
- Szlachetny jarlu… znaczy się pani jarl, są posłowie z kontynentu…  

Jarna westchnęła ciężko. Obowiązki… Zależności, powiązania, polityka. Tak bardzo 

przytłaczające… A odkąd wzięła na siebie ciężar tego stanowiska, nie było dnia, żeby świat nie dawał 

znać o sobie, zarzucając ją tysiącami spraw, o których wcale nie chciała wiedzieć, a już z pewnością nie 

chciała decydować. Odwróciła się, a jej zbolały i zniechęcony wyraz twarzy sprawił, że Hermund poczuł 

się dramatycznie winny. Zanim jednak poczucie winy przytłoczyło go do reszty, wkroczył Folkbjorn. 

Niezawodny i nieodmiennie emanujący energią, pochłaniającą wszelkie czające się po kątach poczucia 

winy.  

- Jarna! – krzyknął od progu – Mam! Przepraszam, przepraszam, proszę się przesunąć, jarl was 

przyjmie za chwilę! 

Przyrodni brat Jarny obdarzony był szczególną cechą, mianowicie trudno było go ignorować. 

Przepychając się przez tłumek przy wejściu odsuwał kolejne osoby, aż wreszcie ciężkie drewniane 

wierzeje domknęły się z głuchym huknięciem.  

 

- No! – oznajmił, z zadowoleniem odwracając się ku siostrze – To teraz słuchaj. Znalazłem go.  

- Kogo? – zainteresowało się równocześnie kilka osób, ale sama Jarna zdawała się wiedzieć o 

co chodzi.  

- Żeglarza – odpowiedziała, uprzedzając brata – Chcieliśmy się dowiedzieć, kim był, zanim… 

zanim dopadła go klątwa i stał się… -  w nieprzyjemnej ciszy obecnym przez chwilę wydało się, że 

czują chłód, a krawędzie traca ostrość, jakby z nagła przykryła je mgła.  

- Tym upiornym gównem, które pokonaliśmy – Folkbjorn niezawodnie rozwiał mroczny 

nastrój.  

- Tak. Wiedzieliśmy, że miał na imię Sigvat i że miał wiele okrętów i potężną załogę, ale nic 

więcej. Więc? – Jarna zawiesiła głos, czekając, aż Folkbjorn opowie wreszcie z czym przyszedł. Młody 

Fiordyjczyk wziął więc głęboki wdech i z wielce poważną miną wytargał z torby plik starych papierów. 

- Otóż – zaczął poważnie, z lekko teatralną manierą – Nasz żeglarz, Sigvat, syn… a nieważne, 

nie pamiętam, więc był pochodził z wsi pod Harfold, ale to nie jest najważniejsze. Ważne, że najpierw 

miał jedną rozpadającą się knarę, tak napisali o tutaj, w spisie  z roku… a nie pamiętam, no starym. A 

już rok później miał kilka drakkarów i załogi. I złota jak stąd do tamtąd.  I teraz najlepsze. Skąd je miał? 

Oto stąd! – wojownik wycelował ostrzem sztyletu w punkt na mapie. Solvig przyjrzała się krytycznie 

wskazanemu miejscu. 

- Folkbjorn, tutaj nic nie ma – oznajmiła.  

- I tu się mylisz! – triumfalnie odpowiedział młodzieniec – Otóż jest. Tak jest napisane tu! – 

rzucił na ławę kolejny zestaw papierów – I tu. Sigvat wpadł w sztorm i przypadkiem znalazł wyspę, 

skąd wrócił wyładowany złotem jak pies Brytoń żarciem. Ale! – uprzedził przynajmniej kilka osób, 

które już zbierały się z dość oczywistym pytaniem – Zapytacie, gdzie ta wyspa! Otóż wiem gdzie! – 

odczekał chwilę, by spotęgować efekt – Gdyż nie tylko nasz znajomy martwy żeglarz tam pływał. Ale 

przynajmniej kilku innych. Tutaj jest o nich napisane. Jest dość informacji, żeby zlokalizować to 

miejsce. To jakieś 500 km na kursie na południowy zachód od Ynneyar. Wyspa nie ma własnej nazwy, 

ale nazywali ją "wyspą ruin", "wyspą czaszek" i tym podobne. Przynajmniej kilku kapitanów w 

przeciągu ostatnich 200 lat wróciło stamtąd z worami złota. No… kilku nie wróciło wcale, ale to się 

zdarza. Więc…  

- A czemu właściwie… skąd ten temat, jeśli można zapytać… ? – Egon z zainteresowaniem 

zajrzał w treść rzuconych na blat papierów, delikatnie rozprostowując archaiczny pergamin.  

- Cóż.. – Folkbjorn zerknął na siostrę, licząc, że poprze jego słowa – Szukaliśmy celu dla 

wyprawy…  

- Tak – Jarna pokiwała poważnie głową, zerkając na stojącą opartą o słup Ytte, jakby cytowała 

jej słowa – Ludziom na półwyspie brakuje wypraw. Trzeba dać im cel i coś do roboty…  



- Tak, jest w tym racja – mruknął Hermund – Widzicie, co się dzieje. Od kiedy Jarna została 

jarlem, cały Fiord huczy. Widzą w was obojgu przyszłość całego półwyspu… Brakuje teraz 

charyzmatycznych dowódców, starzy poginęli w wojnie, młodzi nie chcą się wychylać. Cały Fiord 

patrzy na to, co zrobicie wy dwoje, czeka, aż potwierdzicie, ile jesteście warci. Obroniliście Dalurgratt 

przed Mgłą, pokonaliście Klątwę i w ogóle, to wam dało sławę. Jeszcze nie autorytet. Ale ta wyprawa…  

- No i właśnie! – triumfalnie oznajmił Folkbjorn – Ta wyprawa rozwiąże całkiem wiele naszych 

problemów. Potwierdzimy na oczach całego półwyspu, że należy się nam ten tron, damy naszym 

ludziom zajęcie i cel, a do tego… złoto…! No ja nie widzę innej opcji!  

- Nie wiemy, co tam jest, powiedziałeś, że iluś nie wróciło – mruknęła Jarna, ze zmarszczonymi 

brwiami patrząc się na mapę.  

- Oj daj spokój! Pomyśl – Folkbjorn zerknął mimowolnie na krytycznie patrzącego na to 

Bogumiła – Na takiej wyspie pewnie są jakieś nowe gatunki potworów… ? – dorzucił niepewnie, 

wiedząc, że siostra jest bardzo oddana swojej wyuczonej profesji.  

- I to niby jest argument za…? – skomentował z przekąsem Bogumił. Ytte uśmiechnęła się 

kącikiem ust, obserwując starania Fiordyjczyka. 

- Ja bym popłynęła… - rzuciła krótko.  

- Ja w sumie też – dołączył się  Skeifr, zaglądający przez ramię Egona w treść przyniesionych 

archiwaliów. Stojący obok Sigurd również pokiwał z aprobatą głową, a pozostali obecni jeden po 

drugim ostrożnie deklarowali akces do szalonej wyprawy – Czekaj… Egon… patrz na to… - mag 

zerknął na mapę – Czy to miejsce, to nie jest…  

- Jest – Fiordyjczyk podniósł wzrok znad dokumentów – Tam jest węzeł geomantyczny, spory, 

jakaś dziesiątka, jeśli dobrze pamiętam. Połączony z Fiordem i Birką bezpośrednio, i chyba z 

Tryntem…, nie z Tryntem nie, ale z Talsoi i Aenthil…  

- Dobra, i co to ma…  

Słowa Folkbjorna zagłuszył nagły łomot otwieranych wrót, zwracając uwagę wszystkich 

obecnych.  

 

- Co do jasnej….! – wysoki głos Lewkonii w nagle zapadłej ciszy wybrzmiał lekkim echem po 

drewnianych ścianach dworzyszcza – Ludzie czekają wam pod drzwiami, a wy sobie robicie jakieś 

imprezy? – korzystając z zapadłej ciszy hobbitka kontynuowała – Właśnie do portu wpłynął wergundzki 

okręt. A Tryntyjczycy już od rana dopraszają się o audiencję…  

- Poczekają…? – odezwał się niepewnie Folkbjorn, ale szybko umilkł widząc wzrok Lewkonii. 

- Tak…? A wiesz z czym przyszli…?  

- No… nie…. – za plecami hobbitki stanął  człowiek, owinięty w kraciasty płaszcz. Długie 

włosy miał splecione w warkocz, szare oczy spoglądały poważnie znad zmierzwionej, jasnej brody.  

- Szlachetna pani jarl – skłonił się tryntyjskim zwyczajem, przykładając zaciśniętą pięść do 

piersi – Kilka dni temu wergundzkie oddziały przekroczyły granicę Tryntu w Liryzji i granicę 

Zachodniej Terali, łamiąc traktat vistanijski. Wergundzkie okręty zmierzają do wejścia Zatoki.  

Wergundia… rozpoczęła wojnę.   


