
Mówiono o nich później, że przybyli z różnych stron świata... Że przygnała ich tu 
chęć zarobku, żądza przygody, ale i bardziej szlachetne pobudki. Spotkali się w letni wieczór 
w skromnej (żeby nie powiedzieć obskurnej...) oberży u stóp potężnej wiekowej Fortecy 
Silberberg. Dwudziestu dzielnych najemników, którzy odpowiedzieli na wezwanie królowej. 
W tym kraju ogarniętym wojną domową, rządzonym nieudolnie przez Lordów z Rady 
Regencyjnej, niszczonym i zubożałym, ktoś musiał w końcu zaprowadzić porządek... 

Zaczęli od nawiązania kontaktu z obiema stronami konfliktu. Piękna szlachcianka 
Takari Sagrath, wspomagana przez elfa z dalekiego Sumendoru, Saomana Angri – gene i 
innych spotkała się z Lordem Dorianem von Bauch, członkiem Rady Regentów. Ten 
przekonał ich, że konflikt rozpoczęły elfy i wskazał jedno z miejsc ich strasznych zbrodni – 
miejsce, gdzie zginęła mała szlachcianka, Elena Raubnitz. 

Tym czasem szlachetny rycerz Eyck z Denesle i zawodowy najemnik Thorkel 
poprowadzili część drużyny na trudne spotkanie z dowódcą elfiej rebelii. I choć dzielny 
Thorkel, osłaniając odwrót, o mało nie zginął z rąk elfów, a krasnolud Hafur Holden o mało 
swoją niezgrabnością nie spaprał całej misji, to czegoś się jednak dowiedzieli – elfy także 
oskarżały Lordów o straszne zbrodnie. O rozejmie nie było mowy.  

Doczekawszy osłony nocnych ciemności wyruszyli do wskazanych miejsc, kryjąc 
strach głęboko na dnach swych serc. Eyck, jego młody giermek Erdegar, krasnoludy Hafura 
Holdena (Eberg i Ellser) i inni podążyli do ruin, gdzie zginęła mała Elena. W ciemności czaili 
się wrogowie i choć nie odważyli się na atak, to mrok raz po raz rozświetlały potężne 
zaklęcia. Kim byli? Na ruinach domu biały duch pięknej Eleny powiedział drużynie Eycka:  
"to nie elfy – oni służyli Arunie". Zaś tropiciel Saoman z pomocą czarodzieja – nekromanty 
Varthanisa i pozostałych czarodziejów mieli nawiązać kontakt z duchem zabitego górnika...  
Po paru chybionych pomysłach duch nawiązał kontakt z nimi, przekazując wiadomość (choć 
bohaterowie daleko nie całą potrafili zapamiętać...), że wbrew słowom elfów nie byli to 
Lordowie... 

Gdy rankiem zmęczeni bohaterowie omawiali zagadki nieprzespanej nocy, nagle do 
oberży wpadli żołnierze lorda Baucha. Szantażem i bronią wymusili podpisanie lojalności 
wobec Rady Lordów. Nie chcąc wchodzić w konflikt z Lordami, drużyna została zmuszona 
do wystąpienia na arenie wojny. Wysłano ich do obrony placówki na Lisim Moście. Nie 
pomogły próby rozmów z atakującymi elfami. Gdy podczas negocjacji omal nie zginął Eyck z 
Denesle, czterech czarodziejów, Varthanis nekromanta, Isenhard – mag życia oraz Ivelios i 
Dementhos  ze szkoły ognia, łącząc swoje moce założyli na moście potężną barierę magiczną, 
nieprzekraczalną dla obu stron konfliktu. Drużyna mogła się bezpiecznie wycofać, zabierając 
ze sobą pożądaną przez lorda Świętą Wodę.  

Jednak gdy zmęczeni po walce opatrywali rany, a kapitanowie zebrali się oberży na 
naradę, znów wpadł oddział żołnierzy lorda. Pod grotami strzał i ostrzami mieczy 
skierowanych w towarzyszy kapitanowie, nawet mężny Eyck i niepokorny Thorkel, złożyli 
broń i pozwolili się związać, licząc na pomoc pozostałych na wolności przyjaciół. Szczęściem 
bowiem kilku zdołało uciec cichcem z tej zasadzki. Zaprowadzono ich do głębokiego lochu w 
podziemiach fortecy i pozostawiono na śmierć głodową. Kilka długich godzin w wilgoci i 
chłodzie czekali, jednak przyjaźń nie zawiodła – po tym czasie nadeszła pomoc. Niestety, 
pomimo wysiłków kapłana Morokeia zmarł w lochu zastany tam więzień nieznany podróżnik. 
Z jego odzienia dobyli nasi bohaterowie mapę i dziennik, prowadzące do skarbu na rzece 
Neisse. A że po powrocie do obozu okazało się, że żołnierze zabrali też większość ich 
zasobów finansowych, decyzja była prosta – na rzekę! 

Wyruszyli rankiem, na trzech szybkich łodziach, nurt niósł ich w dół rzeki. Choć nie 
udało się odnaleźć wszystkich tajemnych miejsc, jednakoż prowadzeni przez tropicieli 
Drizzta, Saomana i Omusa dotarli do skrytki, skąd wygarnęli drogie kamienie, magiczne 
przedmioty i mnóstwo skryptów. Prawdziwą próbą była ta rzeczna droga,  brakowało sił 



drużynie przy wiosłach, było nad wyraz gorąco, ale pomimo trudów zachowali dobry humor, 
nawet gdy przyszło wyciągać ciężkie, namoknięte łodzie na brzeg. 
 Owej nocy przyszła wiadomość o smoku. Rzecz jasna rycerz obłędny minuty nie mógł 
już usiedzieć, by nie było słychać jego pod adresem smoka urągań. Los jednak nie pozwolił 
mu okryć się sławą zabójcy smoka. Rankiem przyszła bowiem inna wiadomość – że lady de 
Baruth potrzebuje pomocy, zaatakowana na drodze do Silberbergu przez oddział rebeliantów. 
Zamiast do smoka, wyruszył więc Eyck na ratunek białogłowie, a za nim większość drużyny, 
cały, można by rzec oddział uderzeniowy. Do jaskini, w której siedział smok, wybrał się 
tymczasem tropiciel Drizzt, wspomagany przez Thorkela, małą Adi –tu, kapłana Morokeia i 
skrytobójcę Xardassa. Gdy przez wąski komin wślizgnęli się do jaskini, utonęli w 
całkowitych ciemnościach, w których nagle rozbłysły dwa zielonkawe punkciki ... Smok, 
rozeźlony wielce, stwierdził, iż ze snu wyrwały go niezwykle potężne złe moce, a 
odpowiedzią miała być wizyta na starym cmentarzu. Na dalsze pytania odpowiedzią była 
wiązka ognia puszczona w kierunku poszukiwaczy... Nie czekając na dłuższa wiązkę, 
poszukiwacze wrócili więc do obozu, gdzie okazało się, że drużyna Eycka wpadła w tarapaty, 
większość padła w lesie martwa lub ciężko ranna. Sam Eyck zdołał doprowadzić bezpiecznie 
damę do fortecy, po czym połączywszy się z Thorkelem wrócili, by uratować bądź pomścić 
towarzyszy. Niestety, drużyna nie była w stanie wytrzymać ataku elfich i krasnoludzkich 
wojowników, pomimo zabiegów kapitana podczas ataku większość rozbiegła się w krzaki... 
Skończyło się to ... ciężkim laniem. Wiele potem roboty mieli czarodzieje i kapłan z 
leczeniem rannych i wskrzeszaniem zabitych... 
 W podłych humorach po tej porażce ruszyła drużyna szukać złych mocy na cmentarzu. 
Zdawać się mogło, że przeciwko nim są już wszyscy – i potężni lordowie, i elfy rebelianci, 
cóż tam mogły im zatem uczynić złe moce... A była piękna jasna pełnia.... Czarodziej 
Isenhard, tropiciel Jos Vander, szlachetny Eyck oraz oczywiście wiedźmin Yanis wyruszyli 
natomiast na strzygę. Zamiar obejmował odczarowanie jej, zgodnie z otrzymanym wieczorem 
zleceniem, z którym drużyna wiązała nadzieje na zarobek. W ciemności starej kopalni 
spędzili śmiałkowie godzinę, mierząc się z własnym, pełznącym po karku przerażeniem... To 
co stało się później, kosztowało wiedźmina niemal utratę życia, jednak odczarowanie się 
udało. Strzyga i na wpół przytomny z upływu krwi wiedźmin z pomocą przyjaciół znaleźli się 
w obozie.  
 Tymczasem na cmentarzu, pod straszliwym atakiem nieumarłych, drużyna 
prowadzona bohatersko przez Hafura Holdena i czarodzieja Dementhosa (bohatersko, nie 
znaczy zgodnie...) zdołała odkryć otwarty grób. Grób Doriana Baucha... Cudem odpierając 
ataki zdołali bohaterowie nie tylko ujść z życiem, ale i nieco posiniaczyć szeregi 
atakujących... 

Ilość zagadek po tej nocnej eskapadzie znów się powiększyła. Rankiem rada 
kapitanów podjęła decyzję – trzeba poszukać wsparcia u ocalonej wczoraj lady Baruth, 
odebrać nagrodę za odczarowaną strzygę i wybrać się do Nawiedzonego Fortu, gdzie mają 
być skarby. Za zdobyte zaś fundusze kupić lepszą broń, bo nie może tak być, by drużyna 
wciąż brała w skórę... Nim wiedźmin zdołał wybrać się po nagrodę, pojawił się posłaniec z 
nagrodą, rzuciwszy na stół wypchaną sakiewkę, zabrał byłą strzygę i uciekł. Wiedźmin, 
osłabiony po wczorajszych ranach, nie zareagował dość szybko, choć każdy chyba wiedział 
co się święci ... W sakiewce były zwykłe kamienie, a strzyga zniknęła...  

Dzień ten miał przynieść odpowiedzi na wiele pytań... 
Niespodziewane skutki przyniosła wyprawa po skarby Nawiedzonego Fortu. Ten był 

faktycznie nawiedzony. Przełamując strach poszukiwacze nawiązali poprzez kapłana kontakt 
z duchami obrońców. I od tychże dowiedzieli się o potężnej sekcie nekromantów, o szczelinie 
międzywymiarowej, przez którą do naszego świata można przywołać demona, o potężnym 



amulecie nekromantów, w którym gromadzone są dusze poległych w wojnie. Rzeczy te działy 
się kilka tysięcy lat temu, a teraz mają wydarzyć się znowu.. 

Dzięki wiedzy czarodziejów rozszyfrowane zostały skrypty, znalezione na rzece. Te 
przyniosły drużynie kolejną wiadomość – "Aruna" to Pan Umarłych, potężny demon 
nekromantów, pożeracz dusz... 

Przeciwko takiemu wrogowi trzeba było szukać potężniejszych sprzymierzeńców. 
Cała drużyna udała się więc do starożytnej świątyni druidów. Tam wszystkie ich obawy 
potwierdziły się – demon miał nadejść wkrótce. Bronią przeciwko niemu miał być medalion o 
wielkiej mocy, ukryty w dwóch częściach w dwóch odległych warowniach.  

Myślami będąc już w drodze, ruszyła drużyna do obozu... I wtedy nastąpił atak. 
Potężny oddział czarno ubranych wojowników uderzył w najmniej spodziewanym momencie. 
I znów drużyna nie utrzymawszy szyku rozbiegła się po krzakach, zostawiając swego 
dowódcę z kilkoma przybocznymi na pastwę wroga. Pod ciosami mieczy padł ciężko ranny 
wiedźmin, padł na skraju śmierci będąc mężny Eyck, podobnie dwóch czarodziejów, tropiciel 
Omus, kapłan Morokei... Gdy wydawać się mogło, że nic nie ocali drużyny, gdy czarny 
dowódca zaczął krążyć po pobojowisku, szukając żywych, by ich dobić, stała się rzecz 
niezwykła – nad miejscem boju rozbłysło nienaturalne światło i choć nieprzytomni 
bohaterowie nie mogli go zobaczyć, to kapłan Morokei odczuł, jak nadprzyrodzona energia 
daje mu moc do uzdrowienia przyjaciół. Czarni wojownicy uciekli w popłochu, a kapłanowi 
udało się z pomocą nielicznych trzymających się na nogach uratować resztę drużyny ze 
szponów śmierci.  

Wieczór pogorszył jeszcze nastroje w drużynie. Najgorzej tą swoistą przygodę ze 
śmiercią zniósł Eyck, dając przyjaciołom słuszne powody, aby podejrzewać go o opętanie. 
Chcąc ratować swego dowódcę, drużyna zdecydowała się na egzorcyzm. Nikt jednak nie był 
na tyle odważny, by dzielnego rycerza obezwładnić... Po kilku próbach udało się w końcu i 
Eyck, osłabiony i zdziwiony powrócił do świata żywych. 

Rankiem znów drużyna podzieliła się. Jednych poprowadzili Drizzt i Jos Vander na 
południe (swoistym stylem czytania map wystawiając na próbę cierpliwość towarzyszy, a 
zwłaszcza Thorkela), drugich zaś Omus i Saoman na północ. W deszczu i wichurze przyszło 
nocować w lesie w naprędce skleconym szałasie, szczęśliwie jednak udało się zdobyć obie 
części artefaktu. Gdy powrócili, zmęczeni i zmoknięci, udać się należało do druidzkiej 
świątyni, by obie części połączyć. W magicznym rytuale kapłani przywrócili moc medalionu i 
rozciągnęli nad drużyną ochronne błogosławieństwo. Wskazali również miejsce, gdzie 
nekromanci spróbują przywołać demona. Drużyna miała czas do świtu... 

Pełni obaw wyruszyli zatem w złowrogie podziemia, gdzie przez szczelinę między 
światami wydostać się miał siejący śmierć i zniszczenie demon Aruna. Nauczeni 
doświadczeniem szli w ścisłym szyku, na przedzie Eyck z wiedźminem, za nimi tropiciele 
Saoman i Omus z małą Adi -tu, dalej czarodzieje i kapłan ze swoją potężną duchową bronią, 
szyk zaś zamykały krasnoludy Hafura Holdena i skrytobójca Xardass, niewidoczny w mroku 
nieraz nawet dla przyjaciół. To była długa noc... Już przy wejściu okazało się, że Thorkel, 
zawodowy najemnik, przyłączył się nagle do tych, którzy zapłacili więcej – do nekromantów. 
Tak, pozbawieni wsparcia jednego z najpotężniejszych wojowników, bohaterowie wpadli w 
wir bitwy. W podziemnych komnatach wrogowie atakowali co krok, niewidoczni w 
ciemnościach, uderzając znienacka w ciasnych przejściach i tunelach. Jednak drużyna 
przeszła zwycięsko te potyczki, aż stanęli u drzwi komnaty, gdzie trwał rytuał Obudzenia. Na 
ich widok lord Bauch (prawdziwy kapłan - nekromanta Duranga), uciekł, osłaniany przez 
swoją gwardię. Zaś drużynie zastąpiło drogę dwóch potężnych wojowników z mieczami 
niezwykłej roboty, o magicznych właściwościach i nadprzyrodzonej mocy. Drużyna skryła 
się w popłochu, na polu walki został rycerz Eyck i drugi jego towarzysz. W mroku miecze 
krzesały iskry, zgrzyt stali niósł się echem po podziemiach. Żaden z wojowników jednak nie 



cofnął się. Wreszcie nieubłagany cios dosięgnął ponurych żołnierzy demona. Ponad ciałami 
poległych pierwszy wszedł wiedźmin ... i wtedy padł cięty potężnym mieczem Thorkela. W 
chwilę później poległ wiarołomny najemnik pod wściekłymi ciosami Eycka. 

Drużyna weszła do komnaty, na której środku widniał otwór sięgający w głąb ziemi, i 
zabarykadowała drzwi. na okrwawionym ołtarzu spoczywał artefakt nekromantów – Czarna 
Gwiazda. Kapłan Morokei, mdlejąc nieomal z wysiłku, rzucił potężny egzorcyzm i z otworu 
dał się słyszeć świdrujący uszy wrzask i huk.  Po czym czterech czarodziejów rzuciło zaklęcia 
wielkiej mocy, od których trzęsły się w posadach stare podziemia. Udało im się zablokować 
szczelinę. Demon zniknął, ale jego słudzy wciąż atakowali wejście do komnaty. Wojownicy z 
trudem odpierali ataki, kryjąc się przed co rusz wrzucanymi kulami ognia. Nagle nekromanci 
odstąpili, a wraz z nimi zniknęły ciała poległych przyjaciół i wrogów... Drużyna pełna obaw 
opuściła podziemia, a obawy okazały się słuszne, gdyż na rozstajach czekała zasadzka, w 
której poległ tropiciel Jos Vander. Umiejętności czarodziejów nie przydały się tym razem, 
gdyż ciała poległych znów zniknęły. 

Gdy wrócili do obozu, świtało. Nad Doliną wstawał dzień, być może właśnie dzięki 
nim... Rankiem przyszedł rozkaz od królowej – ująć lub zabić zdradzieckiego Baucha. 
Tymczasem duchom z Nawiedzonego Fortu trzeba było zanieść Czarną Gwiazdę, z pomocą 
której mogli wreszcie złamać więżący ich czar. Jako podziękowanie, oddali drużynie fiolkę z 
wodą, z prawdziwą Świętą Wodą, której tak obawiał się Bauch... To właśnie ona była w 
stanie pozbawić go życia. I tylko ona. 

Gdy przygotowani na bitwę wrócili w złowrogie podziemia, jakież było ich 
zdziwienie, gdy ujrzeli swoich zabitych przyjaciół, ożywionych i walczących u boku 
nekromantów! Wiedźmin, Thorkel, Jos Vander siali straszliwe spustoszenie swymi 
mieczami...  A za ich plecami chował się złowrogi Kapłan – Nekromanta, miotając 
zaklęciami. Wiele godzin trwała bitwa i choć drużyna zdobywała komnatę za komnatą, to 
jednak ich siły okazały się za słabe przeciwko potężnym nekromantom, odpornym na ciosy i 
niemal nieśmiertelnym. Gdy już wydawał się, że przegrali to ostatnie starcie i nie zdołają 
zatrzymać zła, wtedy Eyck zebrał wokół siebie najdzielniejszych, zdolnych jeszcze do walki i 
desperackim atakiem rzucili się na przeciwników. Słowa nie są w stanie oddać tego 
pandemonium, które tam się rozpętało – krzyk walczących, szczęk mieczy, huk zaklęć, aż 
wreszcie nad wszystko wzniósł się krzyk Nekromanty, którego dosięgnął strumień Wody z 
ręki maga Isenharda. Wyjąc i przeklinając padł na ziemię i rozpłynął się w nicość. Lecz choć 
wojownicy zła przepadli, poległ też zabity mężny rycerz Eyck, wódz i kapitan drużyny, a przy 
nim kapłan Morokei i wielu innych. Z rozpaczą i obawą przystąpili magowie do rytuałów 
wskrzeszenia, ostrożnie czerpiąc moc z przedmiotów należących do nekromantów. Udało się 
jednak i Eyck z Morokeiem raz jeszcze stanęli u boku drużyny, choć obaj ledwie trzymali się 
na nogach. Magiczne przedmioty nekromantów oddano kapłanowi, gdyż wywierały dziwny 
wpływ na członków drużyny ... 

Wieczorem, gdy przyjaciele świętowali zwycięstwo i ocalenie w obliczu tak 
potężnych sił, niespodziewanie zaszczyciła ich swą obecnością młodziutka władczyni, 
królowa Aridea, która właśnie przejęła rządy z rąk Rady Lordów. Dowody śmierci lorda 
Baucha złożono u jej stóp i niepokorni najemnicy padli na kolana, by z rąk pięknej królowej 
przyjąć nagrodę – skarby i tytuły szlacheckie. Potem weselili się i pili do świtu, ja zaś piłam z 
nimi i radowałam się, bo zwyciężyła sprawiedliwość, dobro i przyjaźń! 

 


