 niedoszłym	 małżeństwem,	 czy	 uprawiającą	 bezpruderyjny
seks	parą,	której	bacznie	się	przyglądał.

—	Chyba	nie	powinieneś	się	tak	gapić.
—	 Nie,	 mścicielu,	 niech	 patrzy.	 Elfom	 przynosi	 dumę,	 gdy	 ktoś	 jest

zainteresowany	oglądaniem	ich	cielesnego	aktu	—	Arthaniel	również	rzucił
na	chwilę	okiem	na	zmieniającą	właśnie	seksualną	pozycję	parę.

—	 A	 ja	 zawsze	 powtarzałem	 kurwom	 spod	 Ulwasti,	 że	 powinny	 za
darmo	 pozwalać	 chociaż	 patrzeć	 —	 spoglądając	 na	 minę	 Isela	 i	 jego
chwilowe	 skierowanie	 wzroku	 na	 niedoszłą	 kochankę	 obawiałem	 się,	 że
w	 tej	 chwili	 może	 zapomnieć	 o	 rozsądku	 i	 nie	 zważając	 na	 czekające	 go
małżeństwo	wróci	do	niej.

—	Idziemy	dalej	—	powiedziałem	pociągając	Isela	za	rękę.
—	Coś	czuję,	że	może	mi	się	tu	spodobać.
—	 W	 to	 nie	 wątpię	 —	 odrzekłem	 i	 skierowaliśmy	 się	 w	 kierunku

zabudowań.
—	 Tylko	 będę	 musiał	 uważać,	 żeby	 przekonywać	 panie	 do

niepublicznego	ślubu…	Arthanielu,	czy	jeżeli	nikt	nie	zobaczy,	jak	uprawiam
z	 kimś	 seks,	 no,	 akt	 cielesny,	 to	 będzie	 to	 w	 myśl	 waszego	 prawa	 ślub,
czy	nie?	—	jak	widać	głowę	Isela	jak	zawsze	zaprzątały	poważne	dylematy.

—	Oczywiście,	że	tak.
—	A	 jeśli	wasza	elfia	kobieta	 skłamie,	 że	odbyła	ze	mną	akt	cielesny,

to	co	wtedy?
—	Wtedy	 zostaje	 skazana	 na	 śmierć,	 chyba,	 że	 ten,	 którego	 nazwała

swym	mężem,	oszczędzi	ją	i	mimo	kłamstwa	przyjmie	do	siebie.
—	A	jak	stwierdzić,	że	skłamała?	—	wtrąciłem.
—	 Czy	 to	 nie	 oczywiste?	 —	 Arthaniel	 spojrzał	 na	 mnie	 zdziwiony.	 —

Jeśli	mężczyzna	stwierdzi,	że	kobieta	kłamie,	to	tak	jest.	Chyba,	że	znajdzie
się	świadek.	Naturalnie	męski.	Słowo	mężczyzny	zawsze	znaczy	więcej	niż
nawet	setki	kobiet.

—	 Jeśli	 nasz	 arański	 bóg	 Re	 by	 istniał,	 to	 w	 Doire	 umieściłby	 złote
pałace.	Przynajmniej	te	dla	męskiej	części	wyznawców	—	Isel	wyraźnie	się
rozmarzył.

Po	 dłuższym	 marszu	 i	 byciu	 świadkiem	 wielu	 nowo	 zawartych



małżeństw	oraz	ogromu	nagich,	zielonoskórych	piękności,	przestały	one	na
mnie	robić	takie	wrażenie.	Nie	mogę	powiedzieć	tego	samego	o	Iselu.	Nie
tak	 dawno	 przerwałem	mu	 jego	 drugą	 próbę	 żeniaczki.	 Za	 to	 zaciekawiło
mnie	 tutejsze	 budownictwo.	 Nie	 było	 ono	 tak	 wyniosłe,	 jak	 w	 przypadku
miast	 królestwa	 ludzi	 czy	 też	mego	 rodzinnego	Archipelagu.	 Sprowadzało
się	 do	 drewnianych,	 jednopoziomowych	 chatek	 budowanych	 zawsze	 tuż
przy	 drzewie.	Domy	 te	 z	 oddali	 bardziej	 przypominają	 porośnięte	mchem,
porzucone	 i	 przykryte	 stertą	 desek	 skrzynie,	 choć	 bardzo	 duże.	 Nie	 ma
w	 nich	 okien,	 jedynie	 drzwi.	 Wioski	 powszechne	 na	 Spichlerzu	 mogą
poszczycić	się	lepszymi	domostwami.	A	jednak	w	tutejszych	budynkach	było
coś	 specjalnego,	 jakby	 magicznego,	 co	 kazało	 na	 nie	 spoglądać	 raczej
przychylnie,	niż	z	pogardą.

—	Witajcie	w	Cridhe	—	rzekł	nam	Arthaniel	przystając	na	moment.
—	To	ma	być	niby	serce	Doire?	—	Isel	chyba	po	raz	pierwszy	przeniósł

uwagę	z	nagich	kobiet	na	mizerne	budynki.
—	Tak.	Elfy	nie	potrzebują	olbrzymich	warowni,	my	żyjemy	w	zgodzie

z	naturą.	Chodźcie,	nie	ma	co	stać	w	części	mieszkalnej,	zaprowadzę	was	od
razu	 na	 drugą	 stronę	 rzeki	 Aibhny	 —	 Arthaniel	 podążył	 dalej	 ścieżką
pomiędzy	domostwami,	a	my	poszliśmy	za	nim.

Chwilę	 trwało	 dotarcie	 do	 wspomnianej	 rzeki.	 Halabardnicy	 nas
opuścili	 rozchodząc	 się	 do	 swoich	 domów.	 Przez	 najzwyklejszą,	 zbitą
z	desek,	ale	bardzo	szeroką	kładkę	przechodziłem	tylko	ja,	 Isel	 i	Arthaniel.
Budownictwo	po	drugiej	stronie	rzeki	nie	różniło	się	prawie	wcale,	z	tym,	że
zamiast	małych	domków	po	obu	stronach	trawiastej	ścieżki	porozstawiane
były	 drewniane	 stragany.	 Nie	 było	 między	 nimi	 dużego	 ruchu,	 jak
w	wypadku	 znanych	mi	 tego	 typu	miejsc	w	 ludzkich	miastach.	 Jedynie	 co
jakiś	czas	można	było	zobaczyć	elfa	podchodzącego	do	jednego	ze	sklepów,
odbierającego	 towar	 bądź	 zostawiającego	 na	 przykład	 łuk	 do	 naprawy,
a	 poza	 tym	 sklepikarze	 w	 spokoju	 oczekiwali	 na	 klientów.	 Przystanąłem
chwilę	przy	 stoisku	z	 jakimiś	 ziołami.	Ludzki	handlarz	 już	dawno	zacząłby
mi	zachwalać,	że	ma	najlepsze	zioła	w	całym	Doire,	a	stojący	za	ladą	starszy
elf	spokojnie	czekał.	Arthaniel	wytłumaczył	mi,	że	wynika	to	z	praktyczności
elfów,	które	nigdy	nie	 idą	na	zakupy	po	prostu	oglądać	towary.	 Jak	chcesz
coś	 kupić,	 to	 kupujesz.	 Masz	 usługę	 do	 zlecenia,	 zlecasz	 ją.	 Chcesz	 coś



sprzedać,	 idziesz	 do	 miejsca	 skupu.	 Żaden	 elf	 nie	 będzie	 tracił	 czasu	 na
reklamę	towarów	komuś,	kto	i	tak	ich	nie	kupi.	Gdyby	ludzki	sklepikarz	tak
się	zachowywał,	nie	sprzedał	by	zupełnie	nic.

Na	 końcu	 ścieżki	 można	 było	 dostrzec	 olbrzymie	 drzewo,	 na	 którym
wybudowane	 były	 identyczne	 jak	 w	 części	 mieszkalnej	 domki,	 tyle	 że
połączone	 ze	 sobą	 schodami	 w	 postaci	 drewnianych	 belek	 powbijanych
w	 pień.	 A	 może	 raczej	 przyciętych	 odpowiednio	 gałęzi?	 Z	 daleka	 ciężko
to	stwierdzić.	W	każdym	razie	schody	prowadziły	bardzo	wysoko,	a	domek
na	szczycie	był	trochę	większy	od	pozostałych.

—	Widzicie	słynne	drzewo	wieszczek?	—	odezwał	się	Arthaniel.
—	Tak	—	odparłem,	chociaż	chyba	tylko	w	swoim	imieniu,	bo	Isel	albo

rozglądał	 się	 za	 elfimi	 kobietami	 w	 ich	 przeźroczystych	 sukniach	 albo
przyglądał	 się	 co	 cenniejszym	 towarom	 na	 straganach.	 Dusza	 złodzieja,
można	by	rzec.

—	 Tam	 się	 właśnie	 udajemy.	 Kiedyś	 w	 domostwach	 na	 drzewie
mieszkały	same	prorokinie,	ale	czasy	się	zmieniły,	a	wieszczek	ubywa.	Teraz
oprócz	 wieszczek	 drzewo	 zamieszkują	 starsi	 strażnicy	 oraz	 rządcy	 Cridhe.
Tam	 też	 poznam	 was	 z	 aktualnymi	 władcami	 Doire,	 a	 także	 przekażę	 ci,
obiecany	mścicielu,	twoje	dziedzictwo.

—	Czy	wieszczki	ubierają	się	podobnie	jak	zwykłe	elfki?	—	Isel	wreszcie
zaczął	spoglądać	na	wspomniane	drzewo.

—	 Nie,	 Iselu,	 wieszczki	 chodzą	 nago,	 aby	 być	 w	 ciągłej	 harmonii
z	gajem.

—	Wybornie	—	czuję,	 że	mój	 sługa	byłby	w	stanie	 teraz	oddać	się	na
służbę	komuś	zupełnie	innemu.

Po	przemierzeniu	części	targowej	i	wypiciu	zakupionej	przez	Arthaniela
na	 jednym	 ze	 straganów	 wody	 zatrzymaliśmy	 się	 u	 stóp	 drzewa
wieszczek.	Nie	spotkałem	jeszcze	żadnego	elfa	o	szarym	kolorze	skóry,	ale
spodziewałem	 się,	 że	może	 jest	 to	 cecha	 charakterystyczna	mieszkańców
drzewa.	 Wszyscy,	 choć	 różni	 od	 siebie,	 mieli	 jak	 na	 razie	 zieloną	 skórę,
zielone	włosy	i	oczy.	Kobiety	ubrane	były	zawsze	w	tę	samą,	przeźroczystą
sukienkę,	 a	 mężczyźni	 w	 proste,	 brązowe	 spodnie	 i	 brązową	 koszulę.
Najwyraźniej	 zielona	 góra	 stroju	 u	 halabardników	 to	 jakiś	 symbol
wojskowy.	 Nie	 nosi	 się	 tutaj	 żadnych	 butów,	 ale	 akurat	 chodzenie	 bosą



stopą	po	przyjemnej	 ściółce	 leśnej	 jest	 zrozumiałe.	Udało	mi	 się	w	końcu
zobaczyć	 naprawdę	 starego	 elfa,	 a	 przez	 chwilę	 myślałem,	 że	 być	 może
starość	nie	wpływa	na	tą	rasę	tak	bardzo,	jak	na	ludzką.	Sprzedawał	jabłka.
Siedziała	 przy	 nim	 chyba	 jego	 małżonka,	 również	 podstarzała.	 Gdy
przechodziliśmy	koło	nich,	Isel	zdecydował	się	nawet	na	kąśliwą	uwagę,	że
przeźroczyste	stroje	kobiet	mają	jednak	trochę	minusów.

Arthaniel	 zapukał	 do	 drzwi	 domku,	 który	 rozpoczynał	 cały	 sznur
pomieszczeń	 połączonych	 schodami,	 które,	 a	 teraz	 mogę	 to	 stwierdzić
z	całą	pewnością,	były	kiedyś	gałęziami.	Drzwi	otworzyły	się,	a	pojawił	się
w	 nich	 elf.	 Miał	 standardową,	 zieloną	 skórę,	 ale	 nosił	 identyczny	 jak
Arthaniel,	srebrny	strój.

—	Arfelu!	—	elfy	w	srebrze	szczerze	się	uściskały.
—	Witaj,	Arthanielu.	Wspaniale	cię	widzieć.	A	więc	przyprowadziłeś	do

rządców	obiecanego	mściciela?
—	Tak,	oto	on	—	wskazał	na	mnie,	po	czym	na	Isela	i	dodał	—	a	to	Isel.

Mieni	się	sługą	mściciela…
—	Ja	tam	wolę	nazywać	go	wybrańcem.	Ten	tytuł	otrzymał	 jeszcze	na

Archipelagu,	dopiero	elfy	zaczęły	go	zwać	zwykłym	mścicielem	—	rzekł	Isel
i	bezpardonowo	wszedł	do	środka	pomieszczenia	tuż	obok	Arfela.

—	 Cóż,	 wejdźcie,	 gdzie	 me	 maniery…	 Jestem	 Arfel,	 starszy	 strażnik
Przymierza.

Izba	była	niewielka.	Wystrój	w	środku	prawdę	powiedziawszy	nie	różnił
się	 od	 tego	 zewnętrznego.	 Podłogę,	 ściany	 i	 sufit	 stanowiły	 deski
gdzieniegdzie	pokryte	mchem.	Na	prawej	 ścianie	wisiała	 lampa,	pod	 lewą
zaś	 stało	 proste	 łóżko,	 stolik	 drewniany	 z	 jednym	 krzesłem	 i	 drewniana
szafa.	Po	przeciwległej	stronie	znajdowały	się	drzwi,	zapewne	prowadzące
na	 wyjątkowe	 schody.	 Isel	 chwilę	 się	 porozglądał,	 po	 czym	 bez	 żadnego
oporu	ułożył	się	na	łóżku.	Arfel	lekko	zmarszczył	brwi	i	rzekł:

—	Ależ	 śmiało,	 nie	 krępuj	 się,	 Iselu.	Na	pewno	chcesz	 się	położyć	po
podróży	i	ciężkiej	walce.

—	A,	dziękuję,	chętnie	skorzystam	—	odparł	Isel	udając	niezrozumienie
sarkazmu.

—	Skromnie	tu	żyjecie,	w	Cridhe	—	rzekłem.
—	My,	elfy	—	odparł	z	uśmiechem	Arfel	—	nie	potrzebujemy	wiele	do



życia.	 Gdybym	wziął	 sobie	 żonę,	 dostawiłbym	 tu	 po	 prostu	 jeszcze	 jedno
łóżko.

—	A	nie	macie	jakiegoś	paleniska,	no	wiecie,	kuchni?	—	zainteresował
się	Isel.

—	Nie,	jedzenie	można	nabyć	na	straganach	za	bardzo	przyzwoitą	cenę.
—	No	dobra,	a	wychodek?	W	sumie	załatwiłbym	się	gdzieś,	chodzi	to	za

mną	od	dłuższego	czasu,	ale	wasze	kobiety	jakoś	tak…
—	Tak,	nie	dawały	ci	szansy	pójść	na	stronę.
—	Z	ust	mi	to	wyjąłeś,	o	zacny	wybrańcze.
—	 Wy,	 ludzie	 —	 odpowiedział	 Arfel	 —	 urządzacie	 specjalne	 miejsca

nawet	 na	 swoje	 własne	 odchody.	 To,	 co	 natura	 chce	 zabrać,	 oddaje	 się
naturze.

—	Aha.	Czyli	bez	pardonu	sracie	gdzie	popadnie…	—	Isela	najwyraźniej
rozbawiła	jego	przednia	uwaga.

—	 Nie,	 udajemy	 się	 w	 jakieś	 ustronne	 miejsce	 poza	 zabudowaniami.
Przecież	 nie	 chcielibyśmy	 mieć	 odchodów	 na	 ścieżkach	 między
domostwami.

—	A	tak	właściwie	—	zaciekawił	się	Isel	—	to	twój	dom	Arfelu	niewiele
się	różni	od	domostwa	waszego	zwykłego	żołnierza.	Czy	oprócz	tytułu	i	tych
srebrnych	 szat,	 które	 wnosząc	 po	 tym,	 że	 nosicie	 wraz	 z	 Arthanielem
identyczne	 najpewniej	 symbolizują	 status	 w	 wojsku,	 daje	 wam	 coś	 bycie
tym	starszym	strażnikiem?

—	 Naturalnie	 —	 odpowiedział	 Arfel	 —	 daje	 możliwość	 dowodzenia
współbraćmi	 w	 obronie	 Przymierza.	 Poza	 tym	 sama	 możliwość
zamieszkiwania	 tak	 blisko	 wieszczek	 to	 ogromna	 radość	 dla	 każdego
mieszkańca	Cridhe.

—	Arthanielu	—	postanowiłem	 spytać	 się	wreszcie	 o	 nietypowy	 kolor
skóry	naszego	przewodnika	korzystając	z	okazji,	że	Isel	wyszedł	właśnie	za
potrzebą	 —	 co	 się	 stało,	 że	 masz	 całkiem	 inną	 karnację	 od	 reszty
mieszkańców.

—	 Ponieważ	 Arthaniel	 nie	 jest	 zwykłym	 elfem	 —	 odrzekł	 za	 niego
Arfel	—	 lecz	magiem.	Wszystkie	 elfy	 rodzą	 się	w	 zielonej	 skórze.	 Czasami
jednak	 sama	 natura	 obdarza	 jednego	 z	 nas	wspaniałym	 darem	 i	 rodzi	 się
szary	 elf.	 Jeśli	 jest	 chłopcem,	 to	 zawsze	 ma	 zdolności	 magiczne.	 Jeśli



dziewczynką,	 to	 zostaje	 wieszczką.	 Bycie	 wieszczką	 to	 wielka	 radość	 dla
kobiety.	Normalnie	nie	mają	one	prawie	żadnych	praw,	bo	wszyscy	wiedzą,
że	to	mężczyzna	winien	być	panem.	Ale	wieszczki	to	co	innego.	Każdy	wie,
że	daru	prorokowania	nie	wolno	lekceważyć.

—	 Ale	 przecież	 ty,	 Arthanielu,	 jesteś	 starszym	 strażnikiem.	 Nie	macie
w	Doire	 jakiejś	specjalnej	szkoły	dla	magów	lub	czegoś	w	tym	rodzaju,	że
zostałeś	wojskowym?	—	przerwałem	Arfelowi.

—	 To	 pobyt	 w	 ludzkiej	 wieży	 magów	 powoduje	 u	 ciebie	 podobne
myślenie	—	odrzekł	mi	Arthaniel.	—	My	nie	potrzebujemy	szkół	aby	odkryć
to,	 co	 siedzi	 w	 nas	 od	 urodzenia.	 Zresztą	 pomioty	 Igaziego	 również	 nie
odkryły	 przed	 tobą	 całego	 potencjału,	 jaki	 masz	 w	 sobie.	 Tylko	 ty	 sam
możesz	 go	 odkryć,	 nie	 da	 się	 go	 wyuczyć.	 Magia,	 jaką	 zaprezentowałeś
raniąc	 mych	 strażników	 jest	 plugawa	 i	 bardzo	 słaba.	 Może	 wydawać	 się
potężna	wobec	istot	nie	znających	magii,	ale	tak	naprawdę	nie	potrafi	ona
wiele	 ponad	 niszczenie	 innych.	 Zresztą	 sam	 widziałeś,	 jak	 z	 łatwością	 ją
blokowałem.	 Pochodzi	 ona	 od	 wampirów	 i	 tylko	 one	 potrafiłyby	 ją
w	należyty	sposób	okiełznać.	Ludzie	dawno	powinni	położyć	kres	związkowi
wieży	 z	 pierwszym	 zdrajcą	 świata.	 Co	 do	 mojej	 szarej	 skóry…	 jedynie
wieszczki	zajmują	wśród	elfów	szczególną	pozycję	i	całe	życie	spędzają	na
szczycie	przeznaczonego	 im	drzewa.	Magowie	obierają	drogi	 znane	 innym
mężczyznom,	którzy	nie	dostąpili	 szczególnego	daru.	Choć	przyznaję,	 jako
elfi	 mag	 łatwiej	 mi	 było	 wspiąć	 się	 na	 stanowisko	 starszego	 strażnika.
Niestety,	 szarych	 elfów	 jest	 coraz	 mniej.	 Krążą	 legendy,	 że	 dawniej	 całe
Cridhe	 było	 zamieszkane	 przez	 elfy	 szare.	 Współdziałały	 one	 z	 gajem
i	ukształtowały	go	takim,	jaki	jest	teraz.	Dziś	osobniki	takie,	jak	ja,	są	tylko
przypomnieniem	 o	 tamtych	 chlubnych	 czasach.	 Mało	 kto	 nawet	 pamięta
stworzony	 wtedy	 prastary	 język,	 którym	 posługiwały	 się	 jedynie	 elfy.
Obecnie	 w	 użyciu	 mamy	 tylko	 wspólną	 mowę.	 Ale	 już,	 dość	 pogawędki.
Musimy	udać	się	na	rozmowę	z	rządcami.

Arthaniel	 zakończył	wypowiedź	w	momencie,	 w	 którym	 powrócił	 Isel
i	 nie	 pozwolił	 mu	 na	 ponowne	 położenie	 się	 na	 łóżku.	 Opuściliśmy	 dom
Arfela.	 Po	 drodze	 przechodziliśmy	 przez	 domostwa	 wielu	 starszych
strażników,	 w	 niektórych	 nawet	 zastaliśmy	 ich	 żony,	 lecz	 dwuosobowe
mieszkania	wcale	nie	były	większe	od	jednoosobowych.	Po	przejściu	przez



kilkanaście	 domów	 Isel	 stwierdził,	 że	 im	 wyżej,	 tym	 gorzej,	 bo	 żeby	 się
w	 nocy	 wysrać,	 trzeba	 by	 pobudzić	 wszystkich	 niżej.	 Co	 najsmutniejsze
w	 jego	 żarcie,	 wyrażał	 on	 szczerą	 prawdę.	 Byliśmy	 już	 naprawdę	wysoko.
Z	drzewa	gaj	wyglądał	cudnie.	Można	było	dostrzec,	 jak	daleko	 rozciągały
się	zabudowania	serca	Doire.	Słońce	chyliło	się	już	ku	zachodowi,	ale	wciąż
wyraźnie	 oświetlały	 ogromne	 siedlisko	małych	 domów.	W	 końcu	 podczas
naszej	 wędrówki	 w	 górę	 drzewa	 wieszczek	 trafiła	 się	 pusta	 chata,
a	Arthaniel	obwieścił:

—	No,	to	jesteście	tej	nocy	moimi	gośćmi.	Możecie	zająć	moje	łoże,	ja
chętnie	prześpię	się	na	podłodze.	Częstujcie	się.

Elf	wskazał	 na	 leżący	 na	 stole	 chleb	 i	 dzban	 z	wodą.	 Byliśmy	bardzo
głodni,	więc	sądziłem,	że	taki	chlebek	może	jedynie	rozbudzić	nasz	apetyt,
ale	 był	 wyjątkowo	 sycący.	 Po	 zjedzeniu	 dwóch	 kawałków	 nie	 byłem
w	 stanie	 wepchnąć	 w	 siebie	 nic	 więcej.	 Isel	 zjadł	 trzy,	 widocznie	 ma
większy	 żołądek.	 Izba	 Arthaniela	 niczym	 nie	 różniła	 się	 od	 pozostałych,
z	 tym,	 że	 pod	 ścianą	 było	 łoże	małżeńskie.	 Spytałem	 gospodarza,	 czy	ma
żonę,	ale	odparł	tylko	smutno,	że	kiedyś	miał.	Kolejny	raz	przypomniała	mi
się	Ebuhleni,	choć	my	nie	mieliśmy	okazji	sformalizować	naszego	związku.

—	No	dobra	—	rzekł	 Isel	—	to	 ja	 idę	spać	od	ściany.	Najwyżej	zbudzę
cię,	 gdy	 w	 nocy	 będę	 musiał	 ponownie	 się	 wypróżnić.	 Prawie	 nic	 nie
zjadłem,	a	czuję,	jakbym	miał	pęknąć.

—	To	słynny	chleb	cridheński,	wielokrotnie	wypiekany	z	ziaren	rośliny
Arbhair,	zanim	trafi	na	stoły.	Wartości	odżywczych	ma	co	najmniej	dziesięć
razy	tyle,	co	ludzki	chleb	z	mąki.	Idealny	dla	strażników.	Ale	najwyższy	czas
spać,	 wszyscy	 jesteśmy	 zmęczeni.	 Jutro	 odwiedzimy	 kolejne	 dziesięć
domów,	 poznacie	 rządców	 Przymierza.	 Być	może	 nawet	 pójdziemy	wyżej,
do	wieszczek,	ale	tego	nie	obiecuję.	Sen	dobry.

Tym	najwyraźniej	przyjętym	wśród	elfów	pozdrowieniem	na	dobranoc
Arthaniel	pożegnał	nas	tego	dnia	i	ułożył	się	na	podłodze.	Była	ona	pokryta
grubą	warstwą	mchu,	więc	powinno	mu	być	dość	wygodnie.	Isel	chyba	już
spał,	a	nasz	gospodarz	pewnie	 też	niedługo	uśnie.	Zastanawiałem	się,	 czy
to	dobra	chwila	na	kontakt	ze	Stafsetem	lub	nawet	z	Mesoframem,	ale	nie
wyciągnąłem	 przyrządu	 do	 kontaktu	 spod	 mego	 odzienia.	 Zamiast	 tego
zdjąłem	okurzone	 szaty	maga,	 zostawiając	w	nich	 schowaną	 szklaną	kulę.



To	chyba	nie	najlepszy	moment	na	rozmowy	z	ludźmi,	tym	bardziej,	że	elfy
zdają	 się	 być	 bardzo	 przyjaźnie	 do	 nas	 nastawione.	 Nie	 wiem,	 czego
oczekują	 ode	 mnie,	 ani	 co	 chcą	 mi	 przekazać,	 ale	 zdałem	 sobie	 jasno
sprawę	z	 faktu,	że	ponad	pięć	 lat	 temu	nie	stałem	się	 jedynie	wybrańcem
Re.	Zostałem	kimś	wyjątkowo	istotnym	w	historii	Nomhlaby,	 i	 to	nie	tylko
dla	 żyjących	 tu	 ludzi.	 Kim	dokładnie,	 nie	wiem,	 ale	może	 jutrzejszy	 dzień
przyniesie	odpowiedź.

***
Otworzyłem	oczy.	Arthaniel	siedział	na	krześle	i	spoglądał	na	nas.	Isel

jeszcze	 spał.	 Przez	 uchylone	 drzwi	 prowadzące	 do	 wyższych	 domostw
drzewa	wieszczek	wpadały	do	izby	promienie	słońca.

—	Witaj.	Mam	nadzieję,	że	spało	ci	się	dobrze	tej	nocy.	 Jak	tylko	twój
przyjaciel	wstanie	i	posilicie	się	cridheńskim	chlebem,	idziemy	na	spotkanie
z	rządcami.	Będzie	przy	tym	obecna	wieszczka,	a	to	niewątpliwie	spory	dla
was	zaszczyt.

—	 Dziękuję,	 spało	 mi	 się	 bardzo	 dobrze	 —	 odpowiedziałem
przeciągając	 się	 i	 przecierając	 oczy.	 —	 Wstawaj,	 szkoda	 czasu	 —
potrząsnąłem	 Iselem,	 a	 ten	 spojrzał	 na	 mnie	 pełen	 nieukrywanego
rozczarowania,	że	będzie	musiał	rozstać	się	z	łóżkiem.

Naciągnąłem	swoje	czerwone	szaty	maga	uważając,	aby	Arthaniel	nie
zauważył	 schowanej	 pośród	 materiału	 kuli.	 Chociaż	 w	 zasadzie	 mógł
przeszukać	strój,	gdy	spaliśmy,	ale	wygląda	na	to,	że	faktycznie	elfy	nie	są
nam	 nieprzyjazne.	 Posililiśmy	 się	 i	 Arthaniel	 zaprowadził	 nas	 na	 górę
drzewa.

Przeszliśmy	 przez	 dziesięć	 różnych	 pomieszczeń	 zupełnie	 podobnych
do	 wszystkich	 innych	 elfich	 mieszkań.	 W	 każdym	 zastaliśmy	 kobietę,
w	trzech	domach	mieliśmy	okazję	spotkać	elfie	dzieci.	Uświadomiłem	sobie,
że	 dziecko	 elfa	 nawet	 w	 Doire	 jest	 rzadkością.	 Wynika	 to	 z	 faktu,	 że
dorastają	 one	 prawie	 tak	 samo	 szybko	 jak	 ludzkie,	 a	 czas	 życia	 elfa	 jest
sporo	 dłuższy.	 Arthaniel	 powiedział	 nam,	 że	 nie	 zastaliśmy	 mężów,	 gdyż
wszystkie	 te	 domy	 należą	 do	 rządców,	 a	 oni	 czekają	 już	 na	 nas	w	 chacie
pierwszej	wieszczki.

Schody	 do	 domu	 wieszczki	 były	 dłuższe,	 niż	 te	 oddzielające
wcześniejsze	 mijane	 chatki.	 Stanęliśmy	 w	 końcu	 naprzeciw	 mieszkania



jednej	 ze	 słynnych	 elfich	 prorokiń.	 W	 tym	 momencie	 staliśmy	 ponad
wszystkimi	 pozostałymi	 drzewami	Doire.	Wiedziałem,	 że	większość	 z	 nich
to	tylko	iluzja,	a	mimo	to	widok	lasu	z	góry	przywoływał	w	mej	głowie	myśli
o	 cudowności	 natury.	 Dom	 wieszczki	 był	 dużo	 większy	 od	 innych	 elfich
domostw,	sądząc	po	rozmiarze	ścian	co	najmniej	trzykrotnie.	Ale	poza	tym
był	wykonany	w	 takim	 samym	 stylu,	 czyli	 zwyczajnie	 zbity	 z	 desek,	 które
teraz	porośnięte	były	zielonym	mchem.

—	 Gotowi	 na	 spotkanie	 z	 rządcami	 Przymierza,	 a	 przede	 wszystkim
z	wieszczką	Faidheli?

—	Otwieraj,	szkoda	czasu	—	Isel	ze	swym	nieustającym	uśmieszkiem	na
ustach	 miał	 najwyraźniej	 nadzieję	 na	 zawieszenie	 swego	 wzroku	 na
wieszczce.	 Ależ	 byłby	 rozczarowany,	 gdyby	 okazała	 się	 ona	 jedną	 ze
starszych	mieszkanek	Cridhe.

Arthaniel	 zapukał	 do	 drzwi	 i	 natychmiast	 mu	 je	 otworzono.	 Stanął
w	 nich	 zielony	 elf,	 ubrany	 w	 zwykłe	 żółte	 spodnie	 i	 żółtą	 koszulę,
identycznie	uszytą	jak	ubiory	całej	reszty	mieszkańców.	Miał	jednak	na	szyi
brązowy,	 materiałowy	 szal.	 Podejrzewam,	 że	 to	 cała	 oznaka	 jego	 pozycji
w	Przymierzu.	Elfy	nie	lubowały	się	w	wyszukanym	ubiorze.

—	 Arthanielu	 —	 elf	 skłonił	 się	 naszemu	 przewodnikowi,	 a	 potem
zwrócił	się	do	mnie	—	 i	 ty,	obiecany	mścicielu	wraz	z	 twym	sługą.	 Jestem
Labhel,	 rządca	 Przymierza.	 Niezmiernie	 rad	 mogę	 zaprosić	 was	 do	 domu
Faidheli,	gdzie	będziecie	mogli	poznać	prawdziwy	cel	waszego	przybycia	do
Nomhlaby.

—	Zasadniczo,	czemu	im	się	po	prostu	nie	przedstawisz?	—	spytał	się
mnie	 szeptem	 Isel.	—	Nie	męczy	 cię,	 jak	 nazywają	 cię	 jakimś	mścicielem,
a	przedtem	wybrańcem?

—	Wiesz,	z	nauk	wyniesionych	 jeszcze	z	seminarium	w	Ulwasti	wiem,
że	 jeśli	 ktoś	 tytułuje	 cię	 kimś	 wyjątkowym,	 to	 dobrze	 jest	 się	 z	 nim	 nie
spoufalać,	 aby	 nie	 stracił	 przeświadczenia	 o	 twojej	 wyjątkowości	 —
odrzekłem	 również	 szeptem	 i	 natychmiast	 zdałem	 sobie	 sprawę,	 że	 Isel
również	nie	poznał	mojego	imienia,	więc	dodałem	z	uśmiechem	—	dlatego
właśnie	będziesz	się	zwracał	do	mnie	tak,	jak	dotąd:	zacny	wybrańcze.

—	Jak	sobie	życzysz,	o	zacny	wybrańcze	—	Isel	 rozbawiony	ukłonił	mi
się	prześmiewczo,	co	nie	uszło	uwadze	zgromadzonych.



Izba,	w	której	 się	 znaleźliśmy,	była	pusta.	Nie	było	 tu	 żadnych	mebli,
jedynie	ściany,	dach	i	podłoga	porośnięte	grubym	mchem.	W	prawym	rogu
ogromnej	 sali	 ujrzałem	 kawałek	 chleba	 cridheńskiego	 i	 dzban	 z	 wodą.
Wieszczka	w	 końcu	 też	musi	 jeść.	 Na	 środku	w	 półkręgu	 stało	 dziewięciu
zielonych	elfów,	 jako	dziesiąty	dołączył	do	nich	Labhel.	Byli	ubrani	w	 ten
sam	żółty	strój,	tyle	że	każdy	z	nich	miał	szal	innego	koloru.	Tuż	przed	nimi
siedziała	 elfka,	 bardzo	 młoda	 i	 zupełnie	 naga,	 o	 seksownych	 kształtach.
Miała	 szarą	 skórę	 i	 siwe	 włosy,	 zupełnie	 jak	 Arthaniel.	 To	 z	 pewnością
wieszczka	 Faidheli.	 Stanęliśmy	 tuż	 przed	 nią	 i	 przed	 rządcami,	 a	 elfka
odezwała	się:

—	 Pochlebia	mi	 to,	 Iselu,	 że	wpatrujesz	 się	 ciągle	w	moje	 piersi,	 ale
z	 góry	 uprzedzam,	 że	 na	 to,	 co	 sobie	 wyobrażasz,	 nie	 ma	 najmniejszych
szans.

—	 Ale	 wyobrażenia	 nic	 mnie	 nie	 kosztują	 —	 odparł	 ani	 trochę
zawstydzony.

Arthaniel	 podszedł	 do	 Faidheli,	 odwrócił	 się	 w	 stronę	 rządcy
z	niebieskim	szalem	i	rzekł:

—	 Cathrelu,	 oto	 przyprowadziłem	 przed	 oblicze	 rządców	 Przymierza
tego,	 którego	 ludzie	uważają	 za	wybrańca	Kuphela,	obiecanego	mściciela.
Pomioty	 Igaziego	 chciały	 go	 omamić	 swoją	 fałszywą	 magią,	 ale	 oto	 stoi
przed	nami	gotów	wysłuchać	swojego	prawdziwego	przeznaczenia.

Zanim	Cathrel	zdołał	odpowiedzieć,	Faidheli	rzekła:
—	Dziwne.	Nie	powiedzieli	ci	o	Igazim.	To	było	pewne,	że	sporo	zatają,

ale	nie	spodziewałam	się,	że	pominą	imię	sprawcy	całego	zła.
Zacząłem	się	trochę	obawiać.	Wyglądało	na	to,	że	wieszczka	bez	trudu

odgadywała	nasze	myśli,	bo	właśnie	przed	chwilą	zacząłem	się	zastanawiać,
kim	był	Igazi.	Cathrel	rzekł:

—	 Zatem	może	 trzeba	 objawić	 ci	 całą	 prawdę	 od	 początku.	 Powiedz
nam	wpierw,	w	jaki	sposób	zostałeś	wezwany,	skoro	nie	wiesz	nawet,	kim
jest	Igazi,	i	co	wiesz	od	jego	pomiotów,	których	ludzie	zwą	magami?

Opowiedziałem	więc	 o	 całym	 zamieszaniu	 związanym	 z	 pielgrzymem
fałszywego	 boga	 Re	 i	 o	 znalezionym	 przez	 Isela	 przyrzeczeniu.	 Potem
powiedziałem	wszystko,	co	dowiedziałem	się	od	Toframa	zaraz	po	pierwszej
audiencji	u	Konunga:	o	Yemifie	i	jego	oszustwie,	które	przekonało	Kuphela,



aby	 ukarać	 ludzi.	 Uzupełniłem	 tą	 opowieść	 informacjami,	 które	 później
przekazano	mi	w	wieży	magów.	Gdy	skończyłem,	zostałem	zapytany:

—	A	co	wiesz	o	wojnie	Zjednoczonych	Miast	w	Służbie	Ludzi,	na	czele
których	 stał	 Konung	 Mocny,	 z	 Federacją	 Wspólnoty	 Ludzkiej	 pod
przewodnictwem	Arthunga?

Tą	 historię	 dobrze	 poznałem	w	wieży	magów.	Opowiedziałem	o	 tym,
jak	magowie	zapragnęli	zjednoczenia	świata	 ludzi	po	wieloletnim	rozbiciu
i	o	tym,	że	Arthung	mimo	przewagi	nie	był	w	stanie	wygrać	z	Konungiem	I.
Powiedziałem	 też	 o	 pogromie,	 jaki	magowie	 uczynili	 Federacji	 na	 polach
Skorturavegum	 kończąc	 tym	 samym	 konflikt	 i	 ustanawiając	 Konunga
pierwszym	władcą	obecnego	królestwa	ludzi.

—	 A	 więc	 mówisz,	 że	 przedstawiono	 ci	 Arthunga	 jako	 nieudolnego
władcę?	—	spytał	się	mnie	Cathrel.	Jak	dotąd	reszta	rządców	wciąż	milczała.

—	 Cóż,	 mimo	 dużo	 większego	 zaplecza	 militarnego	 nie	 był	 w	 stanie
wygrać.	 Czy	 to	 nie	 świadczy	 o	 wyższości	 Konunga,	 chociażby	 w	 strefie
rozgrywania	wojny?

—	 Gdyby	 brać	 pod	 uwagę	 jedynie	 rozgrywki	 wewnątrz	 ludzkiego
państwa,	 zapewne	 tak	 by	 było.	 Zostałeś	 wprowadzony	 w	 błąd.	 Arthung
to	 prawdopodobnie	 jeden	 z	 najwybitniejszych	 dowódców,	 jakich	 zrodziła
wasza	 rasa.	 Mówiłeś,	 że	 twój	 przyjaciel	 pokazał	 kapitanowi	 statku,	 który
was	wyłowił,	pismo	z	przyrzeczeniem	Truleyla.	Czy	powiedziano	ci,	kim	był
Truleyl?

—	Cóż,	w	zasadzie	 to	chyba	 jedynie	Tofram	wspomniał	mi,	że	Truleyl
wybrał	 się	 daleko	 na	 wschód	 zawarłszy	 wcześniej	 pakt	 z	 Kuphelem,	 że
gdyby	zrodził	się	wśród	nich	jakiś	mag,	to	musiałby	powrócić	na	Nomhlabę.
Do	identyfikacji	maga	miał	służyć	boski	blóm	podarowany	Truleylowi	przez
samego	 Kuphela.	 I	 ja	 jestem	 tym	 magiem.	 Poza	 tym,	 na	 Archipelagu,
w	 naszym	 królestwie	 zza	 morza,	 imię	 Truleyl	 figuruje	 w	 kronikach	 jako
pierwszego	 władcy	 naszego	 imperium.	 W	 zasadzie	 tyle	 o	 nim	 mogę
powiedzieć.

—	 Cóż,	 to	 niewiele.	 Natomiast	 najprawdopodobniej	 to	 właśnie
o	waszego	pierwszego	władcę	chodzi.	Czyli	nie	powiedziano	ci,	że	Truleyl
był	 jedynym	 synem	 Arthunga,	 tego	 samego,	 który	 stał	 na	 czele	 Federacji
Wspólnoty	Ludzkiej?



—	 Nie	 —	 odparłem.	 Trochę	 zaskoczyła	 mnie	 ta	 wiadomość,	 ale	 nie
byłem	pewny,	do	czego	zmierzał	w	swej	wypowiedzi	Cathrel.

—	Cóż,	zatem	przekazano	ci	jedynie	część	historii,	zniekształcając	ją	dla
pozyskania	 twojego	zaufania.	Może	zanim	opowiem	o	Truleylu,	przejdźmy
do	Igaziego.	Igazi	to	według	legendy	pierwszy	z	żyjących	ludzi.	Pojawił	się
na	 Nomhlabie	 jako	 pierwsze	 stworzenie	 Kuphela.	 Po	 nim	 przybyła	 cała
reszta.	Pierwsi	ludzie	korzystali	praktycznie	jedynie	z	magii.	Byli	oni	dobrzy
i	używali	mocy	do	 tworzenia	wspaniałych	 rzeczy,	 a	 Igazi	był	najbieglejszy
w	sztuce	tkania	zaklęć.	Wiemy,	że	po	ludziach	na	świat	przyszły	krasnoludy,
które	 nie	 znały	 magii.	 Na	 początku	 obie	 rasy	 bardzo	 się	 przyjaźniły.
Krasnoludy	szanowali	ludzi	i	ich	magię,	a	ludzie	z	radością	obserwowali,	jak
krasnoludy	 budują	 własną	 cywilizację	 w	 oparciu	 o	 trud	 pracy	 własnych
rąk,	nie	używając	w	ogóle	 zaklęć.	Przyjaźń	kwitła	 tak	bardzo,	 a	 ludzie	 tak
byli	 zachwyceni	 rzemiosłem	 nowej	 rasy,	 że	 poprosili	 krasnoludy
o	 zbudowanie	 im	 domu.	 Tak	 powstało	 pierwsze	 wielkie	 miasto	 ludzkie,
Idolobha,	a	do	dziś	przyćmiewa	ona	swym	rozmachem	i	blaskiem	wszystkie
inne	 miasta	 Nomhlaby.	 Idolobha	 została	 postawiona	 ciężką	 pracą	 rąk
krasnoludzkich	 i	 wzmocniona	 wielką	 magią	 ówczesnych	 ludzi.	 Po
wybudowaniu	 tego	 wspaniałego	 miejsca	 wydano	 ucztę,	 która	 według
przekazów	 trwała	 dziesięć	 dni	 i	 dziesięć	 nocy.	 Trwała	 by	 pewnie	 dłużej,
gdyby	nie	jeden,	niewinny	toast,	jaki	wznieśli	ludzie.	A	był	to	toast	na	cześć
Yemifa,	 prawdopodobnie	 najbardziej	 utalentowanego	 z	 budowniczych
krasnoludów,	 obwołujący	 go	 najwspanialszym	 twórcą	 Idolobhy.	 Ten
toast	 nie	 przypadł	 do	 gustu	 Igaziemu,	 który	 zażądał,	 aby	 nie	 nazywać
Yemifa	najwspanialszym	twórcą,	lecz	co	najwyżej	budowniczym,	albowiem
to	jego	magia	miała	największy	wpływ	na	kształt	miasta.	Yemif	jednak	nie
chciał	publicznie	zrzec	się	 raz	nadanego	mu	 tytułu	 i	powiedział	 Igaziemu,
że	to	nie	krasnoludy,	lecz	ludzie	sami	nazwali	go	najwspanialszym	twórcą,
a	 zatem	 faktycznie	 tak	być	musi.	 Ten	prosty	 tytuł	wprowadził	 nieprzyjaźń
między	ludzi	a	krasnoludy.	Igazi	zmienił	się	w	najgorszego	wroga	młodszej
rasy	 i	 wygnał	 ich	 z	 Idolobhy.	 Krasnoludy	 jednak	 nie	 przejęły	 się	 tym	 tak
bardzo	 i	 wzniosły	 własne	 miasto	 tuż	 obok	 siedziby	 ludzi,	 a	 nazwali	 je
Isiphepela.	 Latami	 Igazi	 niszczył	 z	 nienawiści	 do	 Yemifa	 mury	 miasta,
a	 krasnoludy	 cierpliwie	 je	 odbudowywały,	 ale	 nadszedł	 dzień,	 w	 którym



utkał	 zaklęcie	 zagrażające	 życiu	 wszystkich	 krasnoludów.	 Wówczas	 Yemif
wraz	 z	 innymi	 opuścili	 miasto	 obserwując,	 jak	 Igazi	 rujnuje	 je	 potężnym
zaklęciem	zniszczenia.

Opowieść	Cathrela	przerwała	Faidheli,	która	zaintonowała	pieśń:

O	Isiphepelo,	miasto	ukochane,
którego	budowa	radością	była	nam,
wolnością	wobec	Idolobhy	bram,
nie	będziesz	ty	poniechane.

To	twe	mury	nas	broniły,
choć	Igazi	je	burzył	złowieszczo,
odbudowywać	nam	było	spieszno,
domu	krasnoludom	miły.

Żal	po	tobie	pozostanie,
lecz	nie	kamień	na	kamieniu
brak	końca	naszemu	cierpieniu,
bo	przyszedł	czas	na	rozstanie.

Broniło	cię	Isiphepelo	wielu,
wielu	też	życie	swe	oddało,
lecz	było	to	chyba	za	mało,
miasto,	najlepszy	przyjacielu.

Porzucamy	Isiphepelo	ciebie,
gdyż	Igazi	wnet	powróci,
życie	krasnoludom	ukróci,
nie	cieszy	już	słońce	na	niebie.

Żegnaj	twierdzo	wspaniała,
budową	byłaś	naszą	najlepszą,
warownią	dla	krasnoludów	bezpieczną,
tobie	na	wieki	chwała.

Gdy	skończyła	śpiew,	Cathrel	kontynuował:



—	 Dokładnie	 taką	 pieśń	 śpiewały	 krasnoludy	 opuszczając	 miasto.
Zgliszcza	 Isiphepeli	 do	 dziś	 można	 obserwować	 z	 murów	 Idolobhy.	 Igazi
wygnał	 sąsiadów,	 ale	 było	 mu	 tego	 za	 mało.	 Przy	 pomocy	 podstępu
przekonał	 innych	 ludzi,	że	krasnoludy	planują	zburzyć	 ich	miasto.	Wmówił
im,	że	nowa	rasa	im	zagraża,	ponieważ	się	wciąż	rozmnaża,	a	oni	nie	mają
żadnych	 potomków.	 Zaiste,	 wśród	 pierwszych	 ludzi	 byli	 sami	 mężczyźni,
więc	 nie	 mieli	 możliwości	 mieć	 dzieci.	 Początkowo	 Igazi	 nie	 miał	 wielu
zwolenników,	 ale	 udało	 mu	 się	 zorganizować	 atak	 rzekomych
przedstawicieli	 Yemifa	 na	 Idolobhę,	 co	 ostatecznie	 przekonało	 innych,	 że
należy	 skończyć	z	krasnoludami.	Wielka	armia	magów	wyruszyła	w	pogoń
za	 jeszcze	niedawnymi	przyjaciółmi	szukającymi	nowego	miejsca	do	życia.
Do	 spotkania	 doszło	 na	 polanie	 tuż	 przed	 Lasem	 Krwi,	 a	 swoją	 nazwę
zawdzięcza	 on	 wydarzeniom,	 jakie	 miały	 tam	 wtedy	 miejsce.	 Magowie
znaleźli	tam	jedynie	kobiety	i	dzieci	krasnoludzkie,	ponieważ	mężczyźni	byli
chwilowo	 w	 lesie	 szukając	 pożywienia.	 Wtedy	 ludzie	 dokonali	 rzezi
zastanych	bezbronnych.	Gdy	męska	część	krasnoludów	to	zobaczyła,	brakło
im	słów	na	pieśń	żalu	po	stracie	całej	ich	przyszłości.	Ruszyli	w	odwecie	na
magów.	Yemifowi	nawet	udało	się	zranić	 Igaziego,	a	bliznę	po	cięciu	 jego
topora	 nosi	 on	 do	 dzisiaj.	 Magowie	 jednak	 szybko	 otoczyli	 się	 osłoną
z	zaklęć	i	poczęli	naśmiewać	się	ze	swych	rywali.	Wtedy	Yemif	zawołał	do
stwórcy,	 Kuphela,	 jak	 może	 pozwalać	 na	 taką	 niesprawiedliwość,	 że
obdarzył	 krasnoludy	 najwspanialszym	 darem	 życia	 i	 radości	 z	 potomstwa,
a	 jednocześnie	 nie	 dał	 możliwości	 obrony	 przed	 niegodziwymi	 ludźmi.
Kuphel	 zjawił	 się	 przed	 Yemifem	 i	 przyznał	 mu	 rację,	 że	 było
to	 niesprawiedliwe.	 Zwrócił	 się	 do	 Igaziego	 i	 innych,	 dlaczego	 dokonali
zagłady	 krasnoludów.	 Magowie	 byli	 przerażeni,	 pierwszy	 raz	 widzieli
Kuphela	 zagniewanego.	 Nie	 byli	 w	 stanie	 nic	 odpowiedzieć,	 jeden	 tylko
Igazi	wypowiedział	słowa,	które	zaważyły	na	gniewie	Kuphela:	Jeżeli	nie	po
to	 nas	 stworzyłeś,	 by	wedle	 uznania	 dawać	 i	 odbierać	 życie	 innym,	 to	 zgładź
nas	 lub	 zamknij	 gdzieś	 pośród	 gór	 centralnych,	 abyśmy	 nie	 mogli	 ingerować
w	twoje	dzieło,	albowiem	póki	mamy	siłę	będziemy	robili	to,	co	nam	się	podoba.
Wtedy	 Kuphel	 usłuchał	 Igaziego	 i	 uczynił	 z	 ludzi	 wampiry,	 które	 do	 dziś
wiodą	 nędzny,	 nieśmiertelny	 żywot	 pośród	 mroków	 gór	 centralnych.
Krasnoludom	 zaś	 oddał	 Idolobhę	 we	 władanie,	 a	 zabite	 dzieci	 i	 kobiety



wrócił	do	życia.	Yemifa	obdarzył	darem	nieśmiertelności,	 aby	przypominał
krasnoludom,	 co	 ich	 spotkało	 i	 dzięki	 komu	 rasa	 ta	 żyje	 i	 panuje	 na
Nomhlabie.	Tak	też	zwie	się	króla	krasnoludzkiego	po	dziś	dzień	Yemifem
Nieśmiertelnym.	 Po	 tych	 wydarzeniach	 udał	 się	 w	 odosobnienie	 do	 swej
wieży,	na	pożegnanie	rzekł	tylko	Yemifowi:	Magia	to	zbyt	ciężki	dar	dla	ludzi,
ale	 przyjdą	 oni	 na	 ten	 świat	 ponownie.	 Yemifie,	 tobie,	 jako	 nieśmiertelnemu,
powierzam	te	słowa,	abyś	pamiętał,	że	wciąż	między	rasą	waszą	a	ludzką	może
być	 przyjaźń,	 jedynie	 pielęgnujcie	 ją	 i	 nie	 miejcie	 za	 złe	 nowo	 przybyłym
występków	 ich	 poprzedników.	 Tak	 też	 pojawili	 się	 ludzie	 na	 Nomhlabie
ponownie,	 nie	 znając	magii,	 a	 krasnoludy	 pomogły	 im	w	 zbudowaniu	 ich
własnej	 cywilizacji.	 Edolobhela	 prawdopodobnie	 została	 wzniesiona
większą	 liczbą	 rąk	 krasnoludzkich	 niż	 ludzkich.	 Nowa	 ludzkość	 szanowała
starszą	od	siebie	rasę,	nawet	przez	długi	czas	zwyczajowo	nowy	ich	król	po
wstąpieniu	 na	 tron	w	Edolobheli	 składał	 hołd	Yemifowi	Nieśmiertelnemu.
Właśnie	dlatego	zwykło	się	nazywać	Idolobhę	tronem	Nomhlaby.	Wszystko
było	dobrze	przez	wiele	lat,	dopóki	jeden	z	władców	ludzkich,	Ukwazi,	nie
postanowił	na	własną	 rękę	badać	sekretów	miasta,	wędrując	po	 Idolobhie
dzień	 przed	 złożeniem	 zwyczajowego	 hołdu.	 Trafił	 on	w	 region	 zakazany,
prowadzący	w	mroczne	jaskinie	gór	centralnych.	Dowiedział	się	o	istnieniu
wampirów	 i	 przejął	 od	 Igaziego	moc	magii,	 a	 także	 nienawiść	 do	 Yemifa.
Ukwazi	 został	 odnaleziony	 w	 dzień	 złożenia	 hołdu,	 jak	 wychodził	 ze
spotkania	z	wampirami.	Odmówił	pokłonu,	jaki	miał	złożyć	i	zaczęła	się	era
walk	 ludzkich	ze	wszystkimi	 innymi	 rasami	Nomhlaby.	Tak	doszło	do	 jego
klęski	 tutaj,	w	Doire.	 Niestety	 plugawe	 nasienie	magii	 zostało	 zasiane	 na
nowo	wśród	ludzi,	lecz	tym	razem	to	nie	oni	ją	tworzą,	jak	miało	to	miejsce
w	 przypadku	 pierwszych,	 nieśmiertelnych	 stworzeń	 Kuphela.	 To	 Igazi
udziela	 im	pozwolenia	na	korzystanie	ze	swej	mocy,	aby	wpływać	na	 losy
krain,	które	są	mu	już	niedostępne.

Po	tych	słowach	Cathrel	uczynił	pauzę	i	podjął	nowy	wątek:
—	Wiesz	już,	że	Arthung	poległ	na	polach	Skorturavegum.	Sprzeciwiał

się	 on	 magom	 i	 za	 swój	 główny	 cel	 uważał	 zniszczenie	 ich	 wieży	 i	 jej
nieczystych	 praktyk.	 Wiedział,	 że	 moc,	 jaką	 czerpią	 posługujący	 się
zaklęciami	 popycha	 jego	 rasę	 do	 złych	 czynów.	 Wbrew	 temu,	 co	 ci
powiedziano,	 był	 mądrym	 i	 rozważnym	 wodzem.	 Przewagi	 militarnej	 nie



wykorzystywał,	bo	bronił	granic	przed	atakami	orków	z	Myr,	które	w	tamtym
czasie	najeżdżały	 granice	państw	 ludzi.	 Poza	 tym	chciał	 zjednoczenia,	 nie
zdobycia	 siłą	 władzy.	 Walczył	 z	 konieczności.	 Chętnie	 oddałby	 władzę
w	 ręce	 Konunga,	 gdyby	 ten	 zechciał	 zakończyć	 praktykowanie	 magii.
Konung	 jednak	 sojusznika	 upatrzył	 sobie	 w	 ówczesnym	 arcymagu…
Truleyl	 nie	 mógł	 znieść	 klęski	 ojca,	 a	 znając	 historię	 Yemifa	 i	 tego,	 co
Kuphel	uczynił	obecnym	wampirom,	postanowił	zawołać	stwórcę	o	pomoc.
Gdy	ten	nie	stawił	się	na	 jego	wezwanie,	zebrał	pozostałych	zwolenników
Federacji	i	udał	się	w	podróż	do	wieży	Kuphela.	Podczas	tej	podróży	gościł
w	 Cridhe.	 Gdy	 dotarł	 do	 miejsca	 zamieszkania	 stwórcy,	 ten	 odmówił
ukarania	ludzi.	Powiedział	Truleylowi,	że	raz	już	dokonał	zmiany	układu	sił
na	 Nomhlabie,	 nie	 zamierza	 robić	 tego	 ponownie.	 Truleyl	 jednak	 błagał
Kuphela,	 aby	 nie	 zostawiał	 go	 samego	 przeciwko	 mocy	 magów.	 Na
argument,	 że	 całe	 zło	 w	 jego	 krainie	 pochodzi	 od	 uwięzionych	 przez
Kuphela	wampirów,	 stwórca	przychylił	 się	do	prośby	Truleyla,	ale	zamiast
samemu	 rozprawić	 się	 z	 wieżą	 magów,	 zaproponował	 Truleylowi	 układ.
Miał	on	opuścić	Nomhlabę,	aby	z	dala	od	zagrożeń	wieży	magów	na	nowo
zbudować	 cywilizację	 ludzką,	 a	 po	 jakimś	 czasie	 pośród	 tej	 nowej
cywilizacji	zrodzi	się	mag,	który	będzie	dzierżył	cząstkę	magii	Kuphela,	nie
mocy	 wampirów.	 Maga	 tego	 miały	 wskazać	 podarowane	 przez	 Kuphela
boskie	blómy,	które	rosną	jedynie	w	pobliżu	jego	domostwa.	Ten	ktoś	miał
odbyć	 podróż	 do	 Nomhlaby	 i	 ukarać	 czarodziejów	 za	 ich	 współpracę
z	 wampirami.	 Miał	 przypomnieć,	 że	 sam	 Kuphel	 stworzył	 wampiry	 i	 że
pozostają	 one	 uwięzione	 nie	 bez	 powodu.	 Ten	 ktoś	 miał	 zerwać	 ludzkie
kontakty	z	 Igazim	 i	przywrócić	pokój	między	 rasami	Nomhlaby.	Tym	kimś,
jesteś	 ty.	 Pośród	 elfów	 zwiemy	 cię	 obiecanym	 mścicielem,	 bo	 niszcząc
wieżę	 magów	 dokona	 się	 zemsta	 zaplanowana	 przez	 Truleyla.	 Pomścisz
także	wszystkie	elfy,	które	oddały	życie	w	służbie	Przymierza.

—	Więc	 stąd	 określenie	 pomioty	 Igaziego…	—	wtrącił	 nieoczekiwanie
Isel	wciąż	wpatrując	się	w	piersi	wieszczki.

—	 Dziękuję,	 Cathrelu,	 za	 streszczenie	 prawdziwej	 historii	 mojego
przybycia	do	was	—	rzekłem	—	ale	nie	wydaje	mi	się,	abym	miał	na	tyle	siły,
aby	pokonać	innych	magów.

—	To	dlatego	—	rzekł	Arthaniel	—	że	omotali	cię	 i	nauczyli	korzystać



z	 magii	 wampirów,	 która	 nie	 jest	 ci	 potrzebna.	 Wampiry	 są	 złe	 i	 całą
wieczność	 spędzają	 na	 pielęgnowaniu	 nienawiści.	 Korzystanie	 z	 ich	mocy
może	 jedynie	 plugawić.	 Kuphel	 to	 dobry	 stwórca.	 Jeśli	 odkryjesz	 w	 sobie
magię	 pochodzącą	 od	 niego,	 to	 bez	 problemów	 dokonasz	 zemsty,	 jakiej
chciał	dokonać	Truleyl.	Dlatego	właśnie	musisz,	tak	jak	i	on	przed	wieloma
laty,	odwiedzić	Kuphela	w	jego	wieży.	Nie	martw	się,	będę	ci	w	tej	podróży
towarzyszył.

Zaskoczyła	 mnie	 deklaracja	 szarego	 elfa.	 Jednocześnie	 bardzo	 się
uczyłem.	Spotkać	stwórcę,	sławnego	Kuphela,	to	rzecz,	jaką	zawsze	miałem
z	tyłu	głowy.

—	To	będzie	trudna	podróż,	ale	widziałem,	jak	Isel	świetnie	posługuje
się	bronią,	a	i	moja	magia,	choć	poza	Doire	osłabiona,	z	pewnością	pomoże.

—	 Arthanielu,	 moja	 magia	 poza	 Doire	 nie	 jest	 słabsza	 —	 po	 tych
słowach	Faidheli	roześmiała	się	i	rzekła:

—	Sporo	czasu	stracił	rządca	Cathrel	na	przekazanie	ci	historii,	która	cię
tu	 sprowadziła,	 a	 ty	 chcesz	 popełnić	 ten	 sam	 błąd,	 co	 Ukwazi	 lata	 temu.
Korzystanie	z	mocy	Igaziego	sprowadza	na	złą	drogę.	Kulę	do	komunikacji
też	lepiej	oddaj.

Rządcy	 jakby	 z	 większą	 czujnością	 poczęli	mi	 się	 przyglądać,	 ale	 nie
nazwałbym	 ich	wzroku	złowrogim.	Wyciągnąłem	kulę,	 a	wieszczka	wstała,
wydarła	mi	ją	z	rąk	i	poczęła	się	w	nią	wpatrywać.	Kula	poczęła	się	świecić
na	niebiesko,	najwyraźniej	Faidheli	połączyła	się	z	kimś.	Chwilę	tak	trwała
zapatrzona	w	kulę,	po	czym	rozbiła	ją	z	trzaskiem	rzucając	mocno	o	ścianę.
Odwróciła	wzrok	w	mym	kierunku	i	rzekła:

—	Powiedziałam	Mesoframowi,	że	zostałeś	przez	nas	zabity.	Jeśli	udasz
się	teraz	w	podróż,	to	trochę	zajmie	wieży	magów	zorientowanie	się,	że	go
okłamałam.	 Wyruszymy	 w	 podróż	 w	 czwórkę,	 albowiem	 towarzyszenie	 ci
było	 mi	 pisane	 od	 czasu	 mych	 narodzin	 —	 po	 chwili	 ciszy	 zwróciła	 się
w	stronę	Isela	—	lecz	nie	wiem,	czy	to	faktycznie	takie	wielkie	szczęście,	bo
w	tej	podróży	będę	nosiła	ubranie.	Nie,	nie	takie	jak	inne	elfki.	I	nie	musisz
mówić	na	głos,	że	wielka	szkoda.

Isel	 nic	 nie	 dodał,	 jedynie	 zauroczony	 podziwiał	 piękne	 kształty
oddalającej	 się	wieszczki,	 która	 na	 powrót	 usiadła	 na	 środku	 sali.	 Cathrel
rzekł:



—	Nie	musisz	decydować	się	na	tą	wyprawę,	niemniej	jednak	bez	niej
może	 ci	 być	 trudno	 odkryć	 w	 sobie	 tak	 długo	 tłumioną	 potęgę.	 Sama
wyprawa	nie	będzie	chyba	bardzo	trudna,	nie	powinieneś	napotkać	podczas
niej	 jakiś	 wrogów.	 Niebezpieczeństwo	 bardziej	 leży	 w	 nieznajomości
szlaków,	gdyż	nikt	poza	Truleylem	nie	ośmielił	się	zakłócić	spokoju	samego
Kuphela,	a	Truleyl	o	podróży	do	jego	wieży	nikomu	nie	opowiadał.	Kto	wie,
jakie	stworzenia	zamieszkują	nieznane	nam	ziemie.	No,	i	jest	jeszcze	bagno
Myr…	Naturalnie,	 jak	napomknęła	Faidheli,	 niewskazane	 jest,	 abyś	używał
magii.	Musisz	nam	odpowiedzieć,	czy	chcesz	wyrzec	się	wszystkiego,	co	do
tej	 pory	 wpoiły	 ci	 pomioty	 Igaziego,	 czy	 może	 wolisz	 powrócić	 do	 nich.
Pozwolimy	ci	na	to,	jeśli	taka	będzie	twa	wola,	ale	wiedz,	że	wieża	magów
liczy	na	to,	że	przed	mścicielem	ochroni	 ją	proste	kłamstwo.	A	Przymierze
pragnęłoby,	 aby	 obiecany	 mściciel	 wreszcie	 zaprowadził	 porządek	 wśród
ludzi.

—	Wyrzekam	się	magii,	z	jakiej	do	tej	pory	nauczyłem	się	korzystać	na
Nomhlabie.	 Nie	 wiem	 czemu,	 ale	 ufam	 wam	 i	 waszej	 opowieści.
Z	 wdzięcznością	 przyjmuję	 pomoc	 i	 chętnie	 spotkam	 Kuphela,	 a	 jeśli
faktycznie	taka	będzie	jego	wola,	to	dokonam	zemsty	należnej	Truleylowi	—
rzekłem	 i	 wyciągnąłem	 księgę	 zaklęć,	 a	 następnie	 porwałem	 na
potwierdzenie	mych	słów.

—	Cieszy	nas	to	—	odparł	Cathrel	i	podszedł	do	mnie	trzymając	w	ręku
małą,	metalową	obrożę.	—	To,	co	mam	w	ręku	nosi	nazwę	Bacadh-malairt.
Podarowały	 nam	 to	 krasnoludy.	 Umieszcza	 się	 tą	 obrożę	 na	 szyi	 osoby
wypowiadając	odpowiednie	zaklęcie,	a	ona	wtedy	nie	może	używać	magii.
Przynajmniej	 tej	 pochodzącej	 od	wampirów,	 bo	na	przykład	na	Arthaniela
Bacadh-malairt	 nie	 działa.	 Przymierze	 otrzymało	 ten	 dar	 od	 Yemifa	 po
egzekucji	 Ukwaziego,	 gdyż	 to	 właśnie	 dla	 niego	 zaprojektowano
to	 urządzenie.	 Zostało	 ono	 stworzone	 z	metalu	 odpornego	 na	magię,	 jaki
krasnoludy	 zastały	 w	magazynach	 Idolobhy.	 Każdy,	 na	 przykład	 Arthaniel
lub	 nawet	 Isel	 zdejmie	 Bacadh-malairt	 bez	 trudu	 jedynie	 trzymając	 go
i	wypowiadając	słowo	Opinn.	 Jedynie	osoba,	na	którą	 jest	on	założony	nie
może	go	 zdjąć	 sama.	 Proszę,	 przyjmij	 teraz	 od	Przymierza	Bacadh-malairt
w	 prezencie.	 Jeśli	 nie	 chcesz,	 nie	musisz	 go	 zakładać,	 ale	 czasami	mając
dostęp	do	magii	nadużywa	się	jej	niepotrzebnie.	Jeśli	faktycznie	zdarzy	się



sytuacja,	 w	 której	 będziesz	 musiał	 posiłkować	 się	 mocą	 wampirów,	 ktoś
zdejmie	ci	Bacadh-malairt	bez	trudu.

—	Dziękuję,	będzie	 to	dla	mnie	wielka	pomoc	w	odkryciu	prawdziwej
mocy,	 jaką	mnie	obdarzono.	Czy	 rządca	Przymierza	uczyni	mi	 ten	zaszczyt
i	założy	mi	Bacadh-malairt?

Cathrel	skinął,	odchylił	moją	głowę,	zapiął	obrożę	na	mojej	szyi	i	rzekł:
—	Naerri!
Poczułem,	 jak	moc,	 którą	 wciąż	 odczuwałem,	 jakby	mnie	 opuszczała.

Isel	rzekł:
—	Sprawdź,	czy	działa.	Spróbuj	spalić	drzewo	wieszczek.
Elfom	żart	chyba	nie	przypadł	do	gustu,	choć	dostrzegłem,	że	Faidheli

lekko	się	uśmiechnęła.	Nie	uszło	to	też	uwadze	Isela.	Nie	rzuciłem	zaklęcia
pożogi,	 ale	 spróbowałem	 magią	 przesunąć	 do	 siebie	 stojące	 w	 kącie
jedzenie.	Nie	udało	się.	Cała	moc	jakby	ze	mnie	uszła.

—	Nie	obawiaj	się	—	rzekł	Arthaniel.	—	Truleyl	dotarł	do	Kuphela	bez
pomocy	magii,	więc	i	tobie	nie	będzie	potrzebna.	A	gdyby	była,	to	przecież
ja	będę	w	pobliżu.

—	 Spędź	 ten	 dzień	 korzystając	 z	 dobrodziejstw	 Cridhe	 —	 powiedział
Cathrel.	 —	 Jutro	 wyruszycie.	 Oby	 spotkanie	 z	 Kuphelem	 natchnęło	 cię,
obiecany	mścicielu,	do	odnalezienia	w	sobie	mocy	potrzebnej	do	położenia
kresu	magii	Igaziego	wśród	ludzkiego	królestwa.



BAGNO	MYR

Wypoczynek	 był	 udany.	 Wczorajsze	 spotkanie	 na	 szczycie	 drzewa
wieszczek	zakończyło	się	krótką	pogawędką	z	każdym	z	rządców,	zupełnie
nieformalną,	 związaną	 raczej	 z	 życiem	w	 Cridhe,	 niż	 sprawami	wojny	 czy
mojej	wyprawy.	 Jedynie	Brathel,	 rządca	szpiegów	w	zielonym	szalu,	spytał
mnie	o	kilka	rzeczy,	jakie	miałem	okazję	oglądać	w	obozie	Hensunga.	Cóż,
mimo,	 że	 chyba	 właśnie	 zmieniłem	 stronę	 konfliktu,	 uznałem	 za
niestosowne	 wyjawiać	 przyzwyczajenia	 panujące	 w	 obozie	 generała,
którego	 bardzo	 polubiłem.	 Zresztą	 Isel	 też	 mówił	 o	 nim	 w	 samych
superlatywach.	Rządca	szpiegów	z	przyjemnością	chwalił	się,	że	dzięki	jego
kontaktom	 wśród	 wysoko	 postawionych	 ludzi	 Przymierze	 wie	 prawie
wszystko	 o	 tym,	 co	 dzieje	 się	 w	 państwie	 Konunga.	 Jak	 na	 szpiega	 nie
zachowywał	zbyt	wielkiej	dyskrecji.

Mieliśmy	 też	 okazję	 poznać	 bliżej	 elfią	 prorokinię,	 która	 teraz	 nam
towarzyszy.	Ogólnie	był	to	bardzo	przyjemny	pobyt.	Prawie	zapomnieliśmy
o	 trudnej	 bitwie,	 jaką	 musieliśmy	 stoczyć	 ledwie	 przed	 dwoma	 dniami.
Dostaliśmy	 na	 drogę	 dużą	 ilość	 chleba	 cridheńskiego	 i	 kilka	 bukłaków
z	wodą.	Starczy	nam	na	sporo	dni.	Towarzyszyła	nam	ciągle	piękna	pogoda.
Arthaniel	 właśnie	 wyprowadzał	 nas	 z	 Doire.	 Miał	 na	 sobie	 ten	 sam
srebrzysty	strój,	w	którym	pierwszy	raz	zobaczyłem	go	na	polu	bitwy,	tyle	że
na	 plecy	 zarzucony	 miał	 plecak	 z	 prowiantem.	 Faidheli	 przywdziała
skórzane,	 szare	 spodnie	 i	 białą	 koszulę.	 Elfia	 prostota.	 Isel	 już	 chyba
trzykrotnie	zapytał,	czy	nie	byłoby	jej	wygodniej	w	jednej	z	przeźroczystych
sukienek,	 jakie	wielokrotnie	widział	w	Cridhe.	Wieszczka	miała	 jeszcze	 ze
sobą	łuk	 i	kołczan	ze	strzałami.	Dowiedziałem	się,	że	całe	życie	trenowała
strzelanie,	aby	było	jej	przydatne	podczas	tej	wyprawy.	Życie	prorokini	musi
być	bardzo	dziwne.

—	Zbliżamy	 się	 do	 krańca	 gaju.	 Gdy	 przejdziemy	 zasłonę,	 znajdziemy
się	 poza	 obszarem	 jurysdykcji	 Przymierza.	 Chwilowo	 nie	 ma	 się	 czego



obawiać,	 ale	 już	 niedługo	 wejdziemy	 na	 bagno	 Myr,	 ziemie	 należące	 do
orków.	 Lepiej	 ich	 unikać	 —	 rzekł	 Arthaniel	 i	 w	 tej	 samej	 chwili
spostrzegliśmy	 charakterystyczną,	 magiczną	 łunę.	 Arthaniel	 wyciągnął
jedynie	rękę,	a	natychmiast	utworzyło	się	dla	nas	przejście.

Trochę	 trwało,	 nim	 dotarliśmy	 na	 skraj	 bagna.	 Droga	 z	 przyjaznej
polany	 zamieniła	 się	 nagle	 w	 błotnistą	 ziemię,	 gdzieniegdzie	 pokrytą
kępami	 twardych	 i	 wysokich	 na	 pół	 metra	 roślin,	 których	 korzenie
zapuszczone	 jest	 głęboko	 w	 wodnistej	 glebie.	 Myr	 rozciągało	 się	 bardzo
daleko,	 a	 jego	 wody	 potrafiły	 wciągnąć	 już	 niejednego	 nieroztropnego
wędrowca.	 Całe	 bagno	 przypominało	 olbrzymie	 morze,	 tyle,	 że
gdzieniegdzie	 na	 tej	 w	 większości	 brązowej	 równinie	 dało	 się	 zauważyć
jakieś	 skupiska	 głazów	 lub	 drzew,	 w	 których	 prawdopodobnie	 swoje
siedziby	miały	żyjące	tutaj	orki.

Z	tego,	co	udało	mi	się	wyczytać	 jeszcze	w	wieży	magów,	rasa	orków
trudzi	 się	życiem	koczowniczym,	ale	żaden	ork	nie	osiedla	się	 raczej	poza
obszarem	 bagna.	 W	 dawnych	 czasach	 rasa	 ta	 była	 dużo	 liczniejsza
i	 stanowiła	 poważne	 zagrożenie	 dla	 sąsiadów.	 Gdy	 poszczególnym
koczowniczym	 plemionom	 udało	 się	 zawiązać	 sojusz,	 ludziom	 z	 trudem
udawało	się	bronić	granic.	Ale	ostatnia	taka	obrona	według	dostępnych	mi
kronik	 miała	 miejsce	 na	 długo	 przed	 konfliktem	 Zjednoczonych	 Miast
w	Służbie	Ludzi	i	Federacji	Wspólnoty	Ludzkiej,	choć	w	Doire	dowiedziałem
się,	 że	 podczas	 tej	wojny	 odbyła	 się	 jeszcze	 jedna	 próba	 orkowej	 inwazji.
Dzisiaj	 jedynym	 znanym	 nam	 zajęciem	 orków	 są	 rabunkowe	 wypady	 na
wędrowców	 podróżujących	 na	 trasie	 między	 Borginhelą	 a	 Idolobhą.
Borginhela	to	ostatnia	warownia	ludzka	na	zachodnich	obrzeżach	państwa
Konunga,	 dlatego	 też	 to	 krasnoludy	 trudzą	 się	 zwalczaniem	 orków.
Ostatnimi	 czasy	 nawet	 utrzymują	 stałe	 wojsko	 na	 granicy	 z	 Myr,	 aby	 nie
dopuszczać	 do	 grabieży.	My	 patrolów	 armii	 Yemifa	 raczej	 nie	musimy	 się
obawiać,	 bo	 wchodzimy	 na	 bagno	 od	 strony	 wschodniej,	 graniczącej
z	 Doire,	 ale	 Arthaniel	 wspominał,	 że	 od	 niedawna	 południowo-zachodnie
obrzeża	bagna	są	naszpikowane	krasnoludzkimi	oddziałami.	Życie	orków	na
bagnie	nie	jest	łatwe,	mało	tu	pożywienia.	Nie	wiadomo	nam	nic	o	źródłach
wody	pitnej	na	tym	obszarze,	choć	pewnie	orki	potrafią	jakoś	sobie	radzić.
Zanim	postawiliśmy	pierwszy	krok	na	podmokłej	ziemi,	Arthaniel	rzekł:



—	Uważajcie.	 Jako	 starszy	 strażnik	miałem	 raz	do	 czynienia	 z	orkami.
To	prymitywny	lud,	ale	żyjący	ze	swych	umiejętności	w	boju	i	napadów	na
niewielkie	grupy	wędrowców,	a	ich	umiejętności	w	walce	i	siła	fizyczna	są
spore.	Nasza	czwórka	na	pewno	będzie	dla	nich	łakomym	kąskiem.	Musimy
też	pamiętać,	aby	ostrożnie	stawiać	kroki,	bo	bagno	potrafi	wciągnąć	w	swe
otchłanie	 w	 mgnieniu	 oka.	 Tam,	 daleko,	 widać	 jego	 skraj	 —	 faktycznie,
pośród	 jakby	 zamglonego	 powietrza	można	 było	 dostrzec	 potężne	 pasmo
szczytów.	 —	 To	 Dheireadh,	 Góry	 Ostatnie.	 Ogólnie	 przebycie	 ich
w	 dowolnym	 fragmencie	 jest	 niemożliwe,	 ale	 Truleyl	 odnalazł	 przełęcz
nazwaną	 jego	 imieniem,	 prowadzącą	 na	 północną	 część	 Nomhlaby,	 do
domu	Kuphela.	Truleyl	jak	dotąd	jest	jedynym,	który	powrócił	z	wyprawy	za
Dheireadh.	Mam	nadzieję,	że	będziemy	następni.

—	 Chodźcie	 za	 mną,	 moje	 zdolności	 pozwolą	 mi	 przewidzieć	 bliskie
kurzawki	i	uniknąć	zapadnięcia	się	—	rzekła	Faidheli.

—	Powiedz,	jak	to	jest	żyć	miewając	ciągłe	wizje?	—	spytał	ją	Isel.
—	Czy	można	opisać	kształt	gruszki	 komuś,	 kto	nigdy	 jej	nie	widział?

Można	spróbować,	ale	i	tak	w	głowie	tej	osoby	prawdopodobnie	powstanie
obiekt	 o	 innym	 kształcie,	 niż	 w	 rzeczywistości	 ma	 gruszka.	 Tak	 samo
bezcelowym	byłoby	 tłumaczyć	ci,	 jak	 to	 jest,	gdy	co	 jakiś	czas	nawiedzają
cię	wizje	przyszłości	i	nakładają	na	to,	co	się	dzieje	w	danej	chwili.

—	 Rozumiem.	 Prowadź	 zatem.	 Nie	muszę	 rozumieć	 twojej	mocy,	 aby
wiedzieć,	 że	 od	 niej	 może	 zależeć	 nasze	 życie	 —	 rzekł	 Isel	 ochoczo
postępując	gęsiego	za	elfką.

—	Myr	 jest	 strasznie	zdradzieckie	—	wtrącił	Arthaniel.	—	Elfy	dawniej
chciały	wytyczyć	bezpieczne	szlaki	na	bagnie,	ale	okazało	się,	że	kurzawki
co	 chwila	 się	 przemieszczają.	 Ciężko	 mi	 stwierdzić,	 jak	 grupy	 orków
połapują	się	w	tych	zmianach.

—	 Skoro	 wciąż	 spada	 ich	 populacja,	 a	 przynajmniej	 liczba	 spotkań
z	orkami,	to	być	może	sobie	nie	radzą?	—	zażartował	Isel.

Mimo	 jasno	 świecącego	 słońca	 droga	 przez	 Myr	 nie	 była	 przyjemna.
Olbrzymie	 owady	 co	 jakiś	 czas	 kąsały	 mnie	 i	 Isela,	 jakoś	 nie	 imając	 się
elfów.	Dziwne,	wydawałoby	się,	że	na	takim	pustkowiu	nie	powinni	gardzić
żadną	żywą	istotą.	Podłoże	było	grząskie,	ciężko	stawiało	się	każdy	kolejny
krok.	 Dobrze,	 że	 nie	 nosiłem	 już	 czerwonej	 szaty,	 bo	 jej	 dół	 zbierałby



pewnie	masę	błota.	Muszę	przyznać,	że	standardowy,	brązowy	strój	elfa	był
niezwykle	wygodny	i	przewiewny.	W	dodatku	miał	tę	zaletę,	że	brud	się	go
długo	 nie	 trzymał.	 Może	 i	 wyglądałem	 w	 nim	 na	 powrót	 jak	 syn	 rolnika
z	 Archipelagu,	 ale	 zdecydowanie	 jego	 praktyczność	 przewyższała
standardowy	ubiór	z	mych	rodzinnych	stron.	Choć	w	sumie	miałem	na	szyi
coś	w	rodzaju	biżuterii…

Szliśmy	naprawdę	długo,	 z	 jednym	 tylko	postojem	na	posiłek.	 Słońce
powoli	 zaczynało	 zachodzić.	 Posuwaliśmy	 się	ostrożnie,	 najpierw	Faidheli,
za	 nią	 Isel	 i	 ja,	 a	 na	 końcu	 Arthaniel.	Wieszczka	 upatrzyła	 już	 sobie	 dość
odległy	 głaz,	 pod	 którym	 prawdopodobnie	 czeka	 nas	 nocleg.	 Jak	 okiem
sięgnąć	 nie	widać	 było	 tutaj	 żadnej	 żywej	 duszy,	 ale	 to	 chyba	 dobrze,	 bo
pewnie	jedyne	możliwe	istoty,	jakie	można	tu	spotkać,	to	orki.	Nie	wliczając
oczywiście	masy	owadów.

Przez	 chwilę,	nim	dotarliśmy	do	 sporego,	 trzymetrowego	głazu,	 jakby
zaprojektowanego,	 aby	 być	 częściowo	 zadaszeniem,	 rozmyślałem	 o	moim
położeniu.	 Elfy	 znałem	 tylko	 dwa	 dni,	 a	 mimo	 to	 porzuciłem	 dla	 nich
kontakty	 z	 ludźmi,	 którzy	 przez	 pięć	 lat	 szkolili	 mnie	 na	 maga.	 Chociaż
trzeba	 przyznać,	 że	wersja	wydarzeń	 przedstawiona	 przez	 elfy	wydaje	 się
bardziej	 prawdopodobna,	 szczególnie,	 że	 nikt	 z	 magów	 jakoś	 nie	 chciał
mówić	o	Truleylu.	Niemniej	jednak	jaką	mam	pewność,	że	faktycznie	moim
przeznaczeniem	 jest	 zemsta?	 Co	 prawda	 rządcy,	 jak	 i	 obecni	 ze	 mną
Arthaniel	i	Faidheli,	wydają	się	szczerzy,	ale	czy	nie	za	szybko	zgodziłem	się
na	tą	podróż?	Może	trzeba	było	wcześniej	skontaktować	się	z	Mesoframem
albo	 Toframem	 i	 zapytać,	 czemu	 nie	 opowiedzieli	 mi	 całej	 historii?
Może	nie	są	z	gruntu	źli,	a	 jedynie	bali	 się,	 iż	wiedząc,	 że	przybyłem	 jako
obiecana	Truleylowi	zemsta,	nie	będę	chciał	im	pomagać?	W	zasadzie	co	do
źródła	mocy	 wieży	magów	 elfy	 również	mogły	 wprowadzić	 mnie	 w	 błąd.
Może	 faktycznie	 jestem	obiecanym	mścicielem,	 ale	wampiry	wcale	 nie	 są
złe,	lecz	tylko	rządcy	tak	mi	je	przedstawili,	abym	bez	skrupułów	zniszczył
magię	 w	 państwie	 Konunga	 i	 uodpornił	 Doire	 na	 wszelkie	 zaczepki	 ze
strony	ludzkiej?	A	co,	jeżeli	sam	Kuphel	nie	jest	dobrym,	lecz	z	gruntu	złym
stwórcą?

—	 O	 czym	 tak	 rozmyślasz,	 o	 zacny?	 Czas	 spać	 —	 spytał	 Isel	 szybko
kończąc	 jeść	chleb	 i	układając	się	w	śpiworze.	To	wspaniały	 i	 jakże	prosty



elfi	wynalazek,	 idealny	do	podróży.	Skórzany	worek	w	sam	raz,	aby	kogoś
pomieścić	 i	 jednocześnie	 szczelnie	 utrzymywać	 ciepło	 podczas	 chłodnej
nocy.	Dzięki	śpiworom	może	uda	nam	się	uniknąć	rozpalania	ognia.

—	 Rozmyśla	 o	 tym,	 czy	 elfy	 przypadkiem	 nie	 oszukują	 go	 tak,	 jak
wcześniej	 ludzie,	 kształtując	 historię	 jego	 przybycia	 zgodnie	 z	 własnymi
potrzebami	—	odparła	mu	elfka.	No	tak,	przecież	potrafi	czytać	w	myślach.

—	Cholera,	czyli	jak	szedłem	za	tobą	i	wpatrywałem	się	w	twój…
—	Tak	—	przerwała	pytanie	Isela	wieszczka	—	to	też	nie	umknęło	mojej

uwadze.
—	Zatem	masz	świadomość,	że	trudno	ci	się	oprzeć	—	bezpośredniość

Isela	 i	 jego	 szczery	 uśmiech	 w	 obliczu	 wyjścia	 na	 jaw	 jego	 prywatnych
rozważań	rozbawiły	Faidheli.

—	Jeszcze	nigdy	nie	spotkałam	się	z	człowiekiem,	który	wręcz	prosiłby
się	o	grzebanie	w	jego	głowie.

—	 Bo	 pewnie	 jeszcze	 nikt	 nie	 myślał	 w	 twoim	 towarzystwie	 jedynie
o	twej	niezwykłej	urodzie	—	wygląda	na	to,	że	flirt	się	rozkręca.

—	W	każdym	razie	—	elfka	zwróciła	się	do	mnie	—	nie	masz	się	czego
obawiać.	 Elfy	 tak	 naprawdę	 nie	 znają	 w	 pełni	 historii	 Truleyla.	 Treść
rozmowy	z	Kuphelem	dawno	zabrał	on	ze	sobą	do	grobu.	Cathrel	przekazał
ci	 jednak	wiernie	 to,	 co	 Truleyl	 opowiedział	 powracając	 ze	 swej	wyprawy
ówczesnym	rządcom.	Jeśli	zostałeś	oszukany	przez	elfy,	to	tylko	dlatego,	że
wiele	lat	wcześniej	elfy	zostały	oszukane	przez	człowieka.

—	Nie	powinnaś	wciąż	 sondować	głów	naszych	przyjaciół,	Faidheli	—
rzekł	 Arthaniel.	 —	 czytanie	 w	 myślach	 akurat	 jest	 przywilejem,	 a	 nie
zstępującymi	nagle	obrazami	przyszłości	—	po	czym	dodał	zwracając	się	do
mnie	—	 Zdaję	 sobie	 sprawę,	 że	 dopiero	 co	walczyłeś	wśród	 ludzi	 o	 życie
w	bitwie	z	nami,	a	teraz	my	chcemy	od	ciebie,	abyś	był	naszym	przyjacielem
i	 być	może	w	 przyszłości	 stanął	 przeciw	 swej	 rasie.	 Tak	 szybko	 to	 się	 na
pewno	nie	stanie.	Miałeś	jednak	wybór	i	wciąż	go	masz.	Jeśli	w	jakiś	sposób
uznasz,	 że	 pragniesz	 powrotu	 do	 kontaktów	 z	 pomiotami	 Igaziego,	 droga
wolna.	Jednak	uważam	za	wielki	zaszczyt,	że	tak,	jak	niegdyś	syn	Arthunga
zawierzył	 naszej	 przyjaźni,	 tak	 dziś	 obiecany	mu	mściciel	 ponownie	 czyni
to	samo.

—	Dziękuję.	Jesteście	naprawdę	wspaniali	i	szczerze	mówiąc	nie	wiem,



czy	mógłbym	się	spodziewać	więcej	od	starych	przyjaciół	niż	od	was	w	tej
chwili.	Podjąłem	decyzję	i	głęboko	wierzę,	że	jest	ona	słuszna,	ale	nie	mogę
obiecać,	że	nie	pojawią	się	wątpliwości.	Wybaczcie.

—	Naturalnie,	że	nie	możesz.	To	 ja	powinnam	przeprosić.	 Jak	 ty	masz
ufać	elfom,	gdy	ja	nie	ufam	tobie	wciąż	sprawdzając,	co	myślisz.	Wybacz	mi.

—	 Moje	 myśli	 możesz	 sprawdzać	 co	 chwila,	 moja	 droga	 —	 szybko
wtrącił	 Isel	 i	 sądząc	 po	 jego	wzroku,	 utkwionym	w	piersiach	 Faidheli,	 nie
były	to	myśli	o	czysto	duchowej	miłości.

—	Dziękuję,	ale	jak	do	tej	pory	nie	odnalazłam	w	nich	nic	ciekawego	—
kąśliwie	odparła	elfka	i	również	ułożyła	się	do	snu,	ale	to	do	Isela	należało
ostatnie	słowo:

—	Jeżeli	to	nie	jest	dla	ciebie	ciekawe,	to	nie	śmiem	sobie	wyobrażać,
jaka	pozycja	będzie	ciekawa.

—	Sen	dobry,	przyjaciele.	Pierwszą	wartę	pełnię	ja.	Isel,	ty	będziesz	po
mnie	 —	 rzekł	 Arthaniel	 rozbawiony	 zalecaniem	 się	 Isela	 i	 usiadł
w	 odległości	 około	 dwudziestu	 metrów	 od	 głazu	 tak,	 by	 mieć	 również
baczenie	na	pustkowie	za	nim.

Noc	 była	 bardzo	 jasna,	 a	 owady	 przestały	 mnie	 kąsać.	 Nawet	 nie
zauważyłem,	jak	szybko	zasnąłem.

***
—	Wstawaj	—	Faidheli	potrząsała	mną	lekko.
—	Czy	to	moja	kolej	na	wartę?
Po	 zadaniu	 pytania	 zorientowałem	 się,	 że	 raczej	 nie	 o	 wartę	 chodzi.

Arthaniel	w	 swym	 srebrzystym	 stroju	 i	 pelerynie	 rozciągał	mięśnie,	 a	 Isel
w	 ramach	 rozgrzewki	 wymachiwał	 swym	 mieczykiem.	 Bezchmurne	 niebo
oświetlało	blaskiem	gwiazd	całe	bagno.

—	 Nie,	 ale	 będziemy	 mieli	 gości.	 Udaj	 się	 trochę	 głębiej	 pod	 skałę,
przykryj	w	śpiworze	i	nie	wychylaj,	jeśli	nie	będzie	takiej	konieczności.

—	 Faidheli,	 wystarczy,	 że	 ściągniesz	 mi	 Bacadh-malairt,
a	pomogę	wam.

—	 Nie	 ma	 takiej	 potrzeby.	 Dobrowolnie	 zrezygnowałeś	 z	 mocy
Igaziego,	 nie	 powracaj	 do	 niej	 tak	 łatwo.	W	mojej	wizji	 nie	 korzystaliśmy
z	twej	magii.	Wystarczy,	że	zadbasz	o	to,	aby	żaden	ork	cię	nie	zobaczył.

Po	 tych	 słowach	 elfka	 wyciągnęła	 strzałę	 z	 kołczanu,	 który	 miała	 na



plecach	i	napięła	cięciwę	łuku.	Posłusznie	pozostałem	tuż	pod	głazem,	cały
przykryty	śpiworem.	Przez	szparę	w	materiale	widzę,	jak	Faidheli	wypuszcza
strzałę	w	górę.	Następuje	niewyraźny	ryk	bólu	i	odgłos	uderzenia	wielkiego
cielska	o	ziemię.	W	głowie	leżących	tuż	przede	mną	zwłok	orka	tkwi	strzała
elfki.	 Za	 martwym	 ciałem	 na	 dół	 zeskoczyło	 jeszcze	 ośmiu,	 potężnie
zbudowanych	 mieszkańców	Myr.	 Orki	 są	 co	 najmniej	 o	 głowę	 wyższe	 od
człowieka	i	nawet	dwukrotnie	szersze.	Nie	są	jednak	grube,	lecz	wyjątkowo
umięśnione.	Raczej	niemożliwym	byłoby	objąć	 jedną	 ręką	 ich	bicepsy.	Nie
mają	na	sobie	żadnego	ubrania	za	wyjątkiem	prostej,	poszarpanej	przepaski
na	 biodra.	 Nie	 posiadają	 nawet	 obuwia.	 Siedmiu	 napastników	 dzierży
dwuręczny	topór	z	obustronnym	ostrzem,	na	oko	dwukrotnie	większym	od
ludzkiej	 głowy.	 Jeden	ork	 trzyma	maczugę,	 również	 dwuręczną,	 z	 potężną
głownią	 najeżoną	 ostrymi	 i	 długimi	 na	 co	 najmniej	 dziesiątą	 część	metra
kolcami.	 Żółto-zielony	 odcień	 ich	 skóry	 wygląda	 dość	 złowieszczo	 przy
oświetleniu	 gwiazd.	 Wszystkie	 orki	 są	 łyse.	 Jeden	 spogląda	 na	 martwego
kolegę.	 Dopiero	 teraz	 widzę	 na	 żywo	 orkową	 twarz.	 Jest	 podłużna,
z	 cofniętym	 czołem	 i	 wysuniętym	 podbródkiem,	 który	 nie	 mógłby	 być
w	 innej	 pozycji	 ze	 względu	 na	 wystające	 z	 dolnej	 wargi	 aż	 na	 wysokość
nozdrzy	kły.	Mimo	braku	większego	światła	wyraźnie	dostrzegam	czerwony
kolor	 oczu.	 Drugi	 z	 orków	 również	 spogląda	 na	 ustrzelonego	 kamrata.
Wygląda	 zupełnie	 podobnie,	 również	 ma	 dwa	 dolne	 kły	 wystawione	 na
pokaz	 i	 taki	 sam,	 duży,	 spłaszczony	 nos.	 Faidheli	 szybko	 napina	 cięciwę
i	 wypuszcza	 w	 kierunku	 jednego	 z	 odwróconych	 w	 stronę	 zwłok	 wrogów
strzałę.	 Inny	 ork	 zasłania	 głowę	 współplemieńca	 dłonią	 i	 strzała	 elfki
przebija	 mu	 ją.	 Ten	 spogląda	 na	 nią	 i	 ze	 spokojem	 wyciąga	 strzałę.	 Już
nikt	nie	zajmuje	się	martwym.

—	 Chodźcie	 do	 mnie	 orki!	 Jeszcze	 nie	 miałem	 okazji	 się	 z	 wami
zabawić!	—	dla	Isela	zagrożenie	jak	zawsze	było	jedynie	świetną	okazją	do
rozrywki.

Między	 orkami	 a	 Iselem	 było	 dobre	 20	 metrów.	 Niezbyt	 wiele,	 ale
wystarczająco,	 aby	 nabrał	 prędkości.	 Zaczął	 szybki	 bieg	 w	 kierunku
intruzów.	 W	 międzyczasie	 Faidheli,	 wciąż	 się	 cofając,	 szykowała	 kolejną
strzałę.	 Zraniony	 uprzednio	 przez	wieszczkę	w	dłoń	 ork	 ruszył	 na	 nią,	 ale
drogę	zagrodził	mu	Arthaniel,	bez	żadnej	broni.	Uskoczył	przed	zamachem



topora,	 ale	 mimo	 sporych	 gabarytów	 ork	 natychmiast	 wykonał	 drugi
zamach.	 Przed	 nim	 elf	 nie	 zdołałby	 umknąć,	 ale	 wystawił	 dłoń	 i	 magią
zablokował	nadciągający	cios.	Ork	był	wyraźnie	zmieszany	faktem,	że	jego
ręce	i	broń	nagle	odmówiły	mu	posłuszeństwa,	a	Arthaniel	korzystając	z	tej
chwili	nieuwagi	przemieścił	się	za	plecy	rywala,	chwycił	go	oburącz	za	kark
i	zakończył	jego	żywot	z	trzaskiem	kości.

W	 tej	 samej	 chwili	 Isel	 iście	 kocim	 ruchem	 przepuszcza	 skierowane
w	 jego	 korpus	 pchnięcie	 topora,	 przerzuca	 swój	 mieczyk	 do	 lewej	 ręki,
a	prawą	łapie	trzon	broni	rywala.	Chciał	ją	wyrwać,	ale	nie	był	to	najlepszy
pomysł,	gdyż	ork	miał	pewny	chwyt	i	nie	dał	sobie	tak	łatwo	odebrać	oręża.
Isel	stracił	równowagę	i	o	mały	włos	nie	dostałby	maczugą	od	następnego
przeciwnika,	 ale	 udało	 mu	 się	 zablokować	 cios	 wymachem	 trzymanej
w	lewej	ręce	broni.	Brzęk	stali.	Miecz	Isela	zostaje	wytrącony	i	spada	jakieś
trzy	metry	za	nim,	a	ten	puszcza	topór	wroga	i	błyskawicznym	saltem	w	tył
unika	jego	cięcia.

Faidheli	 czeka	 na	 dobry	 moment	 z	 wystrzałem	 i	 zabija	 następnego
orka,	 trafiając	 go	 prosto	 między	 oczy.	 Arthaniel	 znowu	 staje	 na	 drodze
kolejnemu	 z	 napastników	 chętnych	 powstrzymać	 łuczniczkę.	 Szybkim
gestem	na	krótką	chwilę	blokuje	ruchy	rywala,	aby	zaraz	potem	powtórzyć
manewr	z	błyskawicznym	chwytem	szyi	i	skręceniem	karku.

Isel	w	trakcie	swego	salta	łapie	miecz,	a	ork	próbuje	kolejnego	cięcia.
Znowu	 unik	 saltem	w	 tył.	 Ork	 z	maczugą	 zaczyna	 rozbieg	 tuż	 za	 plecami
swego	kolegi,	po	 raz	kolejny	 robiącego	wściekły	wymach.	Tym	 razem	mój
przyjaciel	 nie	 robi	 salta	 w	 tył,	 lecz	 przewrót	 w	 przód.	 Mija	 dosłownie
o	milimetr	ostrze	rywala	i	zatrzymuje	się	tuż	przy	nim.	Wbija	ostrze	swego
miecza	 w	 krocze	 i	 momentalnie	 wyciąga	 je	 z	 powrotem	 odskakując	 od
uderzenia	maczugi.

Trzy	 orki	 biegną	 wściekle	 na	 wieszczkę.	 Arthaniel	 w	 błyskawicznym
geście	 wystawia	 obie	 ręce	 przewracając	 mocą	 jednego	 z	 nich,	 gdy	 drugi
z	 wściekłym	 rykiem	 próbuje	 rozpłatać	mu	 swą	 wielką	 bronią	 czaszkę.	 Elf
odskakuje,	 i	 traci	 kawałek	 swojej	 peleryny.	 Trzeci	 przebiega	 obok	 i	 rusza
z	 impetem	na	Faidheli,	która	szybko	napina	 łuk	z	kolejną	strzałą.	Ork	robi
zamach.	 Elfka	 jest	 w	 zasięgu	 uderzenia.	 Kieruje	 grot	 w	 stronę	 twarzy
napastnika	i	puszcza	cięciwę.	Strzała	przebija	oko	uśmiercając	orka,	a	elfka



próbuje	 jeszcze	 odskoczyć	 od	 ciosu.	 Topór	 zmienia	 ułożenie	 w	 rękach
padającego	wroga	i	trafia	elfkę,	ale	na	szczęście	 jedynie	trzonem.	Faidheli
pada	od	uderzenia,	ale	skończy	się	pewnie	na	stłuczeniu.

Ork	 z	maczugą	 próbuje	 trafić	 Isela	 rycząc	 coś	 niezrozumiale,	 ale	 ten
wciąż	 unika	 uderzeń	 zwinnie	 przesuwając	 się	 w	 tył	 i	 nie	 dając	 się	 trafić.
W	końcu	ork	wykonuje	zbyt	nierozważną	próbę	przebicia	ciała	wypychając
od	 siebie	 maczugę,	 a	 Isel	 wykorzystuje	 to	 odskakując	 w	 swoje	 prawo
i	wykonując	 pchnięcie	w	 stronę	 twarzy	 rywala.	Wrogowi	 udaje	 się	 jednak
błyskawicznie	 skręcić	 głowę	 i	 uniknąć	 śmiertelnego	 ciosu,	 lecz	 Isel
natychmiast	 uderza	 go	 ostrzem	 w	 ucho.	 Ork	 zachwiał	 się,	 ale	 zdążył
zareagować	na	kolejny	atak	odsuwając	się	od	cięcia.	Został	przy	tym	lekko
draśnięty	w	brzuch.

Arthaniel	widząc,	że	Faidheli	upadła,	szybko	doskakuje	do	wroga,	który
pozbawił	 go	 części	 odzienia,	 uchylając	 się	 przy	 tym	 przed	 ciosem	 jego
topora	 i	 uderzając	 go	 głową	 w	 pierś.	 Ork	 zachwiał	 się,	 a	 elf	 kopnięciem
powala	 go	 na	 ziemię,	 łapie	 jeszcze	 w	 powietrzu	 topór,	 który	 właśnie
upuszcza	 rywal	 i	 szybko	 blokuje	 nim	 cios	 nadchodzący	 od	 ogłuszonego
wcześniej	 magią	 drugiego	 z	 napastników,	 który	 już	 zdążył	 się	 pozbierać.
Brzęk.	 Arthaniel	 upuszcza	 broń,	 wyciąga	 obie	 ręce	 unieruchamiając
chwilowo	 wymierzającego	 właśnie	 kolejny	 cios	 orka,	 wydziera	 mu	 topór
z	 rąk	 i	 odcina	 głowę	 potężnym	 zamachem.	 Krew	 tryska	 strumieniem
z	tułowia	pozbawionego	łba.

Isel	z	impetem	rusza	na	zranionego	przeciwnika,	ale	ten	powstrzymuje
jego	 szarżę	 ciskając	 w	 jego	 kierunku	 maczugę.	 Isel	 w	 biegu	 wykonuje
przewrót	 uchylając	 się	 przed	 rzuconą	 bronią,	 a	 ork	 rzuca	 się	 na	 niego
z	 gołymi	 rękami.	Mój	 przyjaciel	 jednak	 okazuje	 się	 zbyt	 szybki	 i	 zaraz	 po
udanym	 przewrocie	 wbija	 swój	 mieczyk	 w	 brzuch	 wroga.	 Napastnik
upadając	jeszcze	łapie	Isela	i	próbuje	zapiąć	morderczy	uścisk	na	jego	szyi,
ale	pchnięcie	było	dość	głębokie,	 toteż	energia	szybko	opuszcza	orka.	 Isel
z	łatwością	się	wyswobadza,	wyciąga	miecz	i	zatapia	ostrze	w	piersi	rywala,
co	kończy	jego	żywot.

Arthaniel	zostaje	złapany	za	nogę	przez	ostatniego	z	pozostałych	przy
życiu	 orków,	 ale	 nim	 przeciwnik	 zdążył	 go	 położyć	 na	 ziemi,	 elf
błyskawicznie	odciął	mu	rękę	dzierżoną	bronią.	Ryk	rozpaczy.	Krew	leje	się



dość	 obficie	 z	 przerwanego	 przedramienia.	 Starszy	 strażnik	 wykonuje
zamach	 i	 wbija	 topór	 w	 pierś	 leżącego	 na	 ziemi.	 Wszyscy	 napastnicy	 nie
żyją.

—	Faidheli,	nic	ci	nie	jest?	—	Isel	natychmiast	po	potyczce	podbiega	do
leżącej	obok	martwego	orka	elfki.

—	Nie,	jedynie	trochę	oberwałam.
—	Ale	mimo	tego	nie	straciłaś	nic	ze	swojej	urody	—	rzekł	z	uśmiechem

pomagając	jej	wstać.
—	 Cóż,	 doskonale	 sobie	 poradziliście	 —	 powiedziałem	 wychodząc

z	ukrycia.	—	Trochę	mi	głupio,	że	nie	mogłem	wam	pomóc,	ale	nie	szkolono
mnie	nigdy	w	walce.

—	Bo	 to	nie	 twoja	 działka,	 obiecany	mścicielu	—	odparł	 Arthaniel.	—
Twoje	 czyny	 będą	 dużo	 większe	 od	 tej	 prostej	 potyczki.	 Ale	 nie	 czas	 na
podziękowania	 i	 dyskusje.	 Być	 może	 powinniśmy	 rozważyć	 przerwanie
odpoczynku.	Kto	wie,	czy	znowu	nie	zostaniemy	zaatakowani.

—	 Nie	 —	 odparła	 Faidheli.	 —	 Jasno	 widzę,	 że	 bez	 przeszkód
wypoczniemy	przez	resztę	nocy.

—	Dobrze.	W	takim	razie	twoja	kolej	stania	na	warcie.
—	A,	tak.	No	dobra	—	odparł	Arthanielowi	Isel,	który	już	przymierzał	się

na	powrót	do	swojego	śpiwora.
Reszta	 nocy	 przebiegła	 spokojnie	 i	 zgodnie	 z	 zapowiedzią	 Faidheli

wszyscy	wypoczęli.



PRZEŁĘCZ	TRULEYLA

Poranek	 w	 obecności	 dziewięciu	 ciał	 martwych	 orków	 przebiegł
zwyczajnie,	 choć	 sądziłem,	 że	 powinniśmy	 jeszcze	 w	 nocy	 zatopić	 je
w	czeluściach	bagna.	Arthaniel	jednak	nie	uważał	tego	za	dobry	pomysł,	bo
mogłyby	one	wypłynąć	w	niewłaściwym	miejscu	po	dość	niedługim	czasie.
W	 sumie,	 skoro	 kurzawki	 błyskawicznie	 się	 przemieszczają,	 to	 pewnie
zatopione	 zwłoki	 też	 by	 mogły.	 Zjedliśmy	 trochę	 cridheńskiego	 chleba
i	 musieliśmy	 wyperswadować	 Iselowi	 pomysł	 zabrania	 ze	 sobą	 maczugi.
W	 tej	 chwili	 podążaliśmy	 posłusznie	 za	 Faidheli	 w	 drodze	 do	 jedynego
przejścia	przez	Dheireadh.

—	 Nadal	 uważam,	 że	 za	 taką	 maczugę	 wziąłbym	 na	 targu	 niemało
złota	 —	 złodziejska	 dusza	 Isela	 nie	 mogła	 odżałować	 pozostawienia
zdobycznego	łupu.

—	A	 ja	uważam,	 że	 ciągnąłbyś	 ją	 za	 sobą	 spory	okres	 czasu,	po	czym
zostawił	gdzieś	w	dziurze	z	powodu	niewygody	ciągłego	 targania	ze	 sobą
orkowej	broni	—	odrzekła	mu	elfka.

—	Mówisz	to,	bo	miałaś	wizję?
—	Tak,	nawiedziła	mnie	wizja,	że	w	swej	głupocie	weźmiesz	maczugę

tylko	po	to,	by	ją	potem	zostawić.	W	sumie	wciąż	możesz	po	nią	wrócić.
—	Tak,	racja…	Ale	czy	aby	kurzawki	nie	mogły	się	przemieścić?
—	Mogły,	dlatego	twój	powrót	to	całkiem	dobry	pomysł.
—	Nie	dość,	że	zgrabna,	to	jeszcze	charakterna.	Czy	wiesz	o	czym	myślę

właśnie	w	tej	chwili,	poza	powrotem	po	maczugę?
—	O	tym,	co	zwykle,	czyli	zaspokajaniu	swoich	żądzy.
—	 No	 wiesz	 —	 rzekł	 Isel	 roześmiany	 —	 fakt,	 że	 wciąż	 szperasz	 mi

w	głowie,	aby	doświadczyć	moich	śmiałych	myśli	świadczy,	że	muszą	ci	się
one	podobać.

—	 Nie	 szperam	 już	 w	 twojej	 głowie	 —	 odparła	 również	 rozbawiona
Faidheli	 —	 bo	 kiedy	 bym	 tam	 nie	 zajrzała,	 to	 nie	 dzieje	 się	 w	 niej	 nic



ciekawego.
—	 Czy	 ja	 już	 kiedyś	mówiłem,	 jak	 bardzo	 rozwinięta	 erotycznie	musi

być	osoba,	która	moje	myśli	o	seksie	uznaje	za	nieciekawe?
W	 tej	 atmosferze	 ciągłych	 przekomarzań	 pomiędzy	 adoratorem

i	adorowaną	szliśmy	cały	dzień.	Mieliśmy	szczęście	nie	spotkać	 już	żadnej
grupy	orków.	Myr	przez	całą	wędrówkę	było	niezmienne,	wciąż	atakowały
mnie	 owady,	 a	 podłoże	 było	 podmokłe.	 Pod	 wieczór	 dotarliśmy	 do
kolejnego	sporego	głazu.	Urządziliśmy	w	 jego	okolicy	nocleg.	Spoglądając
na	północ	nie	widziałem	 już	odległej	ściany	zasłoniętej	mgłą,	ale	potężne
i	masywne	szczyty.	Byliśmy	naprawdę	blisko	pasma	Gór	Ostatnich,	tuż	przy
krańcu	bagna.	Faidheli	nie	była	pewna,	czy	nic	się	nie	stanie	podczas	nocy,
ale	 tym	 razem	 zostałem	 zbudzony	 jedynie	 na	 wartę.	 Nad	 ranem
wznowiliśmy	podróż.

Po	około	dwóch	godzinach	marszu	zeszliśmy	z	błotnistego	podłoża	na
twardą	ziemię,	gdzieniegdzie	pokrytą	trawą.

—	Oto	jesteśmy	—	rzekł	Arthaniel.	—	Przed	nami	Góry	Ostatnie.
Podeszedłem	dotknąć	szarej,	 twardej	skały.	Dheireadh	faktycznie	było

w	 normalnych	 warunkach	 nieprzekraczalne.	 Góry	 bardziej	 przypominały
olbrzymi	 mur.	 Oczywiście,	 spoglądając	 wzwyż	 można	 było	 dostrzec
wgłębienia	 w	 skale	 i	 zróżnicowane	 turnie,	 lecz	 od	 poziomu	 gruntu	 do
wysokości	 jakiś	 dziesięciu	 bądź	 jedenastu	 metrów	 powierzchnia	 była
idealnie	pionowa.	Nie	dałoby	się	po	niej	na	pewno	wspiąć.	Poruszaliśmy	się
w	 kierunku	 zachodnim	 trzymając	 się	 blisko	 skały	 i	 cały	 czas	 towarzyszyła
nam	prawie	idealnie	płaska	ściana.	Ukształtowanie	gór	zmieniało	się	tylko
na	wyżynach.	Zastanawia	mnie,	czy	istnieje	choć	cień	szansy	na	to,	że	ktoś
dostosował	góry	do	pełnienia	roli	muru.	Wydaje	się	to	jednak	niedorzeczne
zważywszy	na	umiejscowienie.

—	Daleko	do	osławionej	przełęczy?	—	spytał	Isel.
—	 A	 co,	 znudziły	 ci	 się	 marzenia	 ze	 mną	 w	 tle?	 Jestem	 trochę

rozczarowana.
—	Moja	 droga,	 pytam	 jedynie	 po	 to,	 aby	wiedzieć,	 ile	 jeszcze	 pozycji

zdążymy	 przerobić	 —	 po	 tych	 słowach	 puścił	 w	 stronę	 obiektu	 swych
westchnień	oko.	Faidheli	odpowiedziała	obojętnym	uśmieszkiem.	Przyznam,
że	stosowany	jest	tu	dość	bezpośredni	sposób	podrywu.



—	Już	niedaleko	—	odparł	Arthaniel.	—	Przełęcz	Truleyla	powinna	zaraz
się	pojawić.	Od	tego	momentu	nasza	wiedza	o	możliwych	zagrożeniach	się
kończy,	ale	skoro	Truleyl	bez	większych	przeszkód	dotarł	do	wieży	Kuphela,
to	 sądzę,	 że	 i	 nam	 się	 uda.	 Prawdę	 mówiąc	 starcie	 z	 grupą	 orków
rozpatrywałem	jako	największą	przeszkodę.

—	 W	 tych	 warunkach	 ciągłej	 nudy	 to	 przynajmniej	 była	 jakaś
rozrywka	—	powiedział	Isel	i	natychmiast	dodał	z	uśmiechem	—	oczywiście
druga	w	kolejności	po	bacznym	obserwowaniu	elfiej	prorokini.

Szliśmy	 jeszcze	 kawałek,	 aż	 w	 końcu	 w	 płaskiej	 ścianie	 pojawiła	 się
luka.	 Przełęcz	 Truleyla.	 Korytarz	 szerokości	 może	 czterech	 metrów,	 jak
wzrok	sięgał	praktycznie	ani	nie	zwężający	ani	nie	rozszerzający	się.	Kanty
przy	 przejściu	 były	 tak	 ostre,	 że	 przez	 chwilę	 nie	 mogłem	 oprzeć	 się
wrażeniu,	że	ktoś	tę	przełęcz	dawno	temu	wykuł.

—	 Dziwne	 —	 powiedziała	 nieoczekiwanie	 Faidheli.	 —	 Nie	 nawiedza
mnie	 żadna	 wizja	 traktująca	 o	 nas	 przechodzących	 przez	 przełęcz.
Zazwyczaj	ciągle	widuję	swoją	niedaleką	przyszłość,	choćby	jej	urywki.

—	Może	 przejdziemy	 przez	 nią	 tak	 szybko	 i	 bezproblemowo,	 że	 twój
dar	nie	 jest	w	stanie	 tego	odnotować	—	powiedział	 Isel	 i	pewnie	postąpił
naprzód.

—	 Zachowaj	 czujność	 —	 rzekł	 mu	 Arthaniel.	 —	 Truleyl	 nie	 zdradzał
żadnych	 szczegółów	 swej	 wyprawy,	 a	 nawet	 gdyby	 nic	 nieoczekiwanego
go	nie	spotkało,	to	mogło	to	być	zwyczajne	szczęście.	Wkraczamy	na	ziemie
od	wieków	nikomu	nieznane.	Obiecany	mścicielu	—	powiedział	 jeszcze	do
mnie	—	 nie	 wiem,	 czy	 będziemy	 w	 stanie	 pomóc,	 jeśli	 napotkamy	 jakieś
niespodziewane	 trudności.	 Pamiętaj	 jednak,	 że	 dzierżąc	 moc	 od	 Kuphela
wystarczy	znaleźć	ją	głęboko	w	sobie,	aby	jej	użyć.

—	 Prawdę	 mówiąc	 chyba	 raz	 już	 jej	 użyłem	 —	 mówiąc	 to	 trochę
posmutniałem	—	ale	było	to	w	okoliczności	ogromnego	bólu	i	żalu.	Jak	na
razie	 nie	 czuję	 w	 sobie	 siły.	 Obawiam	 się,	 że	 trudno	 też	 będzie	 o	 akt
desperacji	taki,	jak	w	przypadku	pierwszego	objawienia	mej	mocy.

—	Nie	mów	już	o	tym.	Utrata	ukochanej	osoby	zawsze	pozostawia	po
sobie	 ślad	 na	 długie	 lata,	 nie	 ma	 sensu	 tego	 rozdrapywać	 —	 rzekł	 Isel
poważnie	i	natychmiast	zażartował	—	Faidheli,	 ja	po	tobie	też	będę	płakał
długie	lata.



—	Przecież	prawie	w	ogóle	mnie	nie	znasz…
—	Ale	ty	znasz	moje	najskrytsze	myśli.	Czy	to	nie	więź,	 jaką	mogą	się

pochwalić	jedynie	najwięksi	kochankowie?
Jak	 zwykle	 dzięki	 Iselowi	 w	 wesołej	 atmosferze	 podjęliśmy	 dalszą

podróż.	Dotknąłem	Bacadh-malairt	na	mej	szyi.	Może	roztropniej	byłoby	go
zdjąć	 przy	 wkraczaniu	 na	 nieznane	 nikomu	 tereny?	 Chociaż	 elfy	 jasno
wyraziły	się	o	korzystaniu	z	zaklęć	wampirów.	Mam	nadzieję,	że	gdy	będzie
potrzebna	 ma	 pomoc	 i	 nie	 odkryję	 w	 sobie	 władzy	 nad	 mocą	 Kuphela,
to	 ktoś	 zdąży	 zdjąć	 mi	 blokadę	 wampirzej	 magii.	 Przez	 te	 pięć	 lat
praktykowania	w	 szkole	Mesoframa	w	 sumie	 nie	 odczułem	 żadnych	 chęci
zejścia	na	złą	drogę.	Przynajmniej	tak	mi	się	wydaję.

Poruszaliśmy	 się	 pomiędzy	 dwiema	płaskimi	 ścianami	 skalnymi	 słabo
oświetlonym	korytarzem.	Dobra	wieść	jest	taka,	że	raczej	mało	kto	szykował
by	tu	zasadzkę.	Zła,	że	jakby	jednak	ktoś	czekał	na	nas	gdzieś	na	wysokości
dwunastu	 metrów	 w	 szczelinach	 skalnych,	 to	 nie	 mielibyśmy	 z	 nim
najmniejszych	szans.	Faidheli	szła	przodem,	choć	tym	razem	nie	mogliśmy
liczyć	 na	 ostrzeżenie	 przed	 niebezpieczeństwem,	 bo	 jej	 wizje	 ustąpiły.
Atmosfera	jest	dość	złowroga,	w	końcu	idziemy	ciasnym	przejściem,	a	każdy
nasz	 szept	 odbija	 się	 sporym	 echem	 po	 górach.	 Przynajmniej	 nie	 ma	 już
paskudnych	owadów.

Szliśmy	 przez	 przełęcz	 już	 dobre	 dwie	 godziny,	 gdy	 zauważyliśmy
w	oddali	dziwny	usyp	skalny.	Oczywiście	podeszliśmy	bliżej.	Korytarz	i	tak
prowadził	 tylko	w	 dwóch	 kierunkach,	 a	my	 nie	 zamierzaliśmy	 się	wracać.
Gdy	zbliżyliśmy	do	zobaczonego	wcześniej	obiektu,	nie	traktowałem	go	już
jako	stosu	kamieni,	ale	jako	swoistego	rodzaju	rzeźbę.	Isel	rzekł:

—	Patrzcie	państwo,	czyżby	ktoś	na	niezbadanych	ziemiach	miał	duszę
artysty?	Żal	będzie	po	tym	przechodzić.

Faktycznie,	 nie	 uda	 się	 przecisnąć	 między	 ścianami	 a	 posągiem.	 Bez
problemu	 jednak	 po	 nim	 przejdziemy.	 To	 w	 końcu	 jedynie	 podobizna
jakiegoś	 zwierzęcia,	wysoka	 na	metr,	 długa	 na	 jakieś	 dwa.	 Przyglądnąłem
się	jej	bliżej.	Zaskakująco	dobrze	wykonana	praca.	Mam	przed	sobą	bardzo
starannie	 odtworzoną	 postać	 jakiegoś	 stworzenia	 i	 to	 wykutą	 jedynie
w	bryle	 skalnej.	 Spoglądając	 na	 idealne	 cięcia	wzdłuż	 kamiennych	mięśni
i	 bardzo	 precyzyjnie	wykonaną	 twarz	wręcz	 nabrałem	wrażenia,	 że	 to	 coś



może	żyć.
—	 Ciekawe	 —	 powiedział	 Arthaniel	 —	 wygląda	 tak	 realistycznie,	 że

prawdopodobnie	to	skamielina.
—	 Skamielina?	—	 spytał	 Isel.	Mnie	 uczono	 o	 skamielinach	 jeszcze	 na

Aranie.
—	 Tak,	 taki	 obiekt,	 który	 przekształcił	 się	 w	 kamień	 przez	 przykrycie

osadem	oraz	długotrwały	brak	 kontaktu	 z	powietrzem	—	odparł	mu	elf	—
ale	 coś	 tu	 nie	 pasuje.	 Pierwszy	 raz	 widzę	 skamieniałość	 dokładnie
odzwierciedlającą	ciało	stworzenia.

—	Otóż	to.	Nie	wydaje	mi	się,	aby	to	była	skamielina.	Na	pewno	część
mięśni	 uległa	 by	 zwykłemu	 rozkładowi.	 Prędzej	 jest	 to	 zwyczajna	 rzeźba.
W	dodatku	niezwykle	drobiazgowo	wykonana	—	powiedziałem.

—	Zachowajmy	ostrożność.	Tego	typu	posągi	mogą	się	wiązać	z	 jakąś
magiczną	pułapką	bądź	barierą	—	po	tych	słowach	Arthaniel	zamknął	oczy
i	wysunął	obie	ręce	do	przodu	—	lecz	nie	wyczuwam	żadnej	mocy.

Przyglądaliśmy	 się	 dokładnie	 kamiennej	 podobiźnie	 postawionej
w	 bardzo	 nietypowym	 miejscu.	 Zdałem	 sobie	 sprawę,	 że	 jej	 ułożenie
faktycznie	 sugeruje	 postawę	 blokującą	 przejście.	 cztery	 nogi,	 głowa
wysunięta	 w	 naszym	 kierunku,	 szpara	 na	 otwór	 gębowy,	 ale	 brak
uzębienia.	Nie	widzę	też	nozdrzy.	Zwykła,	płaska	twarz,	wręcz	nie	pasująca
do	korpusu	zwierzęcia,	bo	bardziej	ludzka.	Przez	środek	grzbietu	przebiega
coś	w	rodzaju	małej	grzywy,	oczywiście	w	postaci	skalnych	wypustek.

—	Dobra,	pozachwycaliśmy	się,	czas	iść	dalej	—	powiedział	Isel	i	szybko
wbiegł	na	skalne	zwierzę	zeskakując	z	drugiej	strony.

—	Wygląda	na	to,	że	brak	magicznej	pułapki.
W	 momencie,	 w	 którym	 Isel	 wypowiedział	 te	 słowa,	 zwierzę	 ożyło.

Delikatnie	 poruszyło	 wszystkimi	 swoimi	 kamiennymi	 mięśniami	 i	 wydało
bardzo	 niski	 ryk.	 Isel	 chwycił	 za	 rękojeść	 miecza,	 ale	 zaraz	 ją	 puścił,
prawdopodobnie	 zdając	 sobie	 sprawę	 z	 bezcelowości	 używania	 metalu
wobec	 istoty	 z	 kamienia.	 Faidheli	 odsunęła	 się,	 a	 Arthaniel	 wykonał	 gest
unieruchamiający.	Nie	zadziałał,	bo	zwierzę	odwróciło	się	i	poczęło	bacznie
przyglądać	się	 Iselowi.	Olbrzymi,	kamienny	wilk	bez	zębów	wpatrujący	się
w	 Isela.	 Podszedł	 bliżej,	 a	 jego	 twarde	 ciało	 wydało	 dziwny	 odgłos.
To	 kamienny	 kark	 wykręcał	 się	 z	 trzaskiem.	 Zwierzę	 wyglądało	 jakby



zdezorientowane,	 badające,	 co	 się	 właściwie	 stało.	 Nie	 reagowaliśmy.
Staliśmy	 tak	minutę,	może	 dwie,	 gdy	 kamienne	 stworzenie	wciąż	 bacznie
patrzyło	na	Isela,	który	w	końcu	powiedział:

—	Sądzicie,	że	mam	zacząć	uciekać?
—	 Tteeżż	 mmii	 ccoośś	 —	 nie	 mogłem	 powstrzymać	 zdziwienia.

Kamienny	 wilk	 przemówił	 bardzo	 niskim,	 wręcz	 gardłowym	 głosem,
dokładnie	 cedząc	 każdą	 literę	 w	 wypowiadanych	 słowach	 —	 najpierw
biegać	 po	 mnie	 jakbym	 ja	 być	 marny	 robak,	 a	 teraz	 nawet	 nie	 raczyć
rozmowa.

—	Przepraszam.	W	takim	razie	pozwól,	że	naprawię	swój	błąd.	 Jestem
Isel,	 najsławniejszy	 złodziej	 na	 Archipelagu.	 Przynajmniej	 pragnę
w	 to	 wierzyć.	 Chociaż	 ostatnio	 przyszło	 mi	 mierzyć	 się	 z	 karierą
wojskowego.	Naturalnie	też	z	wielkimi	osiągnięciami.

—	Aa	jjaa	—	kamienny	stwór	odpowiedział	—	jestem	Cloiche	—	po	czym
odwrócił	się	bardzo	zgrabnie	w	naszym	kierunku	i	przyjrzał	się	całej	reszcie,
szczególnie	długo	elfom	—	wwyy,	nie	widziałem	nikogo	podobnego	do	wy.
Wy	też	ludzie?

—	 Nie,	 my	 jesteśmy	 elfami	 —	 odparł	 Arthaniel	 —	 a	 ty	 jaką
reprezentujesz	rasę?

Istota	zamyśliła	się.	Przynajmniej	zamilkła	na	chwilę,	bo	nie	potrafiłem
odczytać	zbyt	wiele	z	wyrazu	jej	twarzy.	Oczy	praktycznie	były	nieruchome,
a	usta	zmieniały	kształt	tylko	przy	wypowiadaniu	słów.

—	Jjaa	—	Cloiche	znów	się	zatrzymał	—	nie	wiedzieć,	co	to	rasa.
—	Hmm.	Ludzie	są	przykładem	rasy.	Robaki,	 to	w	pewnym	sensie,	 też

rasa.	Rasa	 to	określenie	na	grupę	tych	samych	stworzeń.	na	przykład	 twoi
rodzice	prawdopodobnie	reprezentują	twoją	rasę.

Cloiche	 znów	 zamilkł.	 Wpatrywał	 się	 w	 nas	 swoimi	 pustymi,
kamiennymi	 oczami	 i	 jedynie	 zmieniał	 obiekt	 obserwowania.	 W	 końcu
wycedził.

—	Jjaa	wiedzieć,	co	to	rodzic.	Ale	ja	nie	mieć.	Ja	być	sam.
Nagle	 nasz	 rozmówca	 zaczął	 wydawać	 przeraźliwy,	 niski	 krzyk,	 co

chwila	przerywany.	Po	pewnym	czasie	zorientowałem	się,	że	to	chyba	płacz.
—	Spokojnie	—	rzekłem	mu	—	jeśli	nie	masz	nikogo,	to	możesz	zostać

naszym	przyjacielem.



—	 No	 wiesz,	 przecież	 to	 kamienny	 pustak	 —	 odparł	 Isel	 trochę
zaskoczony	moją	propozycją.

—	 Ttaakk?	 Mmooggęę?	 —	 spytał	 Cloiche	 w	 ogóle	 nie	 zważając	 na
uwagę	Isela.

—	 Oczywiście	 —	 włączyła	 się	 Faidheli.	 —	 Będziesz	 naszym	 skalnym
obrońcą.

—	 Cloiche	 obrońca,	 Cloiche	 obrońca!	 Jjaa	wiem,	 co	 to	 obrońca.	 Będę
bronić.

—	No	nie	wierzę,	 czy	właśnie	przygarnęliśmy	niedorozwinięte,	 skalne
zwierzę?

—	 Isel,	 nie	 przesadzaj	 —	 odparłem	 —	 w	 końcu	 ten	 ktoś	 mówi	 i	 się
z	 nami	 komunikuje.	 Określenie	 zwierzę	 na	 pewno	 do	 niego	 nie	 pasuje,
mimo,	że	porusza	się	na	czterech	kończynach.

—	 Cloiche	 już	 raz	 być	 obrońca!	 —	 wtrącił	 nowy,	 skalny	 przyjaciel
nieoczekiwanie.

—	Doprawdy?	—	podjął	Arthaniel.	—	Kiedy	miałeś	okazję	być	obrońcą,
Cloiche?

—	 Jjaa…	—	 skalniak	 zająknął	 się	 —	 dawno	 temu,	 jak	 ktoś	 inny	 mnie
obudzić.	Też	człowiek,	tak,	też	człowiek.	Stąd	ja	znać	człowiek.	Ja	wiedzieć,
co	to	ludzie.

—	Być	może	Truleyl?
—	Ttaakk!	Turleyl,	Turleyl!	Ja	go	prowadzić	do	dobry	Kuphel.	Ale	ja	nie

móc	wracać	za	Turleyl,	Kuphel	zabronić.	Więc	ja	czekać	tam,	gdzie	Kuphel
zabronić	dalej	iść.	Ja	lubić	Turleyl.	On	być	dla	mnie	dobry.	Wy	znać	Turleyl?

—	Obawiam	się,	Cloiche,	że	Truleyl	już	dawno	nie	żyje.	Ale	będzie	nam
niezmiennie	 miło,	 gdy	 zaprowadzisz	 nas	 do	 Kuphela,	 tak	 jak	 i	 jego	 —
rzekłem.

—	 Ttaakk!	 Ja	 prowadzić,	 iść	 za	 mną.	 Ale	 uważać,	 słuchać.	 Droga	 do
dobry	Kuphel	zła,	dziać	się	zło	może	—	powiedział	skalniak	nie	zważając	na
informację	o	śmierci	dawnego	przyjaciela.

—	 Całe	 szczęście,	 że	 będzie	 z	 nami	 taki	 cudowny	 obrońca	 —
powiedziała	 Faidheli	 obejmując	 czule	 skalną	 głowę	 nowego	 towarzysza.
Cloiche’owi	się	to	wyraźnie	spodobało.

—	 No	 wiesz	 —	 rzucił	 Isel	 oburzony,	 ale	 wciąż	 w	 swym	 stylu



rozbawiony	—	po	tylu	wspólnych	chwilach	w	mej	głowie	nie	doszło	między
nami	 do	 tak	 czułego	 kontaktu	 cielesnego,	 jakim	 darzysz	 teraz	 naszego
słodkiego	głąba.

—	Cloiche	obrońca	i	głąb!	Co	to	głąb?
—	 No,	 wytłumacz	 koledze	 —	 powiedziała	 elfka	 wciąż	 tuląc	 się	 do

kamiennej	głowy,	jakby	z	przekąsem.
—	Głąb	to	taki…	ktoś	bardzo	silny.
—	Ttaakk!	Cloiche	być	głąb!	Cloiche	niejeden	zły	pokonać.	Cloiche	głąb

i	obrońca!
—	 Cóż,	 rzekłbym,	 że	 mamy	 nowy	 numer	 jeden	 w	 podtrzymywaniu

dobrej	atmosfery	w	ekipie.
—	Ha,	bardzo	śmieszne,	o	zacny	wybrańcze,	bardzo	—	odpowiedział	na

moją	 zaczepkę	 Isel	 dodając	 z	 uśmiechem	 —	 ja	 przynajmniej	 rozumiem,
czym	 bawię	 towarzyszy.	 Pewnie	 dlatego	 nie	 miałem	 szans	 utrzymać
pierwszej	pozycji.

Szliśmy	więc	dalej,	a	prowadził	nas	większy	od	człowieka	wilk	skalny,
który	 wciąż	 powtarzał,	 że	 jest	 obrońcą	 i	 przystawał,	 gdy	 tylko	 Faidheli
zabierała	rękę	z	jego	głowy.

***
Wraz	 z	 nowym	 towarzyszem	 zbliżaliśmy	 się	 do	 końca	 przełęczy.

W	sumie	całe	 jej	przebycie	zabrało	nam	nieco	ponad	cztery	godziny.	Stało
się.	 Stoimy	 po	 północnej	 stronie	 gór	 centralnych.	Muszę	 przyznać,	 jest	 tu
pięknie.	Przed	nami	rozciągają	się	pagórki	pokryte	zieloną	trawą.	Widok	tym
cudowniejszy,	 że	 polany	 pięknie	 oświetla	 z	 bezchmurnego	 nieba	 słońce.
Krajobraz	pofałdowanych,	zielonych	wzniesień	bez	żadnych	zabudowań	czy
większych	skupisk	roślinnych	ciągnie	się	aż	do	zachodniego	horyzontu.	Po
prawej	ogromny	las.	Drzewa	w	nim	wyglądają	na	stare,	a	światło	wydaje	się
prawie	nie	przebijać	przez	ich	korony.	Trochę	nieswojo	czuję	się	stojąc	tuż
przy	 jego	 krawędzi.	 Arthaniel	 natomiast	 zbliżył	 się	 do	 jednego	 z	 drzew,
położył	na	nim	dłoń	i	wyglądał	na	wyjątkowo	zrelaksowanego.

—	 Tam,	 na	 prosto,	 droga	 do	 dobry	 Kuphel	 —	 wskazywał	 przednią
kończyną	Cloiche.

—	 Faktycznie,	 chyba	 nawet	 widzę	 słynną	 wieżę	 —	 rzekła	 Faidheli
wytężając	wzrok.	—	Cloiche,	czy	ten	budynek	w	oddali	to	dom	Kuphela?



—	Ttaakk!	—	odparł	nasz	skalniak	po	głębszym	namyśle.	—	Ale	uważać,
las	 zło,	 w	 lesie	 złe	 grasować.	 Do	 las	 nie	 wchodzić!	 —	 podbiegł	 do	 elfa
i	odgonił	go	od	drzewa.

—	Czemu,	Cloiche?	—	 spytał	Arthaniel.	—	Tak	 stary	 las	nie	może	być
zły.	Czuję	jego	historię.	Jest	starszy	niż	Doire.	Nie	panują	tu	złe	moce.

Cloiche	był	wyraźnie	zmieszany.	Prawdopodobnie	nie	zrozumiał	zdania
o	panowaniu	złych	mocy.	Po	chwili	ciszy	rzekł	tylko:

—	W	lesie	zło.	My	iść	obok,	na	prosto,	do	dobry	Kuphel.	W	lesie	zło,	my
uważać.

Pamiętam,	 jak	zastanawiałem	się,	czy	Kuphel	może	być	złym	bogiem.
Nasz	 skalny	 kolega	w	każdej	 swojej	wypowiedzi	nazywa	go	dobrym,	więc
chyba	nie	ma	się	czego	obawiać.	Droga	do	wieży	Kuphela	jawiła	się	bardzo
przyjemnie.	 Mieliśmy	 do	 pokonania	 tylko	 trawiaste	 wzniesienia.	 Nawet
żadnych	 zwierząt	 nie	 mogliśmy	 zauważyć,	 a	 przecież	 patrząc	 na	 zachód
widzę	dokładnie	olbrzymią	część	tej	trawiastej	pustyni.	Może	jedynie	trzeba
wystrzegać	 się	 lasu,	 w	 końcu	 Cloiche	 nie	 bez	 powodu	 mówi	 o	 nim
z	przerażeniem.	Z	drugiej	strony	Arthaniel	nie	wyczuł	żadnego	zła.

—	Tak,	widoki	piękne	—	przy	tych	słowach	Isel	rubasznie	wpatrywał	się
w	pośladki	Faidheli	—	ale	może	przestańmy	podziwiać	krajobrazy	i	udajmy
się	w	stronę	osławionej	wieży.

Widzieliśmy	 cel	 naszej	 podróży,	 więc	 wydawało	 nam	 się,	 że	 może
dotrzemy	do	wieży	jeszcze	przed	zmrokiem.	Jednak	Cloiche,	zapytany	o	czas
marszu,	po	namyśle	wycedził,	że	dojdziemy	jutro.	To	ciekawe,	bo	wzrok	nie
może	płatać	nam	aż	takiego	figla.	 Jak	się	zastanowię,	to	pasmo	Dheireadh
też	widzieliśmy	 już	 na	wschodnim	 skraju	 bagna,	 ale	Doire	w	 stosunku	do
Myr	 jest	 położone	 wysoko.	 Tutaj	 to	 pagórek	 z	 wieżą	 był	 wyżej,	 więc	 nie
powinien	 być	 bardzo	 odległy.	 Niemniej	 Cloiche	 raczej	 wie,	 co	 mówi.	 Nie
obędzie	się	zatem	bez	noclegu.

Wyruszyliśmy.	Nic	nie	zapowiadało	natrafienia	na	kłopoty.	Po	pewnym
czasie	nawet	bliskość	ciemnego	lasu	mnie	nie	martwiła.	Za	to	zaniepokoił
mnie	 fakt,	 że	 po	 około	 godzinie	 marszu	 oddaliliśmy	 się	 od	 Dheireadh,
a	 w	 ogóle	 nie	 zbliżyliśmy	 do	 wieży.	 Przynajmniej	 w	 mojej	 ocenie	 była
dokładnie	tak	samo	odległa.

—	 Czy	 nie	 wydaje	 wam	 się,	 że	 wzniesienie	 z	 wieżą,	 do	 którego



zmierzamy,	przemieszcza	się	razem	z	nami?	—	podjąłem	temat.
—	 Tak,	 przez	 chwilę	 myślałem,	 że	 może	 mam	 urojenia,	 ale	 na

szczęście	nie	tylko	ja	tak	to	widzę	—	odparł	Isel.
—	Cloiche,	czy	na	pewno	dotrzemy	do	widocznej	tam	wieży?	—	spytała

Faidheli	wskazując	na	cel	naszej	wędrówki.
—	Ttaakk,	Cloiche	powiedzieć,	my	iść	do	dobry	Kuphel.
—	Ale	nie	wydaje	ci	się,	że	coś	jest	nie	w	porządku?	Może	coś	zmieniło

się	od	twej	ostatniej	wizyty	w	wieży	Kuphela?
Skalniak	wyraźnie	rozważał	słowa	elfki,	ale	chyba	nie	mógł	zrozumieć,

co	jej	nie	pasuje.
—	No,	nie	zbliżamy	się	do	tej	wieży	w	ogóle!	—	krzyknął	Isel	wskazując

na	ledwo	widoczny	budynek,	jednak	niezdenerwowany,	bardziej	rozbawiony
pauzą	kamiennego	przyjaciela.

—	Ttaakk!	My	się	nie	zbliżać,	bo	to	nie	być	wieża	dobry	Kuphel.
—	Ale	przecież	powiedziałeś	Faidheli,	nasz	ty	skalny	głąbku,	że	to	dom

Kuphela.
Cloiche	przyglądał	się	chwilę	Iselowi	i	odpowiedział	mu:
—	 Bo	 to	 być	 wieża	 dobry	 Kuphel,	 ale	 nie	 być.	 To	 być	 —	 skalniak

wyraźnie	poszukiwał	dobrego	słowa	 i	 roześmiał	 się	 radośnie	swym	niskim
głosem,	gdy	jej	znalazł	—	wskazywacz!

—	 Rozumiem.	 Czyli	 to	 jedynie	 iluzja	 pełniąca	 rolę	 drogowskazu.
Przynajmniej	 się	 wyjaśniło,	 że	 wieża	 Kuphela	 nie	 ucieka.	 Swoją	 drogą,
potęga	stwórcy	objawia	nam	się	już	w	tej	perfekcyjnej	ułudzie	—	powiedział
Arthaniel.	 Faktycznie,	 tak	 dobrej	 iluzji	 nie	 wykonałby	 żaden	 z	 ludzkich
magów.

Szliśmy	 dalej,	 a	 gdy	 zapadł	 zmrok,	 rozbiliśmy	 obóz.	 Cloiche	 nie	 był
w	stanie	powiedzieć,	 jaką	część	drogi	od	przełęczy	do	wieży	mamy	 już	za
sobą,	 ale	 twierdził,	 że	 jutro	dotrzemy	na	miejsce.	Noc	 zapowiadała	 się	na
wyjątkowo	ciepłą,	poza	tym	w	elfich	śpiworach	nie	można	było	zmarznąć.

—	Okolica	wygląda	na	wyjątkowo	spokojną,	ale	Cloiche	wciąż	boi	 się
lasu.	 To	 oznacza	 warty.	 Ja	 stanę	 pierwszy	 —	 powiedział	 Arthaniel,	 a	 my
ułożyliśmy	się	do	snu.

Isel	jak	zawsze	zasnął	błyskawicznie,	a	ja	przyglądałem	się	Cloiche’owi.
Jako	 jedyny	 nic	 nie	 jadł,	 ale	 jeśli	 prawdą	 było,	 że	 czekał	 w	 uśpieni	 tyle



wieków	na	 Truleyla,	 to	 prawdopodobnie	 nie	 potrzebował	 pożywienia.	Nie
wyglądał	 też	 jakby	 miał	 zasnąć,	 chociaż	 ciężko	 było	 wyczytać	 cokolwiek
w	jego	kamiennych	oczach.	Wpatrywał	się	wciąż	w	stronę	lasu.	Faidheli	jak
i	ja	wpatrywała	się	w	kamienną	istotę.	Rzekła:

—	Czuję	się	nieswojo	nie	mając	żadnych	wizji	przyszłości.
—	 Nie	 męczą	 cię	 nieustanne	 obrazy	 nadciągających	 wydarzeń?	 —

spytałem.
—	 Męczą,	 tak.	 Ale	 sądzę,	 że	 podobnie	 męczy	 myśliwych	 codzienne

wstawanie	 rano	 i	 polowanie	 na	 zwierzynę.	Męczy,	 a	 jednak	 gdy	 przestają
polować,	 odczuwają	 pustkę	 w	 swoim	 życiu,	 jakby	 stracili	 część	 siebie.
Myślę,	że	z	moimi	wizjami	jest	podobnie.	Zbyt	do	nich	przywykłam.

—	 Rozumiem.	 Mój	 ojciec	 też	 wiecznie	 narzekał,	 że	 musi	 ciężko
pracować	 w	 polu.	 Pamiętam	 jednak,	 jak	 tuż	 przed	 moim	 wyjazdem	 do
Ulwasti	 rozłożyła	go	choroba.	Nic	groźnego,	ale	miał	 leżeć	w	domu	przez
pięć	dni.	Po	 tym	czasie	wstał	 jeszcze	przed	wschodem	 i	z	wielką	 radością
wyruszył	w	pole.	Wystarczyło	pięć	dni,	aby	zatęsknił	za	rutyną	swego	życia.

—	 Tak.	 Czasami	 przyzwyczajenie	 jest	 dla	 nas	 ważniejsze	 od	 skrytych
pragnień.	Sen	dobry	—	powiedziała	elfka	i	zamknęła	oczy.

Po	dłuższej	chwili	mi	także	udało	się	zasnąć.
***
—	 Zło!	 Mówić,	 że	 w	 las	 złe!	 —	 Cloiche	 obudził	 mnie	 swym	 niskim

krzykiem.
—	Co	się	dzieje?	—	spytał	Isel	i	natychmiast	zerwał	się	na	równe	nogi,

wyskakując	ze	śpiwora	i	chwytając	za	swój	mieczyk.
Wszyscy	wstaliśmy.	Skalniak	wpatrywał	się	w	las	i	ciężko	dyszał.
—	 Nie	 wiem,	 ale	 Cloiche	 chyba	 coś	 zauważył.	 Ja	 nic	 nie	 widzę.	 Nie

zaszkodzi	 jednak	 zachować	 czujność.	 Faidheli,	 nie	masz	 żadnych	wizji?	—
spytał	Arthaniel.

—	Nie,	od	wkroczenia	w	przełęcz	nie	nawiedzają	mnie.
—	Złe	się	zbliżać.	Złe	z	las.	Być	czujni.
Co	prawda	nie	dostrzegałem	nic	dziwnego,	ale	to	nie	były	znane	nam

tereny.	Najlepiej	 świadczyła	 o	 tym	 iluzja	wieży,	 której	 daliśmy	 się	 zwieść.
Na	 bezkresnych	 polanach	 rozciągających	 się	 na	 zachód	 nie	 było	 nikogo,
a	były	one	bardzo	dobrze	widoczne	nawet	nocą.	Wystarczyło	zatem	uważać



tylko	na	jedną	stronę.	Na	granicę	starego	lasu.
—	Dobra,	bo	zaraz	wrócę	spać.	Chyba	zbytnio	ufamy	komuś,	kto	cieszy

się	z	przezywania	go	głąbem	—	Isel	ziewnął	i	już	chciał	wrócić	do	śpiwora,
ale	Cloiche	mu	nie	pozwolił,	mówiąc:

—	 Lepiej	 nie	 spać.	 My	 czuwać.	 Złe	 blisko.	 Ja	 czuć.	 Ale	 ja	 głąb,	 ja
obrońca.

Zdałem	 sobie	 sprawę	 po	 ruchach	 czteropalczastej	 łapy	 naszego
przewodnika,	że	prawdopodobnie	umiejętności	skalniaka	pozwalają	mu	na
wyczuwanie	 drgnięć	 w	 ziemi.	 A	 może	 po	 prostu	 nie	 jestem	 w	 stanie	 go
dobrze	zrozumieć.

Zupełnie	niespodziewanie,	 choć	Cloiche	nas	ostrzegał,	wypadł	na	nas
z	 mroków	 lasu	 nieznany	 mi	 zwierz.	 O	 ile	 nie	 okłamywało	 mnie	 światło
gwiazd,	 jego	 sierść	 była	 zielona,	 gdzieniegdzie	 pokryta	 żółtymi	 cętkami.
Ciało	 tej	 bestii,	 choć	 masywne	 i	 muskularne,	 przemieszczało	 się
z	 niesamowitą	 prędkością.	 Zwierz	 rzucił	 się	 natychmiast	 w	 stronę	 Isela.
Stało	 się	 to	 w	 mgnieniu	 oka	 i	 zupełnie	 bezdźwięcznie.	 Nasz	 kamienny
przyjaciel	jednak	był	gotowy	i	stanął	na	drodze	istoty	przypominającej	kota.
Przednimi	 łapami	 przybysz	 z	 lasu	 przygwoździł	 Cloiche’a	 do	 ziemi
i	skierował	wzrok	w	moją	stronę.	Sierść	miał	krótką	i	gładką,	jedynie	koniec
około	metrowego	 ogona	 znaczyło	 gęste	 owłosienie.	 Długość	 ciała	 szybko
oszacowałem	na	 jakieś	dwa	metry.	Gdy	przez	 chwilę	 zwierzę	pozostawało
w	 bezruchu,	 zauważyłem,	 że	 nogi	 ma	 stosunkowo	 krótkie,	 choć	 równie
masywne	jak	tułów.	Okrągła	głowa	była	skierowana	ciągle	na	mnie,	a	jego
niebieskozielone	oczy	wpatrywały	 się	we	mnie.	Olbrzymi	 kot	podrapał	 się
za	 jednym	 z	 niewielkich,	 sterczących	 uszu	 i	 przejechał	 pazurem	 po
kamiennym	ciele	Cloiche’a,	wyszczerzając	ostre	 zęby.	Zaczął	biec	w	moim
kierunku.

—	Ty	uważać!	—	krzyknął	skalniak.
Zrozumiałem,	 że	 nie	 zdążę	 się	 uchylić.	 Kot	 skoczył.	 Widzę	 dokładnie

otwartą	paszczę	zielonego	zwierza	i	wystawione	w	moim	kierunku	przednie
łapy.	W	dzielącą	nas	przestrzeń	wpada	Isel.	Wraz	z	bestią	przetaczają	się	po
ziemi.

—	Nie!	—	wyrywa	się	z	mych	ust,	gdy	widzę,	jak	kot	zanurza	kły	w	szyi
Isela.



Świst	strzały.	Faidheli	trafia	bestię	w	kark.	Zwierzę	odskakuje	i	zaczyna
bieg	 w	 jej	 kierunku.	 Arthaniel	 bezskutecznie	 stara	 się	 rzucić	 czar
unieruchamiający.	 Elfka	 spokojnie	 napina	 łuk	 i	 wypuszcza	 drugą	 strzałę
między	oczy	napastnika.	Pada	on	martwy	tuż	przed	jej	nogami.	Podbiegam
do	Isela.	Rana	wygląda	paskudnie.

—	Dzięki,	przyjacielu.	Uratowałeś	mi	życie.
—	 Cóż,	 czego	 się	 nie	 robi,	 dla	 zacnego	 wybrańca	 —	 odpowiedział

z	 trudem,	 lecz	 z	 niesłabnącym	 uśmiechem.	 —	 Wiesz,	 może	 teraz,	 zanim
umrę,	wyjawisz	mi	swoje	imię.	Nie	chcę	—	kaszlnął	krwią	—	wyzionąć	ducha
z	myślą	 o	 poświęceniu	dla	 bezimiennego	wybrańca,	mściciela,	 czy	 jak	 cię
tam	jeszcze	nazywali	—	starał	się	standardowo	uśmiechnąć,	ale	nie	mógł.

Bezskutecznie	 próbuję	 zatamować	 upływ	 krwi.	 Zwierzę	 rozszarpało
Iselowi	 połowę	 szyi.	 Czy	 bycie	 wybrańcem	 oznacza	 śmierć	 wszystkich,
którzy	są	dla	mnie	ważni?	Rzekłem	jedynie:

—	 Komu	 jak	 komu,	 ale	 najwspanialszemu	 ze	 złodziei	 Archipelagu
należy	się	poznać	 imię	wybrańca.	Mam	na	 imię…	—	nie	dokończyłem.	 Isel
już	nie	żył.	Wykrwawił	się	zbyt	szybko.

—	Złe…	—	powiedział	Cloiche	wpatrując	się	na	ranę	Isela.
—	Wiedział,	za	kogo	umiera	—	Arthaniel	położył	mi	rękę	na	ramieniu.
Nie.	 Nie	 godzę	 się	 na	 to.	 Mam	 moc	 od	 samego	 Kuphela.	 Moc	 od

stwórcy.	 Od	 boskiej	 istoty,	 która	 wieki	 temu	 wskrzesiła	 zmasakrowane
kobiety	i	dzieci	krasnoludzkie.	Nie	byłem	w	stanie	pomóc	mojej	ukochanej,
ale	 pomogę	 człowiekowi,	 który	 bezinteresownie,	 nie	 znając	 nawet	 mego
imienia,	oddał	za	mnie	życie.	Za	kogo	je	oddał,	 jeśli	nie	będę	w	stanie	nic
poradzić?

—	Wiedział.	Dlatego	też	czas	ukazać	moc	—	powiedziałem	to	pewnie,
przekonany	o	swych	możliwościach.

Spojrzałem	 na	 pogodny	 wyraz	 twarzy	 martwego	 przyjaciela.
Rozłożyłem	ręce.

—	Kuphelu,	 jeśli	 faktycznie	 dzierżę	 twoją	moc,	 to	 teraz	musi	 się	 ona
objawić.

Przesuwam	dłonie	nad	ciało	Isela.	Zamykam	oczy.	Chcę.	Chcę,	aby	ożył.
Magii	nie	trzeba	się	uczyć.	Magię	trzeba	odkryć	w	sobie.	A	ja…	Ja	chyba	ją
w	sobie	czuję.	Czuję,	 jak	wypływa	z	mojego	wnętrza.	Czuję,	 jak	daje	życie



Iselowi.
—	Nie	do	wiary…	—	słyszę	głos	Arthaniela.
Otwieram	oczy	i	widzę	niebieską	łunę	na	moich	dłoniach.	Moc.	Moc	jest

we	mnie.	Wystarczyło,	że	bardzo	zechciałem	jej	użyć,	a	udało	się.	Rana	Isela
goi	 się	 na	 moich	 oczach.	 Nabieram	 przekonania,	 że	 to,	 co	 robię,	 jest
właściwe.	Jest	łatwe.	Jest	częścią	mnie.	Zawsze	było.

—	Iselu,	wstań.
Moje	 słowa	 wybrzmiały	 inaczej,	 niż	 zwykle.	 Cofnąłem	 dłonie,	 a	 Isel

zerwał	się,	łapczywie	oddychając.	Cloiche	wycedził:
—	Ty	być	zupełnie	jak	dobry	Kuphel.
—	A	więc	stało	się.	Nomhlaba	nie	zna	magii	potężniejszej	niż	ta,	która

wraca	zmarłych	do	życia.	Ty	jesteś	obiecanym	mścicielem.	Ty	zmienisz	bieg
historii	—	powiedział	Arthaniel.

Isel	patrzył	na	mnie	z	niedowierzaniem.
—	Chciałeś	znać	me	imię.	Nie	zdążyłem	ci	go	wyjawić	przed	śmiercią.

jeśli	chcesz	wiedzieć,	nazywam	się…
—	To	już	nie	ma	znaczenia	—	odrzekł.	—	Ja	uratowałem	twoje	życie,	ale

ty	 uczyniłeś	 więcej.	 Zwróciłeś	 mi	 moje.	 Ktoś	 taki	 nie	 powinien	 mieć
zwykłego	 imienia.	 Ktoś	 taki	 musi	 być	 nazywany	 wybrańcem	 —	 po	 tych
słowach	 wstał,	 popatrzył	 na	 ubite,	 zielonożółte	 zwierzę	 i	 dodał
z	uśmiechem	—	zacnym	wybrańcem.



WIEŻA	KUPHELA

Po	przebudzeniu	przez	chwilę	miałem	wrażenie,	że	objawienie	się	mej
mocy	i	wskrzeszenie	Isela	było	jedynie	snem.	Potem	ujrzałem	zabitego	kota.
Arthaniel	przyglądał	mu	się	uważnie	i	rzekł:

—	 To	 wcale	 nie	 było	 złe	 stworzenie.	 Zwykły	 drapieżnik	 szukający
jedzenia.

—	 To	 być	 złe.	 Zabić	wiele.	 Dawno	 być	 tu	 dużo	 inne.	 Teraz	 tylko	 złe.
Nawet	siebie	zabijać.	Złe	—	odpowiedział	elfowi	Cloiche.

To	 nie	 był	 sen.	 Jednak	 nie	 odczuwałem	 w	 sobie	 takiej	 mocy,	 jak
podczas	aktu	przywrócenia	do	życia.	Rozważałem	ujawnienie	się	jej	po	raz
pierwszy,	 zaraz	 po	 śmierci	 mej	 najdroższej.	 Czy	 muszę	 dostępować	 bólu,
aby	 potrafić	 korzystać	 z	 danej	 mi	 siły?	 Mam	 nadzieję,	 że	 spotkanie
z	Kuphelem	pozwoli	mi	na	pełną	kontrolę	nad	darem.

Po	 standardowym	 śniadaniu	 składającym	 się	 z	 cridheńskiego	 chleba
i	wody,	ruszyliśmy	dalej,	prowadzeni	przez	kamienną	istotę.	Śmierć	zdawała
się	 nie	 zmienić	 Isela.	 Nawet	 zaczął	 jej	 używać	 jako	 nowego	 argumentu
wobec	 Faidheli,	 że	 niby	 seks	 ze	 wskrzeszonym	 przez	 wybrańca
to	 prawdziwy	 zaszczyt.	 Tak…	 Elfy	 decydując	 się	 mi	 towarzyszyć	 były	 od
dawna	 przekonane,	 że	 dokonam	wielkich	 rzeczy.	 Pewnie	 akt	 zeszłej	 nocy
jest	jedynie	wstępem	do	ich	oczekiwań.	Toteż	atmosfera	wspólnej	podróży
pozostaje	ta	sama.	Jedynie	Cloiche	inaczej	na	mnie	spogląda.	Spodziewam
się,	że	układa	w	głowie	jakieś	bardzo	ważne	pytanie	lub	też	zastanawia	się,
z	kim	ma	do	czynienia.	Powiedział,	że	jestem	zupełnie	jak	dobry	Kuphel…

Krajobraz	 nie	 zmienia	 się	 ani	 na	 chwilę.	 Cały	 czas	 wędrujemy
trawiastymi	 pagórkami,	 rozciągającymi	 się	 daleko	 na	 zachód.	 Po	 prawej
mamy	gęsty	las.	Wieża	Kuphela	wciąż	zdaje	się	nie	zbliżać.	Nagle	na	naszej
drodze	 spotkałem	 znajomą	 roślinę.	 Mała,	 sztywna	 łodyżka	 z	 okrągłym
liściem.	 Schyliłem	 się	 ku	 niej,	 a	 ona	 zakwitła	 na	 moich	 oczach	 białym
kwiatem.	 Boski	 blóm.	 Przypomniałem	 sobie,	 że	 Tofram	 wspominał	 mi,	 iż



boski	 blóm	 rośnie	 jedynie	 w	 okolicy	 wieży	 Kuphela.	 Zastanawiające,
w	końcu	według	elfów	jedynie	Truleyl	dotarł	do	Kuphela.

—	Arthanielu,	czy	znasz	tę	roślinę?	—	spytałem.
—	Tak.	Przecież	ty	też	 ją	znasz.	Zwie	się	 ją	boskim	blómem.	Słyszałeś

o	 niej	 od	 Cathrela.	 Musimy	 być	 zatem	 blisko.	 Jedyna	 upubliczniona
informacja	o	ziemiach	za	Dheireadh	wskazuje,	że	boski	blóm	rośnie	jedynie
w	okolicach	miejsca	zamieszkania	Kuphela.

—	 Jak	 bardzo	 upubliczniona?	 O	 boskim	 blómie	 słyszałem	 już	 od
Toframa.	 Czy	 Truleyl	 po	 powrocie	 zza	 Gór	 Ostatnich	 kontaktował	 się
z	ludźmi?

—	Czy	się	kontaktował?	On	się	do	nich	udał.	To	z	Edolobheli	wyruszył
morzem	na	daleki	wschód.

—	Czy	nie	był	wtedy	wrogiem	wieży	magów?
—	Był.	Miał	jednak	wciąż	zwolenników	w	państwie	ludzi.	Poza	tym	był

synem	 przywódcy	 Federacji	 Wspólnoty	 Ludzkiej.	 Jego	 dobrowolne
opuszczenie	 Nomhlaby	 odpowiadało	 magom.	 Utwierdzało	 wszystkich
w	przekonaniu,	że	Konung	ostatecznie	wygrał	spór	i	słusznie	został	królem.
Boskie	 blómy	 Truleyl	 zabrał	 w	 podróż,	 więc	 musiał	 powiedzieć	 o	 nich
magom.	 Treść	 przyrzeczenia	 też	 najpewniej	 im	 pokazał.	 Nie	 wiem,
dlaczego	 nie	 obawiali	 się	 przyszłego	 nadejścia	 obiecanego	mściciela,	 ale
może	uznali,	że	dadzą	mu	radę.

—	 Sądząc	 po	 przyjęciu,	 jakie	 nam	 zgotowali,	 bardziej	 chodziło
o	zamysł,	że	uda	się	go	przeciągnąć	na	swoją	stronę	—	dodał	Isel.

—	 Możliwe,	 że	 już	 lata	 temu	 zrodziła	 się	 w	 ich	 głowach	 taka	 myśl.
Możliwe	 też,	 że	 zwyczajnie	 nie	 chcieli	 prowadzić	 wojny	 z	 kimś,	 kto	 miał
zawarty	pakt	z	Kuphelem.	Tego	już	się	nie	dowiemy.

—	Wy	patrzeć.	My	już	prawie	być.
Początkowy	 nie	 zrozumiałem,	 o	 co	 chodzi	 Cloiche’owi.	 Co	 prawda

boskich	 blómów	 było	 coraz	 więcej,	 ale	 nasz	 kamienny	 przewodnik	 nie
zwracał	 na	 nie	 większej	 uwagi.	 Dopiero	 po	 chwili	 zorientowałem	 się,	 że
pagórek	z	wieżą,	który	wcześniej	był	jakimś	rodzajem	iluzji,	teraz	z	każdym
naszym	krokiem	wydaje	się	być	bliżej.	Widzę	też	koniec	ciemnego	lasu.	Czy
to	możliwe,	że	za	chwilę	dostąpię	zaszczytu	spotkania	samego	stworzyciela
świata?



Pagórek,	na	którym	widniała	wieża	był	zupełnie	zwyczajny.	Osławiona
wieża	 również	 była	 zwyczajna.	 Postawiona	 na	 szczycie	wzniesienia,	miała
trzydzieści,	 może	 więcej	 metrów	 wysokości.	 Zbudowana	 była	 z	 białego
kamienia.	 Nie	 miała	 okien	 ani	 drzwi,	 przynajmniej	 nie	 z	 naszej	 strony.
Usłyszałem	morze.

—	 Jak	 na	 miejsce	 zamieszkania	 stwórcy	 spodziewałem	 się	 czegoś
bardziej	spektakularnego	—	powiedział	Isel.

Zbliżyliśmy	się	do	wieży	i	okrążyliśmy	ją.	Z	drugiej	strony	również	nie
miała	żadnych	otworów.	Zwykła,	ośmioboczna	wieża	bez	żadnego	wejścia.
Za	to	widok	na	morze	był	przepiękny.	Znajdowaliśmy	się	na	samym	krańcu
Nomhlaby.	 Kilkanaście	 kroków	 od	 wieży	 kończyła	 się	 przyjemna	 trawa
porośnięta	boskim	blómem	i	nagle	zmieniała	w	skalistą	skarpę.

—	Czy	 to	 jest	dom	Kuphela,	Cloiche?	—	spytałem	upewniając	 się,	 czy
jesteśmy	w	dobrym	miejscu.

—	Ttaakk!	Tu	mieszkać	dobry	Kuphel.
—	A	czy	dobry	Kuphel	być	w	domu?	—	zapytał	Isel	parodiując	skalniaka.
—	Dobry	Kuphel	zawsze	być	w	dom.
—	To	może,	nasz	głąbie,	zawołasz	go	albo	coś	w	ten	deseń?
—	 Nie.	 Głąb	 nie	 móc.	 Truleyl	 dawno	 temu	 zawołać.	 Wy	 musieć	 —

odrzekł	Cloiche	wyraźnie	zadowolony	z	przypomnienia	mu	o	jego	sile.	Cóż,
może	nigdy	nie	dowie	się,	czemu	naprawdę	zawdzięcza	przezwisko	nadane
mu	przez	Isela.

—	 Mam	 lepszy	 pomysł.	 Może	 w	 końcu	 na	 coś	 przyda	 się	 zdolność
włamywacza	 i	 wejdziesz	 do	 środka,	 Iselu?	 —	 powiedziałem.	 —	 My
naturalnie	zaraz	za	tobą.

—	 Jasne.	Daj	mi	 tylko	odpowiedni	 kilof,	 to	może	do	 jutra	 zrobię	nam
małe	przejście.

—	Obiecany	mścicielu,	ty	powinieneś	poprosić	Kuphela	o	spotkanie	—
rzekł	Arthaniel	zupełnie	poważnie.

—	W	końcu	to	ciebie	wybrał	—	dodała	Faidheli.
Oczywiście	mieli	rację.	Zastanawiałem	się,	 jak	zawołać	do	boga.	Może

po	prostu	wykrzyczeć	jego	imię?
Nagle	 na	 kamiennej	 wieży	 zajaśniało	 niebieskie	 światło.	 Uformowały

się	 z	 niego	 drzwi	 i	 usłyszałem	 głos,	 bardzo	 pewny	 i	 kojący.	 Tak	 właśnie



wyobrażałem	sobie	głos	boga.
—	 Niedawno	 wróciłeś	 przyjacielowi	 życie,	 a	 teraz	 nie	 wiesz,	 jak

otworzyć	drzwi	do	mego	domu?	Wejdźcie.	Oczekiwałem	was.
Nie	zwlekając	przeszliśmy	przez	magiczne	drzwi.
***
Pomieszczenie,	 w	 którym	 się	 znaleźliśmy	 nie	 mogło	 być	 częścią

widzianej	 niedawno	 wieży.	 Było	 zbyt	 duże.	 Chociaż	 gościliśmy	 u	 samego
boga…	Staliśmy	na	drewnianej	podłodze.	Otaczały	nas	drewniane	ściany,	na
których	 paliły	 się	 świeczniki.	 Ściany	 były	 bardzo	 wysokie,	 co	 najmniej
dziesięciometrowe.	 Za	 nami	 bił	 niebieski	 blask	 magicznego	 przejścia,
a	przed	nami	rozciągał	się	zastawiony	najrozmaitszymi	potrawami	stół,	na
oko	 długości	 minimum	 pięćdziesięciu	 metrów.	 Na	 jego	 końcu	 siedziała
postać.	Właśnie	wstawała.	Podeszła	do	nas.	Była	prawie	dwukrotnie	wyższa
niż	my.	Spojrzała	na	mnie	oczami,	w	których	nie	mogłem	dostrzec	nic	poza
niebieskim	 blaskiem.	 Wyczuwałem	 niezmierzoną	 moc	 wypływającej
z	goszczącej	nas	osoby.	To	był	Kuphel.	Przybrany	w	złoty,	płytowy	pancerz
z	wyrytym	na	piersi	napisem	Hann	Skal,	którego	nie	rozumiałem.	Na	plecy
zarzuconą	miał	purpurową	pelerynę,	bez	żadnych	zdobień.	Całą	twarz	boga
pokrywała	ruda	broda,	długa	na	dziesiątą	część	metra.	Na	głowie	miał	złoty
hełm	z	długimi,	krętymi	rogami.	Patrzył	chwilę	na	mnie	i	rzekł:

—	 Naprawdę	 zadziwiające,	 że	 mogłeś	 wskrzesić	 kogoś,	 a	 następnie
zupełnie	 zapomnieć	 o	 swojej	 sile	 —	 po	 czym	 zwrócił	 się	 w	 stronę	 mych
towarzyszy.	—	Częstujcie	się.	Gdy	już	się	posilicie,	prześpijcie	się	—	wskazał
na	ustawione	pod	ścianą	łóżka	—	gdyż	nigdy	więcej	w	życiu	nie	będziecie
mieli	okazji	zaznać	wypoczynku,	jaki	wam	tu	oferuję.

—	Dziękuję,	 stwórco	—	odparł	Arthaniel,	na	co	Kuphel	 jedynie	kiwnął
głową.

—	Jedzcie.	Wasz	przyjaciel	później	do	was	dołączy	—	po	tych	słowach
bóg	 położył	mi	 olbrzymią	 dłoń	 na	 ramieniu	 i	 natychmiast	 znaleźliśmy	 się
w	zupełnie	innym	miejscu.	W	jakiejś	jaskini.

—	Słyszałeś?	—	spytał	się.
—	Nie,	nic	nie	słyszę	—	odparłem.
—	 Słyszałeś	 podziękowanie	 elfa?	—	 Kuphel	 przyglądał	mi	 się	 bardzo

uważnie.



—	Tak.
—	Stwórco…	To	był	chyba	największy	błąd,	jaki	popełniłem.
Zaskoczyła	mnie	ta	wypowiedź.	Czyżby	bóg	żałował	stworzenia	życia?

Uśmiech	zawitał	na	twarzy	mojego	rozmówcy.
—	 Czy	 miałeś	 kiedyś	 w	 swym	 życiu	 sytuację,	 w	 której	 zostałeś

postawiony	 przed	 trudnym	 wyborem	 wiedząc,	 że	 każda	 opcja	 może
przynieść	tragiczne	konsekwencje?	—	nie	zdążyłem	odpowiedzieć.	—	Każdy
miał	taką.	Jeśli	nie	miał,	to	przyjdzie	i	dla	niego	czas	wyboru.

Spoglądałem	w	większą	ode	mnie	osobę,	a	ona	patrzyła	na	mnie.
—	Wiesz,	po	co	zostałeś	wezwany?
—	Powiedziano	mi.	Mam	dokonać	zemsty	przynależnej	Truleylowi.
Moja	odpowiedź	została	skwitowana	śmiechem.
—	Dokonać	wyboru,	nie	zemsty.
—	Wyboru,	stwórco?
—	Nie	nazywaj	mnie	tak.	Nie	jestem	stwórcą.
Ta	 informacja	 była	 dla	 mnie	 swoistym	 szokiem.	 Czyżbym	 jednak	 nie

rozmawiał	z	Kuphelem?
—	Rozmawiasz	z	Kuphelem	—	czytanie	w	myślach	nie	powinno	dziwić

u	 kogoś	 nazywanego	 bogiem.	 —	 Jednak	 nie	 stworzyłem	 życia.	 Jedynie
pragnąłem	ułatwić	jego	rozwój…	To	mógł	być	błąd.

—	Nie	rozumiem.
—	 Bo	 to	 trudno	 zrozumieć.	 Gdy	 się	 przebudziłem,	 nie	 było	 na

Nomhlabie	 żadnego	 żywego	 stworzenia.	 Nikogo,	 z	 kim	 mógłbym
porozmawiać.	Nie	wiedziałem,	skąd	się	wziąłem,	co	tu	 robię,	kim	 jestem…
Niepewność,	 pytania	 o	 sens	 istnienia,	 nauka	 życia,	 mowy,	 mocy…
To	 wszystko	 było	 dla	 mnie	 trudne.	 Najtrudniejszy	 zaś	 był	 brak	 wiedzy
o	pochodzeniu.	Po	niezliczonych	latach	samotności	i	odkrywania	świata	na
Nomhlabie	 pojawili	 się	 pierwsi	 ludzie.	 Widziałem	 ich	 zagubionych,
zadających	te	same	pytania,	które	ja	zadawałem	sam	sobie.	Stanąłem	zatem
przed	nimi	i	powiedziałem,	że	stworzyłem	ich,	aby	swym	życiem	dawali	mi
radość.	 Jedno	 proste	 kłamstwo,	 które	 wprowadziło	 od	 samego	 początku
w	ich	istnienie	sens	i	harmonię.

—	Zatem	nie	jesteś	stworzycielem	świata?
—	Nie.	Jednak	z	pewnością	jestem	najpotężniejszą	istotą	na	świecie.



—	Czemu	nie	wyjawiłeś	prawdy	swym	wyznawcom?
—	 Po	 co?	 Aby	 wprowadzić	 nieład	 w	 ich	 ułożony	 świat?	 Byłoby

to	okrutne.
—	Czemu	zatem	wyjawiasz	ją	mi?
—	Bo	zanim	podejmiesz	wybór,	musisz	być	w	pełni	świadomy.
—	Świadomy?	Czego?
—	Odpowiedzialności.
—	Odpowiedzialności…	Nie	powiedziałeś	mi,	jakiego	wyboru	ode	mnie

oczekujesz.
—	To	proste.	Znasz	już	historię	wampirów	i	ich	kary.	Ja	podjąłem	wieki

temu	decyzję,	która	ciąży	mi	do	dzisiaj.	Truleyl	chciał,	abym	podjął	kolejną.
Ja	jednak	dawno	przestałem	wtrącać	się	w	nieswoje	sprawy.	Ktoś	inny	mnie
w	tym	zastąpi.	Ty.

—	Zaczekaj,	czy	mówisz	o	decyzji	ukarania	Igaziego	wraz	z	pierwszymi
ludźmi?	Czego	żałujesz?	Jak	było	naprawdę?

—	Dokładnie	tak,	 jak	przedstawiły	ci	to	elfy.	Musisz	jednak	zrozumieć,
że	 skazanie	 ludzi	 na	 bycie	 wampirami	 nie	 było	 wcale	 mniej	 okrutne	 od
mordu	dokonanego	na	bezbronnych	krasnoludach.

—	Jak	możesz	tak	mówić,	oni	zabili	wszystkie	kobiety	i	dzieci!
—	 Nie	 powiedziałem,	 że	 nie	 było	 to	 okrucieństwem.	 Po	 prostu	 ja

dopuściłem	się	nie	mniejszego.
—	Przecież	jedynie	ukarałeś	ich	za	ich	czyn.
—	A	jakie	miałem	do	tego	prawo?
Zamilkłem.	 Sprawa	 kary	 dla	 Igaziego	wydawała	mi	 się	 oczywista,	 ale

próbowałem	spojrzeć	na	nią	oczami	Kuphela.	Nie	mogłem	 jednak	 znaleźć
odpowiedzi.

—	Widzisz	—	podjął	bóg	—	z	perspektywy	czasu	mogę	powiedzieć,	że
kara	nałożona	na	wampiry	była	bezzasadna.	To	prawda,	że	dokonali	rzeczy
strasznej.	Krasnoludzcy	mężczyźni	mieli	pełne	prawo	do	zemsty,	jednak	byli
na	to	zbyt	słabi.	 Ja	 ich	wyręczyłem.	Mało	tego,	wróciłem	przyszłość	 jednej
rasie,	 a	 zabrałem	 ją	 drugiej.	 Tyle,	 że	 jestem	 zbyt	 potężny,	 aby	 zostać
osądzonym.	 Działając	 pod	 wpływem	 chwili	 byłem	 przekonany,	 że	 robię
słusznie.	 Ale	 czy	 nie	 wykorzystałem	 swojej	 mocy	 w	 sposób	 podobny
Igaziemu?	 Jedyna	 różnica	między	 nami	 jest	 taka,	 że	 on	 chciał	 wywyższyć



ludzi	i	zniszczyć	krasnoludy,	a	ja	wywyższyłem	krasnoludy	niszcząc	ludzi.
Przemówiły	do	mnie	słowa	Kuphela.
—	Jednak	dokonałeś	wyboru.	Stało	się.	Dla	krasnoludów	jesteś	dobrym

bogiem.
—	Właśnie…	Okazałem	się	bardzo	pyszny.	Mając	moc	przywracania	do

życia	 sam	 zacząłem	 wierzyć,	 że	 jestem	 stworzycielem.	 Ale	 ja	 tylko
korzystam	z	mocy,	jaka	została	mi	dana.	W	swojej	pysze	obdarzyłem	Yemifa
nieśmiertelnością,	aby	potęga	krasnoludzka	pamiętała	o	mojej	pomocy.	Ale
wampiry	też	pamiętają…	Zostawmy	to.	Jesteś	tu	po	to,	aby	dokonać	wyboru.
Dokonasz	go,	ale	wpierw	musisz	panować	zawsze	nad	mocą.	Nie	tylko,	gdy
twój	przyjaciel	zostanie	zabity	przez	tygera.

—	Tyger?	A	więc	tak	zwie	się	to	zwierzę.
—	 Przynajmniej	 ja	 je	 tak	 nazwałem.	 Na	 świecie	 jest	 wiele	 dziwnych

istot.	Na	przykład	Cloiche.	Narodził	się	w	niewyjaśnionych	okolicznościach
pośród	 szczytów	Gór	Ostatnich.	 Jedyne	 rozumne	 stworzenie	 na	 północ	 od
Dheireadh.	 Umiłował	 inne	 zwierzęta.	 Jedynie	 tygery	 znienawidził.	 Cóż,
teraz	 nie	 ma	 już	 pośród	 drzew	 Dhiacoille	 innych	 zwierząt.	 Ale	 akurat
tygery	 nie	 są	 winne	 swej	 naturze.	 Były	 jedynymi	 drapieżnikami
zamieszkującymi	 olbrzymi	 las.	 Też	 wyginą.	 Nie	 mają	 na	 co	 polować,
zagryzają	 się	 nawzajem	 —	 Kuphel	 pozostał	 w	 chwilowej	 zadumie.	 —
Odblokowanie	 twej	mocy	 będzie	 proste.	Wystarczy,	 że	 zrobię	 tak	—	 rzekł
kładąc	na	moim	czole	olbrzymią	dłoń	—	i	już	będziesz	miał	pełną	kontrolę
nad	moim	darem.

Faktycznie,	 poczułem	 moc,	 która	 mnie	 wypełnia.	 To	 takie	 ciekawe
uczucie…	 Jakby	 jedynie	 otworzono	 drzwi,	 aby	 uwolnić	 czekającą	 za	 nimi
siłę.

—	 Teraz	 masz	 moc	 wypełnić	 przyrzeczenie,	 które	 Truleyl	 złożył	 mi
przed	wiekami.	 Przyrzeczenie,	 że	 ktoś	 z	 jego	 ludu	 zdejmie	 ze	mnie	 ciężar
sądu.	 Treść	 jego	 mogła	 nie	 być	 jasna,	 ale	 wszystko	 sprowadza	 się	 do
jednego	 wyboru.	 Wyboru,	 czy	 ukarać	 wieżę	 magów,	 czy	 pozostawić	 ją
w	spokoju?

—	 Dobrze	 rozumiem?	 W	 przyrzeczeniu	 była	 mowa	 o	 odbudowaniu
potęgi	 państwa	 ludzi	 pod	 twoim	blaskiem,	 a	 ty	 chcesz,	 żebym	zwyczajnie
ukarał	magów	bądź	nie?



—	Mój	 drogi.	 Czymże	 jest	 potęga,	 jeśli	 nie	możliwością	 decydowania
o	 własnym	 losie?	 Przyrzeczenie	 Truleyla	 sprowadza	 się	 w	 swych
wierszowanych	słowach	do	tego,	że	w	zamian	za	ofiarowaną	ludziom	nową
krainę,	 zdjęty	 będzie	 ze	 mnie	 obowiązek	 osądu	 zwrócenia	 się	 w	 stronę
wampirzej	 magii.	 To	 nie	 ja,	 lecz	 sami	 ludzie,	 a	 konkretniej	 ich
przedstawiciel,	 będzie	 musiał	 zdecydować,	 czy	 w	 zamian	 za	 straszny	 los,
jaki	 przy	 użyciu	 czarów	 zgotowano	 Arthungowi,	 należy	 się	 zagłada	wieży
magów	 i	 wstąpienie	 na	 tron	 ludzki	 potomka	 Truleyla,	 czy	 może	 jednak
ludzkość	Nomhlaby	pozostanie	pod	rządami	potomka	Konunga?

—	Ja…	nie	wiem.
—	Chciałbym	rzec,	że	nie	musisz	podejmować	osądu	teraz.	Jednak	czas

goni.	Przybywając	do	mnie	wieki	 temu	Truleyl	bardzo	chciał,	 abym	ukarał
ludzi	korzystających	z	mocy	wampirów	i	osadził	go	na	tronie	podobnie,	jak
uczyniłem	to	z	Yemifem.	Jako	bóg	powinienem	być	konsekwentny,	dlatego
dałem	mu	poniekąd	 taką	możliwość.	 Jako	 istota,	 która	 jedynie	 grała	 boga
przed	 innymi,	 wykorzystałem	 prośbę	 Truleyla	 do	 naznaczenia	 ciebie.	 Do
zdjęcia	ze	mnie	brzemienia,	które	sam	na	siebie	nałożyłem.	Jako	wezwany
przeze	mnie	wybraniec	podejmij	decyzję,	czy	przyprowadzisz	do	Nomhlaby
ludzi	 z	 Archipelagu	 oddając	 im	 tron	 Konunga,	 czy	 zaniechasz	 tego?	 Czy
dokonasz	 zemsty	 na	 wieży	 magów,	 czy	 pozwolisz	 jej	 nadal	 trwać.	 Jako
przedstawiciel	 ludzkości	 sam	 zdecydujesz	 o	 jej	 przyszłości.	 Jednak	 zanim
to	się	stanie,	czeka	cię	jeszcze	spotkanie	z	mieszkańcem	tych	podziemi.

Nie	znałem	miejsca,	w	którym	się	znaleźliśmy.	Było	tu	głucho	i	ciemno.
—	Kuphelu,	gdzie	jesteśmy?
—	 Nie	 wiesz?	 Obdarzyłem	 cię	 już	 całą	 swoją	 mocą.	 Wystarczy,	 że

zechcesz	znać	to	miejsce,	a	je	poznasz.
Tak,	 moc.	 Najważniejsze,	 to	 zacząć	 z	 niej	 korzystać	 jak	 z	 kolejnego

zmysłu.	Gdy	stanie	się	czymś	naturalnym,	to	będę	podobny	Kuphelowi.
—	Wiesz	 już,	 gdzie	 jesteśmy?	—	 zadając	 to	 pytanie	Kuphel	 zaczął	 iść

w	głąb	ciemnych	tuneli.
—	To…	To	góry	centralne.	Idziemy	do	wampirów?
—	 Pamiętaj,	 że	 przed	 podjęciem	 decyzji	 musisz	 poznać	 wszystkie

punkty	widzenia	na	twoją	misję.
Nie	 zaszliśmy	 daleko,	 gdy	 zza	 zakrętu	 zbliżyła	 się	 ku	 nam	 postać.



Mężczyzna,	 w	 samych	 spodniach	 i	 czerwonej	 narzucie	 na	 ramiona,
o	 krótkich,	 czarnych	 włosach,	 śnieżnobiałej	 skórze	 i	 z	 ogromną	 blizną
przechodzącą	 przez	 pierś	 i	 brzuch.	 Spojrzał	 na	 mnie	 swymi	 czerwonymi
oczami	i	zwrócił	się	do	Kuphela:

—	Oto	 i	przybył	 stworzyciel.	Czy	może	 raczej	powinienem	nazwać	cię
kłamcą?

—	 Igazi,	 określenie	 kłamca	 nie	 zawsze	 jest	 obraźliwe.	 Uważam,	 że
dzięki	mojemu	kłamstwu	było	wam	łatwiej	się	rozwinąć.

—	Naturalnie.	Dlatego	właśnie	przyznałeś	się	mi	do	swej	zwyczajności,
szukając	 zrozumienia?	 Bo	 nazwanie	 się	 bogiem	 uważasz	 za	 właściwe?
Żałosny	 jesteś.	 A	 teraz	 postanowiłeś	 sprawić	 podobnego	 sobie	 ucznia,
którego	 miałeś	 czelność	 przyprowadzić	 do	 mnie.	 Czy	 nie	 dość	 ci,	 że
zrujnowałeś	 dziedzictwo	 pierwszych	 ludzi	 na	 rzecz	 krasnoludów?	 Musisz
jeszcze	pokazać,	że	zbliża	się	koniec	moich	wpływów	wśród	drugich	ludzi.
Nacieszyć	się	swoją	dominacją.	Tak	właśnie	postępuje	bóg.	Stworzyciel.

—	 Chciałem,	 aby	 mój	 wybraniec,	 zanim	 zaangażuje	 się	 w	 pełni
w	wydarzenia	Nomhlaby,	spotkał	się	z	tobą.	Zgodziłeś	się	na	to.

—	A	czy	więzień	ma	jakąkolwiek	możliwość	wyboru?
—	Dobrze	wiesz,	że	każdy	ma	możliwość	wyboru.
Igazi	począł	uważnie	na	mnie	spoglądać.	W	końcu	odezwał	się:
—	Zapewne	znasz	już	całą	historię	upadku	mojego	ludu.	Kiedyś	władcy

świata,	 teraz	 zapomniane	 wampiry,	 mieszkające	 w	 pieczarach	 gór
centralnych.	Nie	mam	zamiaru	tłumaczyć	się	z	wyborów,	których	dokonałem
dawno	temu,	ani	z	tych,	które	podejmuję	obecnie.

—	 Nie	 chciałbym,	 abyś	 mi	 się	 tłumaczył.	 Raczej	 abyś	 wytłumaczył.
Wytłumaczył,	czemu	nie	chciałeś	pokoju.	Czego	go	nie	chcesz	teraz?

—	Wytłumaczył?	Od	tego	wytłumaczenia	pewnie	zależy	mój	los.	Ja	chcę
pokoju,	 ale	 pokoju	 pod	 moimi	 rządami.	 Powiem	 ci	 coś,	 wybrańcze
Kuphela.	Nie	żałuję	wcale	mordu	dokonanego	na	krasnoludach.	Był	 to	akt
dążenia	 mej	 rasy	 do	 władzy.	 Nie	 żałuję	 też	 wprowadzenia	 nieprzyjaźni
między	 Ukwaziego	 i	 Yemifa.	 To	 była	moja	 ostatnia	 szansa	 na	 zaistnienie.
Żałuję,	 że	 kazałem	 Mesoframowi	 spróbować	 przekabacić	 cię	 na	 swoją
stronę,	bo	w	swej	naiwności	wierzyłem,	że	z	mocą	Kuphela	będziesz	mógł
zdjąć	 klątwę	 z	wampirów.	 Lecz	 to	 był	 błąd,	 bo	 zabijając	 cię	 przynajmniej



doprowadziłbym	 w	 końcu	 do	 klęski	 krasnoludów.	 Teraz	 pewnie	 już	 za
późno.	 Obronisz	 je,	 podobnie	 jak	 twój	 mocodawca	 zrobił	 to	 przed	 laty.
Wiesz	 czego	 żałuję	 jednak	 bardziej?	 Żałuję	 —	 Igazi	 spojrzał	 w	 tym
momencie	 na	 Kuphela	 —	 że	 podpowiedziałem	 mu	 inne	 rozwiązanie,	 niż
kara	 śmierci.	 Krasnoludy	 nawet	 nie	 odczuły	 spowodowanej	 przez	 nas
masakry,	gdyż	dokonał	się	akt	wskrzeszenia.	Pierwsi	ludzie	zaś	do	tej	pory
cierpią	 i	 patrzą,	 jak	 Nomhlaba	 się	 zmienia,	 gdy	 my	 niezmiennie	 trwamy
z	 piętnem	 kary	 tak	 zwanego	 stworzyciela.	 Powiem	 ci	 coś	 —	 wampir
podszedł	do	mnie	 i	położył	mi	 rękę	na	 ramieniu	—	okaż	 łaskę	 tym,	którzy
już	wystarczająco	wycierpieli	za	swoje	grzechy.	Twoim	przeznaczeniem	nie
jest	dokonać	wyboru,	którego	Kuphel	nie	chciał	podjąć	na	prośbę	Truleyla.
Twoim	przeznaczeniem	jest	stać	się	lepszym,	niż	ten,	od	którego	pochodzi
twa	 moc.	 Zakończ	 smutny	 los	 wampirzej	 rasy.	 Zabijając	 mnie,	 zniszczysz
magię	 ludzi,	 a	 śmierć	 będzie	 dla	mych	współbraci	wybawieniem.	 Jeśli	 zaś
zechcesz	 zostawić	 nas	 przy	 życiu,	 to	 uwolnij	 nas	 bądź	 też	 zostaw
uwięzionych,	 ale	 nie	 gwarantuję,	 że	 nienawiść	 do	 wolnych	 ludów
Nomhlaby,	 która	dojrzewała	w	nas	przez	 te	wszystkie	 lata,	nie	da	o	 sobie
znać.	Tak	długo	w	nas	dojrzewała…

—	 Igazi,	musisz	wiedzieć	—	powiedziałem	—	 że	 akt	wskrzeszenia	nie
umniejsza	waszego	okrucieństwa.	Dążenie	do	władzy	za	wszelką	cenę	 jest
złe.	Przyznaję	jednak,	że	obecne	życie	może	być	dla	was	gorsze,	niż	śmierć,
dlatego	okażę	ci	łaskę,	o	którą	prosisz.	Już	niedługo	jaskinie	gór	centralnych
staną	się	przeszłością.	 Idź	teraz	 i	powiedz	 innym	wampirom,	że	wybraniec
Kuphela	pozbawi	was	życia	na	twoją	prośbę.

—	 Niczego	 więcej	 od	 ciebie	 nie	 oczekuję.	 Pamiętaj,	 że	 mając	 moc,
nikt	nie	zmusza	cię	do	jej	wykorzystywania.	Ty	sam	decydujesz	czy	i	kiedy
ingerować	w	cokolwiek.	Ja	ingerowałem	w	złym	momencie,	gdyż	silniejszy
ode	mnie	również	wtedy	zaingerował,	ale	niczego	nie	żałuję.	Śmierć	będzie
wybawieniem	od	tej	niekończącej	się	walki	z	ukrycia.

Po	 tych	 słowach	 Igazi	 zawrócił	 do	 mieszkalnej	 części	 gór,	 a	 Kuphel
rzekł	tylko:

—	Nie	będzie	dla	mnie	rzeczy	piękniejszej,	niż	stworzenie	istoty,	która
mądrzej	niż	ja	pomoże	Nomhlabie	żyć	w	pełnej	harmonii.

—	Kuphelu,	 ty	potraktowałeś	 Igaziego	 jak	potężnego	człowieka,	który



nadużył	swej	mocy.	Ale	czy	tygery	żyjące	na	północy	odpowiadają	za	śmierć
niewinnych	zwierząt,	które	służą	im	za	pożywienie?

—	Tygery	nie	posiadają	rozumu.
—	 Nie	 nam	 osądzać,	 co	 się	 kryje	 w	 głowach	 innych	 i	 do	 czego	 są

stworzeni.	Skoro	nie	ty	 jesteś	sprawcą	życia,	to	musi	nim	być	ktoś	o	wiele
cię	przewyższający.	Ten	ktoś	stworzył	również	ciebie.	Może	wampiry	zostały
zaprogramowane	 do	 dążenia	 do	 dominacji?	 Może	 próby	 wprowadzania
niezgody	 leżą	 w	 ich	 naturze?	 A	 natura	 nie	 powinna	 podlegać	 osądowi.
Zagrażającego	 życiu	 tygera	 się	 zabija,	 a	 nie	 więzi	 i	 torturuje.	 Śmierć	 dla
wampirów	to	koniec	problemów.	Czy	sam	nie	przekonywałeś	mnie,	że	kara
dla	nich	była	zbyt	wysoka?

—	Zaiste,	nie	potrzebujesz	już	ode	mnie	nic.	Idź	teraz	i	rób,	co	uważasz
za	 słuszne,	albowiem	 to	 ty	od	dziś	będziesz	 siłą	wyższą	na	Nomhlabie.	 Ja
będę	 obserwował,	 jak	 ten	 świat	 zmienia	 się	 dzięki	 memu	 wybrańcowi.
Podjąłeś	decyzję.	Jej	brzemię	będzie	ciążyć	tobie,	nie	mi.

—	 Nie	 wiem,	 czy	 podjąłem.	 Pozostaje	 jeszcze	 kwestia	 magów.	 Na
polach	Skorturavegum	dokonali	strasznej	rzezi.	Długo	myślałem,	że	chcieli
jedynie	zakończyć	trwający	pomiędzy	ludźmi	spór.	Fakt,	zrobili	to	brutalnie,
ale	jednak	przyniosło	to	skutek…

—	 Magowie	 wiele	 lat	 oficjalnie	 nie	 ingerowali	 w	 spór	 Federacji	 ze
Zjednoczonymi	 Miastami.	 Zanim	 doszło	 do	 pogromu	 na	 Skorturavegum,
Arthung	osiągnął	porozumienie	z	Konungiem.	Konung	miał	stanąć	na	czele
nowego	 państwa,	 ale	 wieża	 magów	 miała	 zostać	 zniszczona,	 a	 magowie
wytępieni.	 Na	 to	 ówczesny	 arcymag	 nie	 mógł	 sobie	 pozwolić.	 Masakra
wojsk	 Arthunga	 była	 w	 głównej	 mierze	 pokazem	 mocy	 wobec	 Konunga,
aby	nie	śmiał	myśleć	o	zdradzie	ówczesnych	sprzymierzeńców.

—	Zatem	sugerujesz,	abym	był	wobec	nich	bardziej	surowy?
—	 Ja	 nic	 nie	 sugeruję.	 Próbuję	 jedynie	 przekazać	 ci	 pełny	 obraz

wydarzeń.	Musisz	zrozumieć,	że	nie	ma	z	gruntu	dobrych	ani	z	gruntu	złych
wyborów.	Każda	dobroć	wobec	 jednej	 istoty	może	okazać	 się	 złem	wobec
innej.	 Sam	 podejmiesz	 decyzję.	 Przyrzeczenie	 się	 dokonało.	 Namiestnicy
Archipelagu	nie	muszą	już	obawiać	się	mego	gniewu.	Do	ciebie	należy	teraz
decyzja,	 czy	 twoi	krajanie	powrócą	do	Nomhlaby,	mszcząc	się	na	magach,
czy	 zostawią	 ich	 w	 spokoju,	 zapominając	 o	 dawnej	 urazie	 i	 wiodąc



dotychczasowe	życie	z	dala	od	magii.
Tak	więc	poznałem	swoje	prawdziwe	przeznaczenie.	Sąd	nad	magami

to	jedno,	a	sprawa	namiestników	za	morzem	to	drugie.	Muszę	wybrać,	czy
poprowadzić	 Archipelag	 na	 podbój	 Nomhlaby,	 czy	 pozostawić	 rzeczy
w	swym	aktualnym	stanie.

—	 Wspomniałeś,	 że	 nie	 mam	 wiele	 czasu	 na	 podjęcie	 decyzji.
Konkretnie	ile	mi	go	dajesz?

—	 Ja?	 Jeśli	 o	 mnie	 chodzi,	 w	 ogóle	 nie	 musisz	 dokonywać	 wyboru.
Truleyl	 wymagał	 tego	 ode	 mnie,	 ja	 nie	 będę	 przedłużeniem	 jego	 woli
wobec	ciebie.	Problem	polega	na	 tym,	że	 jeżeli	chcesz	położyć	kres	magii
pochodzącej	od	wampirów,	 to	najwyższy	czas	ku	temu,	bo	właśnie	wojska
Konunga	 wspierane	 przez	 zaklęcia	 wieży	 oblegają	 Idolobhę.	 Krasnoludy
to	potężna	nacja,	ale	nie	mają	szans	z	czarami.	Chyba,	że	zechcesz	zapobiec
kolejnej	masakrze	istot	niemagicznych?

Nie	musiałem	się	 zastanawiać.	Nie	wiem,	 czy	wieża	magów	zasłużyła
na	zniszczenie.	Całe	zło	przez	nią	wyrządzone	było	podyktowane	rozkazami
Igaziego.	Ciężko	odmówić	komuś,	kto	dostarcza	ci	mocy.	Wiem	natomiast,
że	nie	mam	zamiaru	obojętnie	patrzeć	na	kolejne	pobojowisko	powstałe	po
nierównej	walce.	 Nie	 tak	 dawno	 sam	 przy	 użyciu	 zaklęć	 zmieniłem	 obraz
bitwy	w	Doire.	Wiem	teraz,	że	to	niewłaściwe.

—	Kuphelu,	jak	długo	uda	im	się	opierać	czarom?
—	 Niedługo.	 Jednak	 możesz	 przenieść	 się	 w	 tej	 chwili	 przed	 mury

Idolobhy.	Twoi	przyjaciele	 już	wypoczęli.	Ty	nie	potrzebujesz	odpoczynku.
Odblokowałem	twoją	moc.	Teraz	ty	kształtujesz	wydarzenia	na	Nomhlabie.
Wybierz	jedną	ze	stron,	ale	nie	łudź	się,	że	którykolwiek	wybór	jest	lepszy
od	 drugiego.	 A,	 i	 nie	 zabieraj	 ze	 sobą	 Cloiche’a.	 Świat	 na	 południe	 od
Dheireadh	nie	jest	dla	niego.	Żegnaj.

Po	 tych	 słowach	 Kuphel	 zniknął,	 a	 ja	 natychmiast	 znalazłem	 się
w	drewnianej	 sali	 pośród	przyjaciół.	Właśnie	wstawali	 z	 łóżek	 i	 spożywali
posiłek.

—	I	jak?	—	spytał	Isel.
—	Chodźcie.	 Złapcie	 się	 za	 ręce.	Mam	 sprawę	do	 załatwienia.	 Ty	 nie,

Cloiche.	Przykro	mi,	ale	musisz	tu	zostać.
Nie	 było	 czasu	 na	 pożegnanie	 kamiennego	 kolegi.	 Nie	 wiadomo,	 jak



długo	będzie	musiał	czekać	na	kolejnych	przyjaciół.	Czułem	moc	 i	miałem
świadomość,	 co	 chcę	 zrobić.	 Nigdy	 wcześniej	 nie	 byłem	 w	 Idolobhie,
a	wiedziałem	dokładnie,	gdzie	chcę	się	znaleźć.	Pozwoliłem,	aby	moc	mnie
wypełniła	i	w	oka	mgnieniu	staliśmy	na	zgliszczach	legendarnej	Isiphepeli.



PRZED	MURAMI	IDOLOBHY

—	Co	to	było?
Pytanie	 Isela	 nie	 zdążyło	 dobrze	 wybrzmieć,	 bo	 szybko	 otoczyła	 nas

straż.	Znajdowaliśmy	się	w	samym	środku	obozu	wojsk	Konunga,	tuż	przed
jego	namiotem.	Ludzie	przygotowywali	się	do	oblężenia	przegrupowując	się
na	 fundamentach	 byłego	 krasnoludzkiego	 miasta.	 Prosty	 strój	 elfa
zastąpiłem	 jednolitą,	 niebieską	 szatą,	 podobną	 do	 czerwonych	 ubrań
magów.	 Nie	 chciałem,	 aby	 na	 wstępie	 kojarzono	 mnie	 jako	 przyjaciela
elfów,	choć	stałem	z	dwoma	przedstawicielami	tej	rasy.

—	Co	tu	robicie,	jak	się	tu	zjawiliście,	kim	są	ci	nieludzie?	—	padło	z	ust
jednego	z	żołnierzy.

—	Jam	jest	wybraniec	Kuphela,	największy	wśród	magów.	Jestem	tutaj,
aby	porozmawiać	z	Konungiem	III,	z	łaski	Kuphela	wodzem	rasy	ludzkiej	na
Nomhlabie.	Obecne	tu	elfy	to	przyjaciele.

Z	namiotu	wyszedł	Tofram	i	krzyknął:
—	 Durnie!	 Nie	 poznajecie	 największego	 wśród	 magów?	 Powrócił,

aby	nie	dać	szans	krasnoludom.	Wiwat	na	jego	cześć!
—	Wiwat!	Wiwat!	—	rozbrzmiało	po	całym	obozie,	choć	paru	żołnierzy

wciąż	nieufnie	spoglądało	na	Arthaniela	i	Faidheli.
—	 Co	 znaczą	 elfy	 w	 twoim	 towarzystwie?	 —	 spytał	 Tofram,	 ale	 nie

śmiał	przybrać	agresywnego	tonu.
—	Nie	zaprosisz	nas	do	namiotu	króla?	—	spytałem.
—	Naturalnie,	wejdźcie.
Zastaliśmy	w	namiocie	naradę	wojenną.	Konung	siedział	na	krześle	za

stołem,	 a	 wokół	 stali	 arcymag	 Mesofram,	 Stafset,	 dwóch	 innych	 magów,
generał	 Hensung,	 którego	 już	 dobrze	 znałem	 i	 jeszcze	 dwóch	 generałów.
Podszedł	do	nich	Tofram.

—	 Ha,	 kogo	 moje	 oczy	 widzą?	 Toż	 to	 wybraniec	 i	 Isel,	 niech	 mnie
niedźwiedź	kopnie!	—	Hensung	przywitał	Isela	i	mnie	uściskiem.



—	I	dwoje	nieludzi	—	dodał	Stafset.
—	To	Arthaniel	i	Faidheli.	Przyjaciele.
—	Skoro	tak	mówi	największy	wśród	magów,	to	witajcie	wśród	ludzi	—

odparł	Mesofram	i	zwrócił	się	do	mnie:	—	Przybyłeś	w	samą	porę.	Potężna
magia	od	ciebie	emanuje.	Większa	niż	ta,	której	cię	nauczyliśmy.	Dostałem
informację,	że	nie	żyjesz	—	arcymag	spojrzał	na	Faidheli	—	ale	okazała	się
ona	nieprawdziwa.	Z	tobą	nie	mamy	co	się	naradzać.	Zmiażdżysz	krasnoludy
i	wrócisz	tron	Idolobhy	w	ręce	człowieka.

—	Przykro	mi,	ale	muszę	was	rozczarować.
—	 Zatem	 stało	 się.	 Zdradziłeś	 nas.	 Przybyłeś	 pertraktować	w	 imieniu

nieludzi,	pomimo	tylu	lat,	jakie	poświęciliśmy	dla	ciebie	—	rzekł	Mesofram.
—	Cóż,	nie	wyjawiliście	mi	całej	prawdy.
—	Wolisz	wierzyć	elfom	niż	nam	—	rzucił	Tofram.
—	 Ich	 wersja	 była	 bliższa	 tej,	 którą	 przedstawił	 mi	 Kuphel.	 Ale	 nie

o	wersję	wydarzeń	tutaj	chodzi.
—	Byłeś	u	Kuphela?	—	spytał	Stafset.
—	Tak,	byłem.	Dzięki	niemu	w	pełni	kontroluję	dar,	jakiego	mi	udzielił.
—	Nawet	wrócił	mi	życie	—	dodał	Isel.
Jego	 słowa	 wywołały	 poruszenie.	 W	 wieży	 magów	 znane	 są	 nawet

najbardziej	 destrukcyjne	 czary,	 ale	 wskrzeszanie	 to	 magia	 znana	 jedynie
Kuphelowi.	Teraz	również	mi.

—	 Mówiono	 nam,	 że	 czeka	 nas	 zguba	 z	 ręki	 mściciela	 obiecanego
Truleylowi	—	rzekł	jeden	z	magów	w	stronę	Mesoframa	—	ale	wy	uparliście
się,	 aby	 spróbować	 go	 sobie	 podporządkować.	 Trzeba	 było	 go	 zabić,	 póki
był	na	to	czas.	Teraz	stoi	przed	nami	i	kpi	z	naszej	siły.	Klątwa	nie	będzie
zdjęta	z	wampirów,	a	nasza	moc	przepadnie.

—	 Zamilcz,	 Griframie	 —	 odrzekł	 mu	 Tofram.	 —	 sam	 pan	 nasz	 Igazi
wpadł	na	pomysł	wykorzystania	wybrańca.

—	 Interesujące,	 jak	 największe	 tajemnice	 i	 najskrytsze	 plany	 łatwo
wychodzą	na	jaw	pod	wpływem	strachu	—	powiedział	Isel	śmiejąc	się.

—	Tak,	 dokonałem	 tego	—	 rzekłem.	—	Odnalazłem	w	 sobie	moc.	Nie
jestem	 tu	 jednak,	 by	was	 zniszczyć,	 jak	marzył	 przed	 laty	 Truleyl.	 Jestem,
by	zaoferować	wam,	a	przede	wszystkim	królowi	Konungowi,	wybór.	Krótkie
spotkanie	 z	 Kuphelem	 uświadomiło	 mi,	 że	 obierając	 którąkolwiek	 stronę



konfliktu,	 zawsze	 zwracasz	 się	 przeciw	 innej.	 Co	 prawda	wszyscy	właśnie
to	 sobie	 wyobrażaliście	 —	 mówiąc	 te	 słowa	 zwróciłem	 się	 również	 do
elfów	—	że	pomogę	jednym,	niszcząc	drugich.	Jednak	ja	obiorę	inną	drogę.
Drogę,	która	pewnie	nie	zadowoli	żadnej	strony,	ale	będzie	najwłaściwsza.

—	To	znaczy?	—	spytał	Mesofram.
—	Nie	zrobię	nic.	Jeśli	chcecie,	atakujcie	krasnoludy.	Nie	pomogę	wam,

ale	 też	 nie	 przeszkodzę.	 Zastanów	 się	 tylko,	 królu,	 czy	 warto	 poświęcać
życie	 tylu	 żołnierzy	 na	 walkę	 prowadzoną	 w	 imię	 uwolnienia	 dawno
ukaranego	wampira.

—	Nie	martw	się,	 królu	—	wtrącił	Tofram.	—	Z	naszą	magią	wygramy
i	 będziemy	 władać	 Nomhlabą.	 Tak	 jak	 zwyciężyliśmy	 wszystkie
dotychczasowe	bitwy,	tak	i	tą	wygramy	przy	pomocy	zaklęć.

—	 Nie	 będziecie	 używać	 magii.	 Pochodzi	 ona	 od	 Igaziego,	 a	 temu
należy	 się	 łaska.	 Obiecałem	 mu	 ją.	 Popełnił	 straszną	 zbrodnię,	 ale	 karę
otrzymał	straszliwszą.	Nie	będę	 ingerował	w	wasze	działania	wojenne,	ale
z	 dniem	 dzisiejszym	 pozbawiam	 życia	 Igaziego	 i	 wszystkie	 wampiry,	 aby
mogły	zaznać	spokoju.

Słowa	moje	nabrały	mocy,	bo	chciałem,	aby	tak	się	stało.	W	tej	chwili
wszyscy	odczuli	trzęsienie	ziemi.	To	jaskinie	w	górach	centralnych	przestały
istnieć.	Pozbawiłem	życia	 tych,	dla	których	było	ono	 jedynie	powodem	do
szerzenia	 nienawiści.	 Zrozumiałem,	 że	 gdyby	 nie	 złowieszcza	 moc
popychająca	 ludzkość	 do	 walki	 z	 innymi,	 do	 dzisiaj	 mielibyśmy	 pokój
pomiędzy	wszystkimi	rasami.

—	Wampiry	 nie	 żyją.	 Nie	 istnieją.	 Unicestwiłem	 je.	 Nie	mam	 zamiaru
bardziej	 kształtować	 Nomhlaby,	 niż	 to	 uczyniłem.	 Możecie	 zaatakować
Idolobhę.	 Nie	 musicie.	 Moja	 misja	 została	 spełniona.	 Wszystko,	 co	 teraz
uczynicie,	odbędzie	się	bez	ingerencji	wampirzej	magii.

—	Ha,	to	zgaduję,	że	zaniechujemy	oblężenia.	Bez	magii	nie	ma	szans
sforsować	krasnoludzkiej	obrony.

Hensung	 spoglądał	 w	 oblicze	 Konunga.	 Do	 tej	 pory	 było	 ono
nieodgadnione	i	milczące,	gdyż	umysł	jego	omamił	dawno	Tofram	stosując
magię	 Igaziego.	Moja	 siła	 pozwala	mi	widzieć	wyraźnie	 przeszłość.	 Teraz,
gdy	 źródło	 wampirzej	 mocy	 zostało	 zniszczone,	 król	 zaczynał	 myśleć
samodzielnie	i	powiedział:



—	Wyślijcie	posłańca	z	białą	flagą.	Może	nie	jest	za	późno	na	pokój.
Spojrzałem	 na	 Isela	 i	 elfy.	 Jeszcze	 niedawno	 nazwałbym	 ich

przyjaciółmi.	 Teraz	 są	 już	 byłymi	 przyjaciółmi.	 Nie	 rozumieją	 mocy,	 jaką
posiadłem.	 Są	 pod	 wrażeniem,	 ale	 nie	 są	 w	 stanie	 pojąć,	 co	 mogę	 z	 nią
zrobić.	Mogę	wszystko.

—	 Iselu	 —	 rzekłem.	 —	 Byłeś	 dobrym	 kompanem.	 Tutaj	 musimy	 się
rozstać.	 W	 pełni	 rozumiem	 Kuphela,	 który	 żyje	 w	 odosobnieniu.	 Uczynię
podobnie,	ale	będę	miał	pieczę	nad	Nomhlabą.	Udam	się	jednak	przedtem
na	Archipelag.	Pragniesz	wrócić	do	ojczystej	ziemi?

—	 Cóż,	 prawdę	 mówiąc,	 liczyłem	 wcześniej	 na	 spełnienie	 niektórych
z	wyobrażeń,	w	których	obecna	była	Faidheli.

Ta	 dwójka	 kocha	 się.	 Jest	 to	 na	 razie	 jedynie	 zafascynowanie
charakterem	 i	wyglądem,	 ale	 czeka	 ich	 szczęście.	 Isel	 będzie	 żył	w	Doire
i	 spłodzi	 pierwszego	w	 historii	mieszańca.	 Zostanie	 starszym	 strażnikiem.
Faidheli	porzuci	życie	wieszczki,	aby	wedle	prawa	być	uległą	żoną.	Więc	tak
to	jest	mieć	wizje	przyszłości…

—	 Faidheli,	 mogę	 cię	 zapewnić,	 że	 będziesz	 z	 Iselem	 szczęśliwa.
Dziękuję	wam	wszystkim,	że	pomogliście	mi	opanować	drzemiącą	we	mnie
moc.	 Jeśli	 czegoś	 będzie	 wam	 trzeba,	 znajdziecie	 mnie	 w	 wieży,	 którą
stworzę	 sobie	 na	 południu	 Nomhlaby.	 Będę	 miał	 pieczę	 nad	 wami	 i	 nad
całym	światem.	Nastaje	czas	pokoju.	Mam	nadzieję,	że	będzie	trwał	długo.

—	To	był	zaszczyt,	o	zacny	wybrańcze	—	odrzekł	Isel	kłaniając	się.
—	Ha,	będę	opowiadał	wnukom,	że	osobiście	znałem	wybrańca,	który

zaprowadził	pokój,	niech	to	niedźwiedź	kopnie	—	wtrącił	Hensung.
—	 A	 my?	 A	 nasza	 magia?	 Z	 nią	 ludzie	 rządziliby	 Nomhlabą	 —	 rzekł

Mesofram.	—	Czy	nie	widzisz,	Hensungu,	że	właśnie	przegraliśmy	wojnę?
—	 Hensung	 już	 to	 zrozumiał,	 a	 byłym	magom	 przychodzi	 to	 z	 takim

trudem.	 Nawet	 król	 Konung,	 choć	 dopiero	 dochodzi	 do	 siebie	 po
otumanieniu	 umysłu,	 rozumie	 potrzebę	 pokoju.	 Być	 może	 nie	 tylko
nienawiść	 wampirów	 do	 reszty	 świata	 zatruwała	 działania	 wieży	 magów
przez	 te	 wszystkie	 lata.	 Być	 może	 byłym	 już	 czarodziejom	 też	 należy	 się
kara.	Jednak	ja	jej	nie	wymierzę.	Dam	wam	jeszcze	czas	na	zrozumienie,	że
potęga	 za	 wszelką	 cenę	 znaczy	 niezbyt	 wiele.	 Rządzenie	 zrujnowaną
Nomhlabą,	 uwikłaną	 w	 ciągłe	 walki,	 jest	 dużo	 mniej	 warte	 niż	 wspólna



koegzystencja	na	Nomhlabie	w	harmonii	i	pokoju.	Gdyby	nie	Igazi	i	ludzka
chęć	 do	 władzy	 być	 może	 już	 dawno	 doszlibyście	 do	 takiego	 wniosku	—
powiedziałem	i	w	mgnieniu	oka	zniknąłem	im	sprzed	oczu.



EPILOG

Esiphel	 siedział	 w	 swych	 apartamentach.	 Pojawiłem	 się	 przed	 nim
zupełnie	niespodziewanie.

—	Ja	jebie,	duch…
—	Spokojnie.	Nie	duch.	Wybraniec.
—	O	do	kurwy	nędzy,	to	ty	nie	umarłeś?	Co	się…	jak	tu	wszedłeś?
—	 Jako	 wybraniec	 Kuphela	 mury	 i	 odległość	 nie	 stanowią	 dla	 mnie

przeszkody.
—	Wybraniec…	Cholera.	A	więc	stało	się.	Ruszamy	na	wojnę?
—	 Nie.	 Kiedyś	 zastanawiałem	 się,	 co	 przyrzeczenie	 Truleyla	 robiło

w	twoim	schowku.
—	Kurwa,	to	ty	je	wykradłeś?
—	Nie,	 ale	 to	 nieważne.	Ważne,	 że	wiem	 już	 teraz,	 iż	 dostałeś	 je	 od

poprzedniego	Najwyższego	Kapłana.
—	Tak.	Jak	udało	ci	się	przeżyć?
—	Szczęśliwie.	Powiedz,	od	jak	dawna	praktykuje	się	pośród	głów	kultu

Re	utrzymywanie	w	tajemnicy	prawdy	o	naszym	pochodzeniu?	I	czy	nie	ma
prostszego	 sposobu	 na	 zabijanie	 wybrańców,	 niż	 obdarzanie	 ich	 smołą
zamiast	zwykłym	jedzeniem?

—	Ja	pierdolę,	pytasz,	a	wszystko	wiesz.	O	co	ci,	kurwa,	chodzi?
—	Zwyczajnie	chcę	usłyszeć	to	z	twoich	ust.
—	 Cóż…	 Ja	 jebie…	 Truleyl	 zobowiązał	 się,	 że	 wyślemy	 wybrańca	 na

zachód.	 Było	 to	w	 czasach,	 kiedy	 pałał	 żądzą	 zemsty	 i	 tamtejszego	 tronu.
Tu,	 na	 Archipelagu,	 żyło	 się	 ludziom	 dobrze,	 bez	 magii.	 Chęć	 zemsty
w	 pierwszym	 imperatorze	 osłabła.	 Postanowił	 zatem,	 że	 utworzy	 kult
słońca,	 kult	 Re,	 który	 będzie	 strzegł	 tajemnicy	 związanej	 z	 jego
przyrzeczeniem	 i	 nie	 dopuści,	 by	 spokój	 ten	 zachwiała	wojenna	wyprawa.
Tak,	kurwa,	od	lat	mordujemy	wybrańców	i	 ich	załogę.	Być	może	jesteśmy
okrutni,	 że	 dajemy	 niektórym	 nadzieję	 i	 skazujemy	 na	 śmierć	 głodową,



a	 innych	 okłamujemy,	 że	 narazili	 się	 religii,	 ale	 robimy	 to,	 by	 nie	musieć
poświęcać	 cywilizacji	 Archipelagu	 na	wojnie,	 która	 już	 od	 dawna	 nie	 jest
naszą	sprawą.

—	 Esiphelu…	 Przekaż	 swojemu	 następcy,	 że	 Najwyższy	 Kapłan	 nie
będzie	 musiał	 dokonywać	 tak	 strasznych	 czynów.	 Przyrzeczenie	 zostało
wypełnione,	a	wybraniec	nie	ma	zamiaru	zakłócać	spokoju	Archipelagu.	Nikt
więcej	nie	zostanie	wezwany.

Zanim	 Esiphel	 zdążył	 odpowiedzieć,	 zniknąłem	 mu	 sprzed	 oczu.
Znalazłem	się	w	miejscu,	gdzie	powstanie	moja	wieża.	Wieża,	którą	przyszłe
pokolenia	 nazwą	 domem	 Strażnika.	 Konung	 w	 tej	 chwili	 zawiera	 sojusz
z	Yemifem.	Arthaniel	przyjmuje	ofertę	pokoju	w	imieniu	Przymierza.	Wojska
ludzi	 zbierają	 się	 do	 powrotu.	 Krew	 nie	 została	 przelana.	 Nadchodzi	 dla
Nomhlaby	dobry	czas,	czas	bez	wojen.

Ebuhleni…	 Może	 mógłbym	 spróbować	 sprowadzić	 cię	 z	 powrotem.
Mam	 moc,	 muszę	 się	 jedynie	 bardzo	 skupić,	 aby	 odnaleźć	 cię	 po	 ponad
pięcioletniej	 wędrówce	 wśród	 zmarłych.	 Strażnik	 Nomhlaby…	 Kto
by	pomyślał,	że	wszyscy	będą	mnie	tak	w	przyszłości	nazywać.	Mnie,	syna
rolnika,	kiedyś	mało	ważnego	kapłana	o	najbardziej	pospolitym	imieniu…
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