
Morze. Jego nieustanny ruch, przerażający ogrom przestrzeni, był dla Imiry zawsze trudny
do przetrwania. Nie z powodu choroby morskiej, ale właśnie tego lęku, jaki budził.

Drobinka życia, rzucona jak okruch w bezkres, chłodny, mokry wszechświat. I tylko ta
malutka łupinka pod stopami, okręt.

Teraz chmurne myśli przyćmiły nieco to dojmujące wrażenie.
O ile jesteś starsza od nich, Imira? Czy to się liczy w latach, czy w czymś innym?
Nakren, ten dzieciak… ile mógł mieć lat, 20? może 25… “Jestem obywatelem świata. Co

mnie obchodzą wasze polityczne wojenki. To tylko kwestia koloru szmaty, jaki wciągacie na maszt”...
Koloru szmaty.
Jakimi słowami opisać świat komuś, kto mówi w innym języku… Jak mówić do niego

słowami, których on nie zna? Których on nie widzi…
Rzuciła mu jakieś “Kiedy przyjdą podpalić twój dom”... jak dęto-rżnięty wiersz jakiegoś

natchnionego poety. I zamilkła, rozumiejąc, że mówi bez sensu. Że on nie zrozumie, bo jego umysł
nie doznał nigdy takich samych znaczeń.

Szmata na maszcie…
Na trakcie z Cordavery jest takie miejsce, wzgórze, gdzie droga wspina się lekko w górę,

by po chwili wyłonić się spośród drzew, prezentując pełną panoramę pancernego miasta. Styrgradu.
Sterty płonących gruzów.
Miejsca, gdzie ludzie przez poprzednie 30 lat umierali w katowniach, w ulicznych

egzekucjach, gdzie zdychali z głodu w piwnicach, pozbawieni godności, człowieczeństwa… Gdzie
zdecydowali, że pójdą umierać na własnych warunkach, umierać za cień szansy, że ich dzieci będą
mogły normalnie żyć.

Miała 5 lat, gdy pierwszy raz walczono o miasto. Gdy miasto upadło, uciekała wraz z matką
do Kalidorei, oglądając oczami dziecka wojnę, całkowicie niezrozumiałą, abstrakcyjną. Spalonych
ludzi, wykrzywionych w upiornych pozach, wyciągających ku niebu powykręcane ręce.
Powieszonych przy drogach, obdartych ze skóry. Gdy miała lat 15, walczyła już jako żołnierz na
pospiesznie sypanych kalidorejskich barykadach, dusząc się wściekłością na świat, który jej
wszystko odbierał.

Ta szmata, podziurawiona, podarta, spalona. Przedmiot bez wartości dla kogokolwiek prócz
nich, jakby skupiał w sobie wszystkie modlitwy, wszystkie przekleństwa, ich nadzieję, ich mękę, jak
w jakiejś soczewce.

Tą szmatą przykrywali trumny poległych, szczęściarzy, którzy w ogóle mogli mieć trumny i
groby.

Tą szmatę zawieszali nad namiotami, obozowiskami w Larionie i w Caer, i wszędzie, gdzie
choć znaleźli dom.

Zamiast tamtego, spalonego, śmierdzącego gnijącym trupem, zmienionego w gruzy. Ta
szmata, tam gdzie była, tam był dom. Jak wspólny mianownik, łączący ludzi, choć nie zawsze znali
się, nawet nie zawsze mówili w tym samym języku. To było “my”, zawsze i nieodmiennie silniejsze
niż “ja”, zawsze i pod każdym względem coś więcej niż “ja”.

Jak przekazać to komuś, kto nie zna tego języka.
Jak nazwać w jego głowie rzeczy, na które nie ma nazwy. Jak wytłumaczyć, dlaczego ona,

stara wilczyca, która widziała śmierć z każdej strony, dlaczego wtedy, na tym wzgórzu na drodze z
Cordavery musiała się zatrzymać, by przez chwilę płakać jak pięcioletnie dziecko, to samo dziecko,
które w tłumie uciekinierów kiedyś to miasto opuszczało.

A wszystko na widok tej szmaty nad Styrgradem.
Podła, wredna ironia historii. Czy miała nim gardzić dlatego, że nie rozumiał? Czy życzyć

mu złego, by poznał znaczenie tego, co z taką pogardą odrzucał?
Po co.
Dowie się.
Kiedyś się dowie, gdy rzeczywiście przyjdą spalić to, cokolwiek zechce nazwać domem.

Kiedy zrozumie wartość tego, co jest bardziej znaczące niż “ja” - i gdy to utraci.
A przyjdą. Zawsze przychodzą. Za rok, za dekadę, za pokolenie, za dwa. Taki jest świat. I

nigdy nie będzie inny, choćby tysiące pięknoduchów zaklinały rzeczywistość.



Bo taki jest człowiek, z wpisanym w duszę złem.
Dlatego nie było sensu tłumaczyć, złościć się, atakować…
Na dziobie Urdforskera pęd wiatru wytłumił emocje, schłodził smutek. Cholera, pomyślala.

Czasy takich jak ty się kończą. Może Deft ma rację, trzeba odejść na własny szlak, na własną
ścieżkę, póki jest czas…

Poprawiła skórzaną kurtę. Czarny, zniszczony już, mundur.
- To właśnie jest, psiakrew, moja ścieżka - mruknęła do siebie, schodząc pod pokład.

*

Monotonne kołysanie jednych przyprawiało o chorobę, innych usypiało. Deft cierpliwie
poprawił po raz niewiadomo który lampkę, która znów przesunęła się na stole. Światło i tak było
słabe, drobniutkie kreseczki klinowego pisma tańczyły mu przed oczami. Przetarł dłońmi twarz.

Mógł zostawić to i zanurzyć się w miękkości swojego hamaka. Ale żądza wiedzy była
większa niż potrzeba odpoczynku.

Nie masz nic bardziej niebezpiecznego nad istoty owe, które samym swym istnieniem
zaprzeczają niemal wszystkiemu co wiemy i wiedzieliśmy na temat świata i stworzenia. Nie ma ich
wielu, lecz są starsze niż ziemia, po której stąpamy, starsze niż powietrze którym oddychamy, być
może starsze nawet od Bogów, którym składamy ofiary.

W księgach i zwojach zwane są wężami potęgi lub wyjącymi Smokami, jednak same siebie
zwą Aposafami. Ci, co przeżyli spotkanie z owymi legendarnymi istotami, opisują je jako ogrom
nieskończoności o kształtach smoka lub węża o pierzastych skrzydłach. Ich łuski zawsze czarne jak
noc, jakoby pożerały światło. Zaś pierze ich skrzydeł tli się niczym żar ognia. I na tym kończą się
podobieństwa, gdyż szczegóły przedstawiane w świadectwach mają zabarwienia mocno
personalne, co każe sugerować, że istoty te mącą w umysłach już przy pierwszym spojrzeniu

W przeciwieństwie do innych Aposafy nie są podległymi i uniżonymi sługami Najwyższych
a raczej ich sojusznikami. Co samo w sobie narzuca myśl o tym, jak ogromną mocą muszą
dysponować owe istoty, jeśli nawet bogowie nie są w stanie nad nimi zapanować. Biorąc jednak pod
uwagę to, jak nie-często się słyszy ich imiona, a co dopiero wzmianki o ich czynach, należałoby
podjąć pod myśl jak nieskończoną cierpliwość muszą mieć te istoty. Jeśli ma się wszystkie
wieczności wszechświata, to nie ma potrzeby pośpiechu.

Przeklęte odpryski stworzenia wtopione nierozłącznie w dzieło stwórcy. Żywią się chaosem,
radują nieszczęściem, rozpaczą i szaleństwem. Na swych usługach mają licznych nie tylko
śmiertelników którzy są dla nich zabawką, a duchy i bóstwa które się im oddały. Nie są one złem i
destrukcją, bo tworzyć potrafią rzeczy potężne, ale radość im sprawia dopiero gdy mogą je
unicestwiać. I patrzeć na swe dzieło. Są chaosem.

Uśmiechnął się ponuro w półmroku na myśl o tym, że kiedyś dawno sam wierzył w to, że
bezpieczeństwo będzie dane światu wreszcie raz na zawsze. Starszy o kilka lat i kilka blizn, tych na
ciele i tych na duszy, dziś już rozumiał, że to niemożliwe. Walka o świat jest nieustanna, tak stara jak
świat sam właśnie, zaczęła się wraz z pierwszym błyskiem światła nad Eą i zakończy dopiero, gdy
ostatnie prochy po niej rozwieją się w nicości.
Czy to nie czyniło jej nieco bezsensowną…?
Starzejesz się, pomyślał. Aposafy… Czego jeszcze nie wiemy…

Nazywam się Aghoret, zwany lwem z miasta Eridu i piszę te słowa, by dać świadectwo.
Powierzam ziemi moje słowa by nie zaginęły.

My ludzie i elfy z krainy wokół miasta Agade nad morzem Bahr u stóp Gór Laehinor.
My których dziadowie uratowali się z potopu porzuciliśmy swój dom i dziedzictwo prześladowani i
ścigani jak zwierzęta. Zabraliśmy świadectwa naszej historii które ocalały z potopu. Zabraliśmy też



życie wedle praw twoich Xawede. Ci którzy widzeli ostatni nasza ziemie ojczysta Tym nie dane
było zobaczyć już wyspy wybawienia. Szliśmy przez czas dwóch pokoleń, a w mrokach i ciemności
umarli wszyscy którzy nas wyprowadzili z wrogiej ziemi. My ludzie światła brodziliśmy w krainie
wiecznego mroku umieraliśmy na ścieżkach wśród skał. Wierni przykazaniom _wedawenda zarokan
nie zdradziliśmy wiary przodków dzięki czemu jej łaska ocaliła nas Jej dary i jej prawa ocaliły nasz
lud przeto nigdy nie zgaśnie nasza wdzięczność i nasze oddanie.

Chwała Ci _wede któraś nas wywiodła z ziemi krwi przez ciemność na wyspę wybawienia.

Pamięć nie może zaginąć by kara nie została zesłana ponownie. Przodkowie Nasi
przetrwali Potop byśmy nieśli świadectwo. Bogowie stworzyli świat, ludzie zaś popełniali
nieprawości aż zesłany został potop a krainy występku i zbrodni z których wyszliśmy zatonęły pod
wodami. Zatonęły wyspy elfów i ziemie ludzi zbrukane krwią pobratymczą, i płaskowyż i góra święta
krasnoludów ich ogród początku. Ziemia została oczyszczona. Sprawiedliwi wyszli z krainy
nieprawości by zaludnić od nowa ziemie. Minęli nieprzyjazne szczyty Okahare. Nad brzegiem morza
Bahr znaleźli dom cztery plemiona założyły miasta Agade, te które wierne były _wede najświętszej
rodzicielce, która miała w nich upodobanie. O ziemio utracona Agade ogrodzie życiodajny. Spłonęły
Twoje dziedziny i zabite dzieci Twej płodności.

Pamięć nie może zaginąć. Nie ugieliśmy się przed potęgą choć Eordaja pchnęła na nas
wojowników ze wszystkich swych miast nad morskim brzegiem. Nie ulękniemy się bo bogowie są z
nami niesiemy życie i pamięć przenieśliśmy je przez ciemność ciszę i chłód krainy. gdzie nawet
myśli zasypiają. Miej nas w opiece _wedaweda Birczi. Ty jesteś początkiem i końcem szafarka życia
i śmierci zarazem.

Erodai upadnie jak przepowiedziano już dawno. Pogardzani w zwierzęcych skórach
barbarzyńcy. zburzą złote pałace Meroe i Arraty. Spłonie kwitnąca Elimeja. Skarby Hanigalbat
ozdobią szyje dzikich kobiet. W popiół się obróci Kidduwadna i Lagasu i dumna Tymfaja. uciekać
będą jak my przez pustynię aż w drodze przeminą pokolenia i zapomną kim niegdyś byli.

Barbarzyńcy zaś pójdą w ślad za nami.

Pamięć nie może zaginąć, Bogowie ostrzegali ludzi wedle praw im danych ale słowa
proroków za nic mieli a posłańców kazali rozdzierać i topić. Nikt nie słuchał przepowiedni. Elfowie
swą wyspę otoczyli murem. Ludzie zaś nie słuchali. Tak powiedziano u początku czasów a zapisano
w aghurmi Wielki Rzemieślnik zapłaci kiedyś cenę najwyższą za dar który dał śmiertelnym . Wtedy
serce tej która go kocha pęknie i zamieni się w skałę. Wyrocznia w Aghurmi wie wszystko. O tym co
było, co jest i co będzie o losach bogów i losach śmiertelnych.

Ostrzegł swoje dzieci a oni posłuchali. Porzucili więc swoją górę świętą i Fiorgarir i zeszli z
płaskowyżów Mortheimu krainy początku. W ciemność pod opiekę Pani Skał. Tak jak zakazano w
pismach. Zapomnieli o pismach. Zapomnieli o Fyrstabulil, gdyż stało się ono źródłem zagłady.
Podzielili się darem swej kamiennej matki by mieć z czego rozpalić ponownie ognie. Rozeszli się we
wszystkich kierunkach i zapomnieli o sobie nawzajem.

Starannie raz jeszcze podkreślił wszystkie zdania dotyczące historii swojego ludu. Myśli
odleciały ku przeszłości, ku czasom, gdy był tak dumny z odnalezienia drogi do Horinsham. Teraz
wydawało mu się to dumą dziecka z wybudowania kładki z klocków, gdy oto teraz przed nim stało
zadanie budowy mostu ponad oceanem. Niektóre drogi nigdy się nie kończą, choć czasem trzeba
cofnąć się ze ślepego zaułka. A czasem … zmusić się, by powstać od ciepłego ognia, z wygodnego
fotela, i ruszyć dalej.

Pokiwał głową w zamyśleniu, przytakując własnym myślom i podjętym decyzjom.

*

- Doceniam, że nam to pokazałeś - Imira od dłuższego czasu nie mogła oderwać wzroku od
zamalowanej niewyraźnymi kolorami kartki zestarzałego papieru. Jakaś część jej wyobraźni już
wytyczała drogę na południe, w miejsca, o których istnieniu jeszcze kilka dni temu nie miała pojęcia.



Na stole leżała zresztą już mapa świata, do której właściwego końca znalezione archiwalium zostało
już dopasowane.

- Nie będę pytał, czy pozwolicie mi to zniszczyć - mruknął Izaak - Ale powinniście być
świadomi, że tak prawdopodobnie byłoby lepiej. Dla wszystkich.  Dla świata.

- Najlepiej dla świata byłoby, jakbyśmy się wszyscy odizolowali w odległych dolinach i zajęli
uprawą marchwi - rzuciła z przekąsem Styryjka - Pozwolę sobie zachować jednak wiarę w to, że
wszystko, co się nam zdarza i co los daje nam w ręce, możemy obrócić w narzędzie lepszej
przyszłości. My, naszą wolą i działaniem. Od dryfowania z prądem jeszcze nic się nie zmieniło na
lepsze.

Druid spojrzał na nią wzrokiem, jakim mistrz mierzy ignoranta, niewartego czasu i zużytej
śliny, by mu tłumaczyć podstawy działania wszechświata. Imira wzruszyła ramionami,
przyzwyczajona do podobnych reakcji niziołka.

- To wydaje się dotyczyć jednakże głównie dziejów ludzi - Altaris odłożył jeden z
dokumentów, który czytał - Ale myślę, że te dzieje są powiązane w przewrotny sposób… z nami. Ze
mną. Z Nallari - rzucił okiem na Etariel i stojącą z tyłu za nią Satomi - Zadziwiająco wiele rzeczy
wydaje się ostatecznie łączyć w sposób, jaki nie wpadał nam do głowy… Sen, o którym wam
mówiłem… Przy czym sen, to nieco mylące, jeśli Śpiąca w Otchłani zsyła sen, to jest on w istocie
wizją. To co tu napisano - tantsan wskazał na fragment tekstu:

Ci, ktorzy widzieli ostatni nasza ziemie ojczysta, tym nie dane było zobaczyć juz
Wyspy Wybawienia. Szliśmy przez czas dwóch pokoleń, a w mrokach i ciemności umarli
wszyscy, którzy nas wyprowadzili z wrogiej ziemi.

My, ludzie światła, brodziliśmy w krainie wiecznego mroku, umieraliśmy na
ścieżkach wśród skał.

Uniósł głowę, patrząc w oczy rozmówcom.
- To ich widziałem w tym śnie. Ich oczyma patrzyłem. To znaczy, że Matka ich widziała,

śledziła w swoim śnie ich wędrówkę i może jest więcej… wiedzy o tej wędrówce.
- To by znaczyło - wtrącił Karl - że istnieje przejście z tej wyspy do Morza Szeptów, i

drugie, gdzieś tam, gdzie leżało miasto Agade. Więc da się przejść pół świata pod powierzchnią…
- Błądzimy, nomen omen po omacku, brakuje nam wiedzy… - mruknęła Imira. Altaris kiwnął

głową potwierdzająco:
- Tak. Będę szukał dalszych informacji u Matki. Oraz w wśród pamięci tych, którzy wrócili

do Ikni.
- Jest jeszcze jedno źródło, które wie zadziwiająco dużo o tym, co było i co będzie -

odezwała się w zamyśleniu Ruta - Aghurmi.
- Pracujemy nad tym - usmiechnał się zagadkowo Ebenezer, a Defthagron potwierdził

wymownym kiwnięciem głową, ale to nie rozwiało bynajmniej wyrazu zatroskania z twarzy magiczki.
- Wiem… Ale nie wiem, czy zdążycie. Nie, nieważne - ucięła, na pytające spojrzenie

Styryjki, uciekając w głąb własnych niewesołych myśli i przeczuć.
- W każdym razie, my też mamy trochę źródeł informacji - Imira zanotowała w pamięci,

żeby wyciągnąć z Ruty, o co chodzi, po czym przeszła do tematu - Kilkoro z nich wciąż żyje.
Najwyższy czas sprecyzować naszą wiedzę o starożytnym świecie.

- Masz na myśli waszych nieumar… starożytnych…?
- Też. Ale znam też jedną wyszczekaną archeolog z Ofiru, która ma spory dostęp do

archiwów. A na wyspie sporo rzeźb wyglądało jakby dłubał je Ofirczyk na kacu.
- Delfina... ? To możesz założyć, że sprawa staje się publiczna i ogólnie znana - hobbit

uśmiechnął się, nalewając sobie resztkę zimnej już herbaty z całkiem pokaźnym prądem. Imira z
rozczarowaniem zerknęła na pusty dzbanek

- Liczę na to. Nie potrzebujemy tu tajności, tylko wiedzy. Sztabu naukowców, którzy nam
powiedzą, o jakich czasach mówimy i gdzie u licha podziało się bez śladu imperium Eordai. Po tym,
gdy już rozwaliło na drobne państwo zwane Agade, którego smutne resztki, jak już wiemy, tułały się
po podziemiach aż na naszą wyspę.

- Która prawdopodobnie jest szczytem Mortheimu… - dodał w zamyśleniu Defthagron.



- Potrzebujemy wiedzy o przeszłości, szukajmy u tych, którzy o niej wiedzą najwięcej. Elfy,
Felnor, styryjscy starożytni, Ofir. Zacznijmy od tego, a potem się skonsultuje to, co znajdziemy. I…

- I co?
W powietrzu zawisła oczywista odpowiedź, ale nikt jeszcze nie chciał jej udzielić. Jeszcze

nie dopłynęli przecież nawet na kontynent…

*  *  *

Tryntyjska Lionra była stosunkowo młodym portem. To jest właściwie nie do końca, jako
rybacka przystań funkcjonowała od co najmniej dwustu lat, ale dopiero od pięciu ostatnich lat
rozpoczęła się jej rozbudowa, szalony rozkwit miasteczka, które nagle znalazło się na głównym
handlowym szlaku wschód-zachód.

Fiord wcinał się głęboko w ląd, ograniczony od obu stron stromymi stokami gór Oreydahl i
Braett. Zatoka wypłycała się gwałtownie, zachowując głębokość tylko na środku nurtu. Kto nie znał
właściwych dróg podejścia, bardzo łatwo lądował na przybrzeżnych skałach albo rył dziobem o dno.
Za to środkiem mogły podejść blisko brzegu nawet okręty ze sporym zanurzeniem i nowoczesną
konstrukcją z kilem.

Na pokładzie Urdforskera byli jednak tacy, którzy znali właściwą trasę.
Gdy podeszli do brzegu, na maszt wciągnięto czarną chorągiew, z odległości wykrzyczano i

na każdy możliwy sposób przekazano informacje o kwarantannie.
Czekali.
Podczas rejsu wyciągnięto przecież jeszcze kilka wężowatych stworzeń, rozwijających się

w jamach brzusznych pasożytów, nie można było ryzykować, że jeszcze ktoś jest zarażony. Ile dni
trzeba czekać?

Przeprowadzono badania, przeanalizowano wszystkie informacje. Każdy z pasażerów
został przebadany kilkakrotnie, magią, alchemią, czymkolwiek się dało. Na koniec poprawiono
preparatami oczyszczającymi, które wypaliły wnętrzności gorzej niż krasnoludzki bimber.

Krasnoludzki bimber też zresztą dodano w ramach dezynfekcji wewnętrznej.
Po kilkunastu dniach od zawinięcia do Lionry byli czyści.

*

Angus Toideroch właśnie kończył dociągać taśmy mocujące do wozu worki z herbatą.
Towar luksusowy, płynęła aż z Leth Caer, sprowadzona tam z nurtem Yro prosto z południowych
prowincji Larionu. Suszone liście wymagały szczególnych warunków na statku, dodatkowych
zabiegów by nie zawilgły i złapały pleśni. Angus sprawdził osobiście, były idealne. W myślach
planował wszystkie doskonałe mieszanki, jakie może wprowadzić na rynek, z suszonymi owocami
Terali, z kardamonem i innymi korzeniami, który w zeszłym roku z nurtem Wedry sprowadził z Ofiru,
z korą cynamonowca, z miętą, którą Muirean, jego żona, hodowała w ogrodzie.

Ostatnim spojrzeniem Angus odprowadził wypływający już nowoczesny holk “Altimera”, na
którym jego towar dotarł dwa dni wcześniej, a przy okazji stojący obok “Ortoreda” oraz drakkar
“Urdforsker”, stojący na środku zatoki na kwarantannie. Zmarszczył brwi i splunął za siebie przez
lewe ramię, odganiając pecha. Obok takiego czegoś niedobrze stać, wiadomo, że może zarazę
przywiać wiatrem….

Wóz ruszył.
Niewielka szara ćma, niezadowolona z nadmiaru światła dziennego, przysiadła na wozie,

ocierając skrzydełka o deskę. To był bardzo irytujący dzień dla ćmy, o ile umiały się one w ogóle
irytować. Stworzenie wycierało powłoki o drewno, czyszcząc je zawzięcie z czegoś, co uparcie
sklejało jej skrzydełka, utrudniając lot, a do tego dodawało jej kilka absolutnie kluczowych
miligramów.



Dłoń Angusa przerwała jednak tę toaletę, płosząc niewielkiego owada. Handlarz herbatą
podparł się o deskę, po czym zaklął cicho, przyglądając się swojej dłoni. Coś mokrego,
bezbarwnego, przez chwilę drażniło skórę, ale wytarł to w spodnie i energicznie pogonił konie.

*

Owe dni z całą pewnością miały zapisać się w historii portu Lionra. Nigdy wcześniej nie był
tak ważny. Nigdy wcześniej nie był obiektem uwagi tylu ważnych, utytułowanych głów.

Gdy tylko Urdforsker wpłynął do zatoki, na wybrzeżu, w otoczeniu swoich jarlów i thanów
pojawił się po raz pierwszy Brynjolf Sliabh Ard. Stał tam, po kilka godzin, patrząc na pokład
odległego o kilkaset metrów drakakra, na który wychodziła otulona w futro księżna Givienne. I tak
codziennie, każdego jednego dnia kwarantanny, przez dwa tygodnie.

Piątego dnia z Askaronu przybył ambasador qasyrański, Tlacatli Suri, prywatnie daleki
kuzyn księżnej. Dwa dni później dotarł wergundzki wysłannik specjalny, książę Alfric dar Mawarott,
bratanek samego Orhana dar Mawarott, kanclerza Federacji. Mówiono, że ma dopilnować, aby
reprezentanci Federacji zostali bezpiecznie odkonwojowani do granicy, ale wiadomo było, że nikła
obstawa, jaką miał, nie powstrzymałaby nikogo przed aresztowaniem go razem z Rodlingenem i
Tollerem.

Wkrótce po nim pojawił się także Gniewosz Jastrzębiec, wysłannik kniazia Derwana,
zaniepokojonego bezpieczeństwem córki. Cała Lionra plotkowała o tym, jak przekazał słowo w
słowo poselstwo od starego kniazia, zawierające obietnice tego, co zrobi on Brynjolfowi, jeśli jego
córce spadnie włos z głowy. Brynjolf bardzo dyplomatycznie rzekomo odpowiedział, że gdyby
Givienne miało się coś stać, to sam sobie zrobi dużo gorzej niż wszystko, co Derwan mógłby mu
obiecać.

I wreszcie, po długich dwóch tygodniach zeszli do łodzi, a potem na brzeg.
Wtedy właśnie malutka, rybacka Lionra stała się świadkiem spraw, decydujących o losach

świata.
Były oficjalne powitania, uniesione nad głowami barwne sztandary. Brynjolf na nabrzeżu

powitał osobiście wszystkich, oczywiście zaraz po tym, jak przywitał się z rozpromienioną Givienne.
Wybrany, nowo wybudowany budynek kapitanatu portu, został ozdobiony eleganckim

dywanem, który prowadził do sali, gdzie koronowane i bardzo ważne postaci na kilka godzin
zamknęły się na cztery spusty, ustalając, co dalej.

O tym, co działo się w środku, świat mógł się dowiedzieć wyłącznie z oficjalnych
dokumentów oraz z plotek, krążących wśród służby, obsługującej salę.
Na przykład o tym, jak ostentacyjnie Defthagron nie podał ręki Brynjolfowi, czym ten ostatni nijak się
nie przejął, jako, że w kuluarach mówiło się, że spodziewał się znacznie twardszych warunków.
Spodziewane było, że Kesham jako warunek postawi abdykację księcia, tymczasem uzgodniono, że
reprezentantem korony tryntyjskiej w kontaktach z krasnoludami będzie księżna Givienne, na co
władca Tryntu mógł przystać absolutnie bezboleśnie.

Było też o tym, że wszyscy zdumieni byli ustępstwami Wergundii, reprezentanci tej ostatniej
zaś znacznie bardziej zdumieni byli oświadczeniem Wilczana o tym, że Bractwo Rugiewita w duchu
wierności swemu patronowi nie poprze wkroczenia Wergundii do Zachodniej Terali.

Podobno Tlacatli zamierzał zaprotestować przeciwko kupczeniu Visnohorą nad głowami
broniącego jej qasyrańskiego garnizonu, ale po tych słowach rzekomo tylko się uśmiechnął.

Podobno też księżna, po rozmowie z posłem swego ojca, oznajmiła, że ona osobiście
patronować będzie swatom, jacy wysłani zostaną do kniazia Gocława i kniahini Imiesławy, by prosić
o rękę ich najstarszej córki, Wojrady, dla jej brata, Witomira.

Podobno Rodlingen zachował kamienną twarz, ale książę Mawarott nie zdołał się
powstrzymać od kilku gniewnych obelg pod adresem Terali i okrzyku “Visnohora jest wergundzka”,
co skwitował ambasador Tlacatli rzekomo krótkim i kpiącym “To chodź i ją nam odbierz!”. Choć
plotki podawały też odmienną wersję, jakoby słowa te miały paść z jego ust w kierunku tantsana
Larionu, Altarisa, gdy ten zaproponował swoją rozjemczą rolę na visnohorskiej przełęczy.

Księżna Givienne wyraziła ubolewanie, że wergundzkiej wyprawie nie udało się sprowadzić
z Wyspy złota w spodziewanej ilości. Zaproponowała także częściową rekompensatę tego faktu z



tryntyjskiego skarbca, co zostało przyjęte jako oczywisty gest propagandowy - książę Mawarott
oczywiście odrzucił tę ofertę jako upokarzającą w tej i tak fatalnej sytuacji, niektórzy twierdzili, że
słyszeli jak mruczy pod nosem coś, co brzmiało “wypchaj się swoim złotem”, nikt tego jednak
oficjalnie nie potwierdził.

Ostatecznie wielki dzień miasteczka Lionra trwał do późna w nocy, długo po tym, jak
wergundzcy reprezentanci opuścili budynek kapitanatu, eskortowani do granicy przez uzbrojonych
po zęby wojowników hirdu książęcego. Brynjolf zapowiedział rychłe zwołanie szczytu politycznego,
który miałby usankcjonować wszystko, co to zostało postanowione, tu, w malutkiej, portowej
Lionrze. A póki co ogłoszono święto, oficjalnie na cześć księżnej Givienne, by uczcić jej powrót z
niebezpiecznej wyprawy, ale wszyscy wiedzieli, że świętowane jest tak naprawdę wielkie i
bezkrwawe zwycięstwo nad wergundzkim molochem. Na koszt księcia wyciągnięto z portowych
magazynów beczki teralskich miodów i śliwowicy z Wysokich Ziem, wędzonych i solonych ryb i
mięs. Całe wybrzeże i strome stoki, na których miasteczko się zagnieździło, wszystko migotało
girlandami świateł i rozbrzmiewało dźwiękami tryntyjskich dud i teralskich lir korbowych.

Gdzieś, na jednym z obszernych skalnych tarasów nad zatoką, prezentujących
oszałamiający widok na port i miasteczko, siedziały dwie postaci.

Otuleni grubymi kocami chuchali w dłonie, bo październikowy wieczór kąsał już oddechem
zbliżającej się zimy. Poniżej, na wijącej się serpentynami drodze widać było rzędy pochodni
odjeżdżającego wergundzkiego poselstwa.

- Oj nie są oni szczęśliwi, nie są. Aż im nie zazdroszczę. Jak chcesz dołączyć do nich, to z
tamtego zakrętu, o, ścieżka schodzi, to ich dogonisz przed przełęczą. Nie zmienisz zdania?

Karl nie odwrócił się w kierunku wuja, uśmiechnął się tylko.
- Nie - odpowiedział - Ale pozdrów ode mnie stare Sliabh Ard.
- Tak więc widocznie ma być - Hamish pokiwał głową - Niech cię zatem twoja bogini i inni

bogowie strzegą na tych drogach, jakie wybrałeś. Na Sliabh Ard zawsze będziesz miał dom, gdybyś
jednak zechciał wrócić.

Milczeli obaj przez chwilę. Stary wojownik w zamyśleniu oparł dłoń o ziemię obok siebie i
podniósł ją od razu, podnosząc w palcach niewielki, czarniawy owoc. Roześmiał się, pokazując go
paladynowi.

- Patrz… Jesień, duje jakby się kto powiesił, mróz już przy ziemi, a one wciąż jeszcze są…
Nawet, gdy jest już naprawdę zimno, gdy nie masz sił, by polować, jest naprawdę źle, natura
podsuwa je sama, jak ratunek na naszą nieporadność. Oto, co jest prawdziwym skarbem Tryntu…
Jagody.

*  *  *

To już nie był czas na złość. Emocje, wściekłość, żal, kopanie okolicznych taboretów i
rozbijanie kielichów - wszystkie te bezużyteczne gesty zdążyły się już wypalić przez ostatnie dni. To
było nawet pomocne, bo dzięki temu Einhard mógł z chłodną głową oczekiwać burzy.

A burza nadchodziła nieubłaganie, kwestią do dyskusji było jedynie, jak wielka.
Pierwsze gromy przywołał książę dar Mawarott, Wielki Kanclerz Federacji. Choć

teoretycznie mianowany przez Księcia Protektora, kanclerz należał do rodu szczycącego się
pokrewieństwem z Danwigami, stryj kanclerza, Durzo, brał udział w Wiecu Narodów. A teraz jego
bratanek właśnie wracał znad granicy tryntyjskiej wraz z eskortą Rodlingena.

- Dlaczego… - jego głos syczał jak wąż - Dlaczego całej akcji nie skonsultowano z
urzędem kanclerskim…! Dlaczego nie było tam moich przedstawicieli…

- Wasza wysokość, proszę usiąść - Rawen z niepokojem obserwował Einharda. Wieści z
Tryntu zdawało się, jakby rozbiły w proch resztki jego wiary w świat i ludzi, którym ufał. Albo podda
się, albo wybuchnie, pomyślał, a obie opcje wydawały się katastrofalne - Czekamy na …

- Nie ma już nic więcej, na co możemy czekać, Avahen! - kanclerz z rozmysłem pominął
tytuł szlachecki i stanowisko w charakterystycznej dla starych rodów pogardliwej manierze, będącej



swoistą deklaracją politycznej przynależności. Źle, pomyślał Rawen, Einhard nie powinien był
powoływać na urząd kanclerza jednego z tamtych. Da się naprawić, ale łatwo nie będzie.

- Wasza wysokość - zachował więc chłodny spokój i oficjalną formę - To była operacja
wojskowa, dlatego zadanie podjął Pierwszy Magnifer. Nie mieliśmy wpływu na sztorm, który rozbił
okręt…

- Konsekwencje….!
- Tak, tak, wiem, że domagacie się krwi - warknął z niechęcią książę protektor, zmuszając

oponentów do zachowania minimum formy i zamilknięcia - Severo dar Rodlingen nie jest już
Pierwszym Magniferem, możecie się cieszyć. Jego miejsce zajmie Sirilla dar Ittigren.

Wśród części arystokratów rozległ się szmer, komentowano oczywiste posunięcie księcia -
w ramach konsekwencji pozbawił stanowiska człowieka “z dołu”, plebejusza, za jakiego uważano
Rodlingena, zastępując go jednak magnifer Ittigen, osobą z wielkiego rodu, sławną córką sławnego
ojca. Nie do podważenia.

- Wasza wysokość, są wieści z Terali! - posłaniec, który dyskretnie zaanonsował pismo,
pojawił się niemalże jak wezwany imieniem dowodzącej w teralskiej awanturze. Einhard wymienił
spojrzenia z Rawenem i siedzącym nieco na uboczu księciem Liryzji. Rosgalen ledwie zauważalnie
skinął także w kierunku szefa wergundzkiego kontrwywiadu, na co ten odpowiedział dyskretnym
ukłonem.

- Magnifer oznajmia, że może prowadzić oblężenie do skutku, cytując “do zwycięstwa lub
końca świata” - westchnął Einhard, odkładając pismo na stolik obok zdobionego, złoconego krzesła,
na którym siedział.

Ci z obecnych, którzy lepiej rozeznawali się w sztuce wojennej, opuścili głowy.
- To, co wykręcił Wilczan Wilkomirowic, skutecznie to blokuje…
- Nie utrzymamy szlaku zaopatrzeniowego…
- Jasna cholera, mamy trzysta tysięcy ludzi pod bronią…! I stoi nam na drodze cholerna

Terala! - warknął książę protektor - Terala, która, jak zepnie poślady, to powoła jakieś 60 tysięcy
chłopów w łykowych łapciach….! - każde kolejne słowo Einharda brzmiało głośniej i ostrzej - Skoro
to zaczęliśmy, to, do jasnej cholery, skończmy! Z różnymi Wilczanami i ich poplecznikami policzymy
się później!

- Wasza Wysokość… - prefekt Akwirgranu, Teuderyk dar Seidburg, odzywał się rzadko, ale
zazwyczaj rzeczowo - Czy proponujesz odwołanie pozostałych tymenów z granic i przerzucenie ich
do Terali? Z całym szacunkiem, ale to sprowokuje nawet takich tchórzy jak Ofir czy Aenthil.

Na jego słowa księżna-elektor Dakonii, Arminia dar Domitius wykwintnym ruchem
odgarnęła szkarłatny płaszcz, narzucony na tradycyjnie białą suknię, sygnalizując dłonią, że
zamierza się odezwać.

- Więc teraz nastały czasy, kiedy Ofir i Aenthil decydują o naszej polityce? - jej głos
zabrzmiał czysto i ostro - Za tę zdradę powinna zapłacić cała Terala i cały Trynt i to nie rękami
brudnych barbarzyńców. Tak - powstrzymała ruchem dłoni głosy z sali - Wiem, przysięga z Viran.
Składana przez człowieka, który porzucił Federację, a teraz ostatecznie ją pogrążył. Jeśli zaś nie ma
innego wyjścia, to śmierć Derwana Jastrzębca nas z tej przysięgi zwolni. Jeśli Ofir czy Aenthil
odważą się złamać granice, my też mamy sojuszników na południu. Federacja nie ma innego
wyjścia, jak odpowiedzieć na to upokorzenie. Wasza wysokość, po kimś, kto zajmuje tron Elmeryka,
spodziewałabym się raczej decyzji, że zwiększymy pobór, możemy powołać pod broń dwa razy tyle.

- Tylko przypominam, że utrzymanie armii w obecnym stanie pochłania dokładnie
trzydzieści siedem procent budżetu kraju, tylko utrzymanie, nie liczę kosztów żołdu, wyposażenia,
uzbrojenia i kosztów logistycznych. I oczywiście samych kosztów wojny - wtrąciła się Marissa dar
Steir, od niedawna Zwierzchnik nad Skarbem.

- Za wycofanie się spod Visnohory z podkulonym ogonem zapłacimy nie tylko utraconą
szansą na odzyskanie przełęczy, ale też fatalnymi skutkami dla morale… - zauważyła hrabina dar
Earn, pełniąca od roku funkcję Najwyższego Referendarza Federacji. To na jej ręce Rawen składał
swoje raporty, dotyczące nastrojów społecznych, zresztą, sam ją na to stanowisko polecił,
szlachciankę z Salicji, która zasłynęła ratowaniem w Czasie Ciemności tysięcy ludzi w swoim
rodowym majątku.



- A powinien zapłacić kto inny….! - skwitowała księżna Arminia lodowatym tonem - Za misję
Rodlingena odpowiada jego książęca wysokość - wskazała na Einharda oskarżycielskim gestem.

- Z całym szacunkiem, ale na tę misję zgodziła się cała Rada!
Dakońska elektor wydawała się tylko czekać na te słowa. Rozejrzała się po sali i

uśmiechnęła w sposób, jaki kojarzył się z szubienicą w zimowy poranek.
- Może więc cała Rada przegłosuje o jej konsekwencjach…!
Zapadła chwila ciszy. Rawen darował sobie kolejną rundę liczenia do siedemnastu, tylu

członków liczyła bowiem Rada. Dotychczas oczywistym było, że mianowani przez księcia -
protektora stanowią jego stronnictwo w radzie, więc miał za sobą urząd Pierwszego Sędziego,
Kanclerza, Referendarza, zwierzchników Skarbu i Kontrwywiadu, w oczywisty sposób także
stronnictwo księcia stanowił Pierwszy Magnifer, choć Rodlingena miała zastąpić Ittigen, wszyscy
znali jej preferencje polityczne. Po tej samej stronie był także Teuderyk wicehrabia dar Seidburg,
prefekt Akwirgranu oraz Rorik Rosgalen, książę elektor Liryzji. Dopóki Wielkim Mistrzem Zakonu był
dar Toller, on również zaliczał się do tego stronnictwa, ale od czasu jego odejścia stanowisko
pozostawało nieobstawione, równoważąc poniekąd nieobecność księcia dar Albrette, elektora
Daramonu.

Pochodzący z arystokracji książęta elekcyjni prowincji stanowili przeciwwagę dla
stronnictwa książęcego. Siedem tronów elektorskich wspieranych przez Alodiusa dar Sterna, rektora
Akademii w Biborgu, nagle zyskało wsparcie w postaci osoby kanclerza, który niniejszym dość jasno
zasygnalizował zmianę stronnictwa. W oczywisty sposób księżna dar Domitius zmierzała w prostej
linii do politycznego starcia, będąc przekonana o przewadze, jaką właśnie zyskali.

Spojrzenia wymieniane przez nią i księcia Mawarott utwierdzały Rawena w przekonaniu, że
całość jest dokładnie przygotowana i przemyślana.

Einhard powoli wstał, ciężko podpierając się o podłokietniki fotela. Jego przenikliwy wzrok
trudno było wytrzymać, Rawen pamiętał, że bywały czasy, gdy w sekundę z chłodnej dyskusji dar
Avarette potrafił przejść do stanu dzikiej furii i rozwiązań fizycznych,

Inne czasy. Teraz książę jedynie wstał, ale zrobiło to i tak wystarczające wrażenie.
- Jakie więc konsekwencje wasza wysokość chce zaproponować - wycedził przez zęby -

Oby dotyczyły poparcia naszego tymenu w Terali.
- Ależ tak - Leodwig dar Bregen, elektor Mercji, zdecydował się wesprzeć dakońską elektor

- Jestem przekonany, że wszyscy tutaj zdecydują się poprzeć magnifer Ittigen .... Jednak czas
najwyższy…

- Na co… ? - usta księcia-protektora zwęziły się w cieniutką linię. Zapadła chwila ciszy,
przerywana szelestem jedwabiów i bezgłośnym spojrzeniami, przecinającymi salę niczym
legendarne lasery cesarza Leth Caer. Rawen uśmiechnął się pod nosem. Boją się. Sądzą, że mają
przewagę, a jednak się go boją.

- Czas najwyższy, by korona wróciła tam, gdzie być powinna - pierwszym, który się
przełamał, był Alodius dar Stern. Zrobił efektowną pauzę, po czym dopowiedział - W ręce rodu
Danwiga.

Po chwili milczenia pomieszczenie pogrążyło się w chaosie.
Ostatnim z rodu Danwiga na tronie Federacji był Arnulf, syn Olafa, wnuk Elmeryka,

splamiony kapitulacją Akwirgranu w 911 roku, ale wielu twierdziło, że wówczas, jako niedorosłe
dziecko, nie mógł odpowiadać za swoje czyny. Losy Arnulfa w czasie qasyrańskiej niewoli
zakończyły się kompromitacją krwi Elmeryka - dzieciak stał się marionetkowym namiestnikiem i tylko
on sam wiedział, jakie groźby go do tego zmusiły. Po wielkim powstaniu 925 roku, kiedy zdjęto go z
“urzędu”, jego losy były nieznane, ale było dość oczywistym, że nie pozwolono by mu żyć. Wnuk
Elmeryka był zbyt wielkim potencjalnym zagrożeniem dla agresorów.

Rawen z zainteresowaniem podniósł głowę. Wiedział oczywiście, że stronnictwo Starych
Rodów szuka śladów po Arnulfie, on sam zresztą także to czynił, mając w tej kwestii pewne
ustalenia. Teraz wypowiedź rektora wskazywała, że znaleźli ślad… lub, że blefują..

Obecni na sali jeden przez drugiego rzucali okrzyki i nerwowe pytania, Einhard w milczeniu
czekał. Do czasu.

- Dość!! - wrzasnął, powodując u kilku osób wspomnienie dawnych czasów - Dość! -
warknął już ciszej, gdy zebrani umilkli - Kontynuuj, magnificencjo. Mówiłeś o rodzie Danwiga, tym,



który skończył się na Arnulfie, nieszczęsnym obrońcy stolicy… - zaironizował złośliwie, dar Stern z
uśmiechem triumfu nie przejął się tym zupełnie.

- Syn Arnulfa, prawnuk Elmeryka, żyje - oznajmił spokojnie - Zostanie przedstawiony
Radzie, jeśli podejmie ona dziś tę decyzję, na którą Wergundia czeka.

Mają pozoranta, pomyślał Rawen w pierwszym odruchu. Być może istniało milion
sposobów na weryfikację pochodzenia, ale istniało ich co najmniej tyle samo na zafałszowanie takiej
weryfikacji. Ale może jednak to on przegapił, może Arnulf rzeczywiście w niewoli dorobił się
dziecka… Trudne zadanie, ale wykonalne. Ale póki co…

- Sugerujesz, wasza magnificencjo, że Wergundia czeka na następcę Elmeryka, o którym
nic nie wie... - wtrącił się w słowo dar Sterna, ale jemu z kolei przerwał nerwowo książę dar Bregen:

- Wergundia czeka na to, by książę protektor poniósł konsekwencje swoich fatalnych
decyzji i absolutnej klęski pod Visnohorą….!

- Pozwólcie wysłać tam tymeny, to przestanie być klęską!
- Pod twoim dowództwem, Avarette? Nie ma mowy!
- Dość! - tym razem to księżna Dakonii uciszyła awanturę - Dość, zachowujcie się, proszę,

stosownie do swojej godności, na litość boską… - syknęła - Po co tyle słów, po co to strzępienie
języka. Wnoszę wniosek… o głosowanie. Nad odebraniem zaufania Rady wobec księcia protektora i
w dalszej kolejności odebraniem mu korony Federacji!

Einhard z gorzkim uśmiechem pokiwał głową, tego się dokładnie spodziewał.
- Dobrze więc - sięgnął ręką po zdobioną laskę, której uderzeniem w ziemię powinien

zasygnalizować rozpoczęcie głosowania - Choć wiecie doskonale, że zgodnie z prawem Federacji
mógłbym całą Radę przegnać na cztery wiatry… Ale nie zamierzam się zniżać do waszych metod.
Niech więc tak będzie. Jednak… dar Avahen… - skinął głową w kierunku szefa kontrwywiadu. Ten
wstał.

- Wniosek złożony dziś oczywiście musi być głosowany dziś przed zachodem słońca.
Jednak nie wszyscy członkowie Rady są obecni.

- Magnifer Ittigen nie przybędzie - rzucił kpiąco książę Mercji - Choć możemy nawet wziąć
pod uwagę poparcie, jakiego magnifer Ittigen udzielała zawsze księciu i potraktować jej głos jako
oddany po jego stronie.

Była to oczywista ironia, na sali było bowiem tylko sześcioro stronników księcia protektora,
przeciwko ośmiorgu jego przeciwników, nawet gdyby Ittigen mogła oddać ten głos zza gór, nie
przeważyłby szali.

A przynajmniej tak sądził książę dar Bregen.
Rawen skinął głową w kierunku swojego człowieka przy drzwiach.
- Wielce czcigodni, prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy, którzy przybędą na miejsce,

a którzy od wschodu słońca dnia dzisiejszego są członkami Rady - po jego słowach zapanowała
cisza tak idealna, że z zewnątrz dał się słyszeć pogłos kroków kogoś, kto wchodził po schodach -
Musicie zatem wiedzieć, iż wczoraj wieczorem kapituła Zakonu Mieczowego wybrała nowego
Wielkiego Mistrza, a dziś rano przybył on do Akwirgranu.

Ciężkie wierzeje Sali Rycerskiej akwirgrańskiego pałacu, szarpnięte przez pachołka,
uchyliły się z przeraźliwym skrzypieniem i do sali energicznym krokiem wszedł młody człowiek w
podróżnym płaszczu, narzuconym na czarne zakonne cotte. Jego twarz przecinała spora blizna,
ciągnąca się od gwiazdy na czole aż na bok policzka.

- Nowy Wielki Mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych, jego dostojność Lothar dar Meran -
Rawen nie mógł sobie odmówić lekko triumfalnego uśmieszku, zwłaszcza na widok wzburzenia,
jakie zapanowało wśród książąt. Powtarzane wielokrotnie “kolejny parweniusz” czy “następny
kundel!” były słyszalne aż nadto, nowoprzybyły niespecjalnie jednak się nimi przejmował. Zgodnie z
protokołem pewnym krokiem podszedł do książęcego tronu i przyklęknął na jedno kolano, składając
należny władcy kraju pokłon. Gdy Einhard odpowiedział skłonem głowy, Lothar wstał, dyskretnie
mrugnął do Rawena i zajął puste miejsce, przynależne Mistrzowi Zakonu.

Uwagę odwróciło klaskanie w dłonie.
- Brawo - skwitowała księżna Dakonii, świdrując wzrokiem zwierzchnika kontrwywiadu -

Bardzo efektowne wejście. Ale niewiele zmienia. Głosujmy…



- Wasza wysokość, proponuję jednak poczekać - Rawen skłonił się nienagannie - Nie ma
bowiem na sali jego wysokości elektora Daramonu, księcia dar Albrette.

Księżna Arminia uniosła pytająco brwi. Przez krótką chwilę nie mogła zrozumieć, dlaczego
stronnicy księcia mieliby czekać na ostatniego z elektorów, którzy swoim przybyciem zwiększyłby
przewagę stronnictwa arystokratycznego z osiem do siedmiu na dziewięć do siedmiu.

- Nieeeee…. - pokręciła niedowierzająco głową, gdy dotarło do niej, dlaczego władcy
Daramonu nie było na sali. Jego ludzie przekazali, iż zaniemógł… - Nie ośmieliliście się….

Dar Avahen uniósł w kierunku księżnej pismo, które wydobył z sakwy.
- Oto wiadomość sprzed godziny, wasza wysokość - uśmiechnął się - Jego wysokość

książę dar Albrette zmarł wskutek choroby dwa dni temu. Wczoraj w nocy na jego miejsce wybrana
została jej wysokość Carmen księżna dar Betteny, która lada chwila zaszczyci nas swoją
obecnością.

- Nie wierzę...!
- Mordercy!
- To jest złamanie Praw Kardynalnych!
Rawen rzucił spojrzenie Einhardowi. Ta reakcja była w pełni przewidywalna, ale mogli ją

zignorować. Żadne słowa, rzucone na sali, nie mogły już zmienić faktu, że głosowanie nad
zawieszeniem funkcji księcia protektora niniejszym spełzło na niczym..

- Posunąłeś się za daleko, wasza wysokość! - krzyknął wściekle kanclerz, wstając z
rozmachem z wyłożonej zielonym aksamitem ławy. W ślad za nim wstało jeszcze kilku spośród
elektorów, ale księżna dar Domitius powstrzymała ich ruchem ręki.

- Wasza wysokość, ośmieszyłeś nas - zaczęła uroczystym tonem po chwili ciszy -
Naraziłeś kraj na niebezpieczeństwo, powierzając najpoważniejsze misje ludziom nieodpowiednim,
niegodnym. Ta Rada także jest takich ludzi pełna - posłała kolejne lodowate spojrzenie Rawenowi -
Mamy dość znoszenia rządów plebsu, który postanowiłeś obdarzać władzą i stanowiskami wbrew
ich żałosnemu brakowi kompetencji. Dakonia jest najbardziej narażona na agresję z Visnohory. I
Dakonia… weźmie sprawy w swoje ręce!

- Sprecyzuj, wasza wysokość - syknął książę protektor - Deklarujesz mi w oczy zdradę
Federacji…?!

- Einhardzie dar Avarette - Arminia dar Domitius wstała dumnie, stając wyprostowana na
wprost tronu - Federacji już nie ma. Zniszczyłeś ją swoim kunktatorstwem, kolesiostwem i zdradą.
Albo na tronie zasiądzie dziedzic Elmeryka, by kontynuować jego dzieło… Albo to właśnie jest
koniec Federacji….!

Cisza po wyjściu wzburzonych arystokratów była kuriozalnie kontrastowa do
przedchwilejszego chaosu i emocji.

- Aresztuj ich, wasza wysokość - Rawen był gotów na tę okoliczność - Moi ludzie czekają!
Teraz! Zanim wyjdą z pałacu!

- Chyba oszalałeś, Ref… - Carmen dar Betteny, która z wychodzącymi praktycznie minęła
się w drzwiach, wysłuchując kilku okrzyków pod swoim adresem, wydawała się być zupełnie
spokojna - Aresztując elektorów masz murowany bunt na prowincjach.

- I tak bunt jest faktem - dorzucił Teuderyk dar Seidburg - O przyszłości Federacji
zdecyduje, ilu magniferów poprze buntowników…

- Jak mam wysłać armię do Terali, skoro nie panuję nad krajem - zapytał retoryczne
Einhard, ciężko opierając głowę na zaciśniętej pięści. Wydawał się bardziej przytłoczony niż
wściekły - Nie możemy ich aresztować, co mielibyśmy dalej z nimi zrobić, stracić na rynku przy
aplauzie gawiedzi? Nie będziemy produkować męczenników…

- Nie ułatwiasz mi roboty - westchnął Ref, wywracając oczami i nawet nie kryjąc
dezaprobaty - Daj mi tydzień, a każdy od Telebii do Albretty znałby przedstawione dowody ich
zdrady. Spisek, zamach, próba przejęcia władzy…

- I tak zapewne urealnią twoje “dowody”. Daj im chociaż spróbować - zakpił gorzko książę -
Potrzebuję pewnej armii. Nie mogę ryzykować, że na progu Tryntu manipuły wypowiedzą
dowodzenie.



- To się zrobi, oczywiście. Ich popleczników w tymenach śledzę już od dawna. Utnie się łeb
tej hydrze, zanim zacznie się rozrastać - Rawen skłonił się na poły formalnie, na poły familiarnie,
zmierzając do wyjścia.

- Ref - Carmen zatrzymała go w progu - Naprawdę zabiłeś księcia dar Albrette? -
wywiadowca uśmiechnął się.

- No widzisz, otóż nie - wywiadowca zgrzytnął zębami na to kolejne, tylko trochę zasadne
oskarżenie - Jego wysokość elektor naprawdę wziął i umarł był, na dziewięćdziesiąt procent przez
ciężko otłuszczoną wątrobę i żyły, jak udało mi się dowiedzieć od tych, którzy robili sekcję.
Postanowił to zrobić w najlepszej dla nas chwili, a ty i tak byłaś formalnie kolejna “do tronu”. Więc
jeśli cię martwi, czy masz brudne ręce, to nie masz.

- To dobrze - Carmen uśmiechnęła się z lekka ulgą.
- Wyślij ochronę Rodlingenowi - rzucił jeszcze za wychodzącym Einhard. Milczący dotąd

Lorhar dar Meran uznał, że wypada, aby zainteresował się losem poprzednika i mentora, więc
dodał:

- I mistrzowi dar Tollerowi chyba także by się przydała.
Einhard uśmiechnął się do siebie.
- Tergor nie będzie jej raczej potrzebował. Nikt go raczej teraz nie znajdzie.

Rawen dar Awahen wyszedł pospiesznym krokiem z Sali Rycerskiej, mijając nieco
zdezorientowanych strażników przy drzwiach, służącego, który na wezwanie niósł właśnie tacę z
napojami, kilka osób z służby elektorów, którzy wrócili się jeszcze po takie czy inne pozostawione
rzeczy, płaszcze, laski czy nakrycia głowy. Zignorował ich, spieszył się.
Sytuacja wymagała natychmiastowego działania. Błyskawicznej aktywacji siatki kontrwywiadu w
tymenach, gdzie od lat śledzili zwolenników starych rodów, natychmiast trzeba usunąć ze stanowisk
popleczników buntu… najlepiej w ogóle ich usunąć, zniknąć dyskretnie. Jeśli Einhard nie zgadza się
na likwidację przeciwników politycznych, to należało im maksymalnie utrudnić życie. Przejąć pocztę,
uruchomić dywersję, aktywować szpiegów poinstalowaych na dworach.

W głowie już układał listę poleceń, rozkazów, dyspozycji…
W ogóle jej nie zauważył. W zamyśleniu zupełnie zignorował kręcących się i robiących

zamieszanie służących. Zresztą nie zrobiła niczego dziwnego, nie popatrzyła nawet na niego. Nie
wyglądała też na to, czym była, ot zwykła dziewczyna, służąca.

Gdy go minęła, poczuł ukłucie w okolicy lewej nerki tak mocne, że nogi odmówiły mu
posłuszeństwa i zsunął się w dół po kamiennych schodach. W sekundę później poczuł, jak zaklęcie,
wmontowane w różdżce, właśnie wepchniętej mu w organizm za pomocą cienkiego sztyletu,
eksploduje w jego wnętrznościach. Zamiast krzyku wraz z falą ciemnej krwi z ust dobył tylko cichy
bulgot.

Nie, nie teraz…!
Marmurowe schody powoli pociemniały mu przed oczami….

*  *  *

Czy ta ścieżka zawsze była tak stroma…
-Na pewno nie, po prosu się starzejesz, stary durniu - mruknął do siebie półgłosem, choć w

głowie usłyszał dźwięk głosu mówiącej to Imiry. No, miała rację, nie ma co, ale przyganiał kocioł
garnkowi... Trzeba będzie pomyśleć może nad wygodniejszą drogą dojazdową. Z drugiej strony,
miejsca, które nie mają być znalezione, nie powinny z założenia mieć wyraźnych dróg dojazdu. A
zapewne dojdzie teraz kilka powodów, dla którego niektórzy mogą tego miejsca szukać, bynajmniej
nie po to, aby się wprosić na kawę.

W oznaczonym kanciastym kamieniem miejscu zszedł ze ścieżynki, rozgarnął gęste
leszczynowe zarośla i ciężko zeskoczył w płytkie, kamieniste koryto niewielkiego strumienia. No tak.
Stąd było już całkiem blisko.



Ruszył w górę nurtu, starając się nie moczyć i tak zniszczonych butów, oczywiście nie dalej
niż po kilku krokach zaklął, gdy starta podeszwa zsunęła się z kamienia, a lodowata woda wlała się
przez cholewkę.

- Skup się - warknął znów do siebie. Gdzieś tu powinien być spróchniały pień, wzdłuż
którego należało odbić w lewo od koryta strumienia, by trafić na ścieżkę. Przy pniu poczekał chwilę,
obserwując rozświetlony przenikającymi promieniami przez gałęzie teren.

Nikt za nim nie szedł.
Nikt na tyle nieuważny, by dać się tak złapać.
W razie, gdyby lazł ktoś bardziej cwany, wciąż była szansa, że nie ogarnie, na które

kamienie na ścieżce trzeba stanąć, żeby nie wpakować się w wilcze doły, w którym miejscu trzeba
przekroczyć nad ochronną runą oraz gdzie zatrzymać się i poczekać, aż szelest i warczenie w
zaroślach się uspokoi.

Po tym wszystkim dopiero można było wyjść spod gęstego, świerkowego cienia na zalaną
słońcem polanę. Nie było go tu cztery lata… Od wyjazdu do Terali, na Srebreczynę, gdzie tyle się
zmieniło…

Walka w półmroku, w świetle rozmigotanych pochodni, ryk, ból, zmęczenie. Odruchowo
spojrzał na kikut dłoni, zawinięty rękawem koszuli, ale natychmiast odrzucił natrętną myśl.

Podniósł wzrok. No, tutaj też się nieźle zmieniło! Drewniane ściany domu pociemniały,
zazłociły się. Pamiętał je otoczone tylko zrytą przy budowie glebą, ostrożnie zazielenianą przez
trawę, teraz wokół budynku pysznił się ogród, kępy fioletowych astrów i pomarańczowych złocieni
nadawały mu idealnie jesiennego charakteru. Żwirowe chodniczki, pergole, które zapewne jeszcze
miesiąc wcześniej zapewne uginały się od kwiatów, ławeczki, płotki… Za domem pas ciemniejszej
zielni sygnalizował, że tam właśnie wypływa strumień, który przepływał przez środek domu,
wynosząc brudną wodę do szerokiego drenażu na łące. Przy ścianie lasu suszyły się skóry, dwie
albo trzy, upolowanych zwierząt.

Albo ktoś tu się nieźle napracował, albo zagonił do pracy wszystkie okoliczne
niedźwiedzie...

Amira siedziała na schodach werandy, z futrem narzuconym na ramiona, grzejąc dłonie w
wełnianych mitenkach o kubek z herbatą. Wydała się mu jakaś jaśniejąca, to pewnie tunika w
kolorze kawy z mlekiem, którą nosiła. Nie zerwała się, nie krzyczała, po prostu promieniała
spokojnym uśmiechem, czekając aż on podejdzie.

Delikatnym ruchem odgarnęła włosy z jego czoła, przejechała palcami po starej bliźnie na
policzku. Miękko położyła dłoń na kikucie uciętej dłoni.

- To była długa droga, prawda? - powiedziała, a on musiał przymknąć na chwilę oczy i na
powrót je otworzyć, by upewnić się, że naprawdę jest tu, gdzie jest i to nie jest sen.

- Tak… I nie wszystko poszło tak jak powinno.. - westchnął, ale druidka przerwała mu z
uśmiechem, kładąc palec na ustach.

- Kochany… Wszystko jest dokładnie tak jak powinno.
I wtedy ją zobaczył. Stała w drzwiach, wpatrując się w niego wielkimi zielonymi oczami,

czarne włosy, zaplecione w dwa króciutkie warkoczyki, wysmykiwały się z nich, tworząc wianuszek
wokół drobnej twarzyczki, na której malował się wyraz intensywnej walki między nieśmiałością, a
ciekawością. Miała na oko jakieś cztery lata...

- Ja.. To jest..?! Nie powiedziałaś mi….! - zająknął się z wyrzutem po kilku długich
sekundach absolutnie zszokowanego milczenia. Amira wyciągnęła rękę do dziewczynki, która
podeszła, wtulając się w jej tunikę.

- Miałeś przed sobą swoją misję. Gdybyś wiedział, byłoby ci łatwiej...? - zapytała
retorycznie i kiwnęła przyzwalająco głową do dziewczynki, która zrobiła kilka nieśmiałych kroków w
jego kierunku - Tak, kochanie, to właśnie jest tata. Tata wrócił do domu.

Przyklęknął, uśmiechając się w kierunku dziecka. Serce biło mu jak szalone, umysł nie
mógł się zdecydować między dziką radością, złością, a żalem, skupił się więc na tym, żeby nie
wystraszyć dziewczynki. Wyciągnął do niej rękę, ale natychmiast cofnął, zauważając ciemną plamę
z krwi na rękawie. Chciał odruchowo podwinąć rękaw, ale brak drugiej dłoni mu to skutecznie
uniemożliwił. Amira nie zraziła się tym, łagodnym ruchem ujęła jego rękę, podciągnęła rękaw.



Dziewczynka chwilę przyglądała mu się uważnie, a jej czujne spojrzenie zdawało się
zauważać wszystko, tatuaż gwiazdy na czole, stare blizny po pazurach, ubranie, stanowczo nie
nowe, brakującą dłoń. Aż wreszcie zdawało się, jakby przyznała rację własnym myślom, pokiwała
głową.

I uśmiechnęła się promiennie.
Tergor miał okazję widzieć w życiu wiele pięknych rzeczy, widoków, osób. Ale to z całą

pewnością było najpiękniejsze, co kiedykolwiek oglądał.
Nie miał bladego pojęcia, co ma powiedzieć, właściwie to mówienie czegokolwiek chwilowo

stało się niezwykle trudne, rosnąca w gardle gula groziła drżeniem głosu i innymi skutkami, których
bezwzględnie mała nie powinna widzieć. W końcu był jej….

Przymknął oczy, pokręcił z niedowierzaniem głową, zerkając nad ramieniem dziewczynki na
Amirę. Druidka była wciąż idealnie spokojną, jakby rozumiała, że to jest właśnie ten moment, który
nie mógł stać się ani wcześniej ani później, ale stać się musiał. Wreszcie mała wybawiła go z
kłopotu, przytulając się do niego z impetem. Objął ją, tak malutką, tak drobną.

- Tak… - szepnął - Wróciłem.

*  *  *

Cztery tygodnie podróży, najpierw do Tryntu, potem na kontynent i do najbliższego węzła
połączonego z Felnorem. W końcu dotarł. W rozbłysku światła znaleźli się w miejscu, z którego
wyruszyli z Telerisem przed miesiącem. Na wspomnienie o przyjacielu Enrique znowu spochmurniał,
a jego myśli ogarnął mrok. Musiałeś to zrobić, pamiętaj, chciał przerwać rytuał i cię zdradzić.

Odetchnął głęboko, poczuł ten charakterystyczny zapach, którego nawet nie mógł nazwać.
Był to po prostu zapach Felnoru, brakowało mu go.

Uważaj, pomyślał, czyżbyś zaczynał uważać to miejsce za dom…?

Zszedł z podwyższenia, a jego towarzysze za nim. Natychmiast, jak tylko Ebenezer i
Defthagron zeszli po schodach, zostali otoczeni przez oddział żołnierzy Legionu, z bynajmniej
niezachęcającymi wyrazami twarzy. Jednak gdy dowódca oddziału rozpoznał Enrique, kazał
odstąpić podkomendnym. Jako, że był człowiekiem, to czy mu się to podobało czy nie stał się
stosunkowo „sławny”, niektórzy co bardziej konserwatywni przedstawiciele felnorskiej arystokracji
uważali to wręcz za haniebne. Jednak przez żołnierzy zawsze był traktowany z szacunkiem.

Streściwszy dowódcy jak wygląda sytuacja, polecił przygotować kwatery dla gości z
kontynentu i eskortować ich w ślad za nim do pałacu arcyksięcia. Sam jednak skorzystał z jednego z
wciąż rzadkich na Felnorze koni i ruszył, zostawiając resztę w tyle.

W myślach pozwolił sobie na moment dumy za to, że udało mu się przekonać Arcyksięcia
do sprowadzenia większej ilości tych cennych zwierząt na wyspy.

Jechał galopem, cały czas myśląc o tym, co ma powiedzieć Nefrekowi, co zaszło na
wyspie, co się stało z Telerisem i nie mógł znaleźć odpowiednich słów by to opisać…

W końcu dotarł na miejsce.
Szedł przez pałac, zostało mu powiedziane, że arcyksiążę znajduje się w sali obrad i

aktualnie uczestniczy w spotkaniu. Czekając, w myśli układał słowa swojej wypowiedzi i poprawiał
na szybko prezencję, odzież, pasy, przetarł chustką twarz i ręce.

Minęła krótka chwila, a został powiadomiony, że Arcyksiążę Amrun – Nefrek, oczekuje go.
Odetchnął głęboko i ruszył w stronę drzwi. Wkroczył do sali i zobaczył go opartego o stół, na jego
twarzy malowało się zmartwienie, ale równocześnie też spokój – Tak, jest to przywódca, jakiego
potrzebuje teraz Felnor, otwarty na kontynent z wizją .

- Arcyksiążę - ukłonił się, a następnie wyprostował na baczność. Wychwycił kiwnięcie
głową, które było sygnałem, by kontynuował. - Przybywam złożyć raport i oznajmić o wykonaniu
powierzonego mi zadania, rytuał został zdezaktywowany, wszyscy wezwani przeżyli podróż na
wyspę. Wojna będzie, nie mam co do tego złudzeń, Federacja Wergundzka zerwie świeżo
podpisane przymierze i wybuchnie chaos, na którym tak nam zależy. - Urwał szukając jakichkolwiek



oznak reakcji na twarzy Nefreka, ale nie znalazł niczego, co mogłoby mu powiedzieć cokolwiek – W
ramach uzyskanych pełnomocnictw prowadziłem negocjacje handlowe, Federacja Wergundzka i
państwo Styrii wyraziło zainteresowanie informacjami zbieranymi przez nieistniejący już sztab i są
gotowe odkupić od nas takowe. Księstwo Styryjskie oraz jeden z tamtejszych zamożnych
inwestorów, niejaki Enrique Santiago Núñez de Delacrúz, zdecydowali się także na
wyekspediowanie okrętów z tak potrzebnymi nam zasobami. Compagnie de Nouvelle Magies z kolei
z chęcią podejmie handel z wyspami Felnoru, w którym to, w zamian za informacje i wiedzę
naukową, zapewnią nam wszystko, czego byśmy chcieli. Sama wyspa wydaje się być jednak
stracona wraz z węzłem geomantycznym. Jest w całości zamieszkana przez nieznane mi wcześniej
potwory, które atakują napastników pewnego rodzaju pasożytami. Oprócz tego dowiedzieliśmy się
kilku interesujących informacji na jej temat – Położył kopertę z skopiowanymi tłumaczeniami
Defthagrona na stole – Są one do przeczytania w tych dokumentach, traktują one między innymi o
czasach sprzed potopu.

-Przynoszę też smutne wieści… mój towarzysz... Teleris okazał się zdrajcą, sprzymierzył
przedwieczną... istotą… i chciał przeszkodzić w dezaktywacji rytuału ściągającego, tym samym
sprzeciwiając się Felnorowi, byłem zmuszony stanąć naprzeciw niemu.

- To wszystko, spiszę pełną relację z misji dla dostępu ogólnego wkrótce.
Patrzył na Arcyksięcia z wyczekiwaniem próbując sprawiać wrażenie rozluźnionego, mimo

że czuł się zgoła odmiennie.
Nefrek w milczeniu wysłuchał relacji, choć w zamierzeniu miał to być wyraz szacunku dla

mówiącego, to dla Enrique zaowocował chwilą niepewności co do zainteresowania arcyksięcia
całym tematem. Bynajmniej jednak było to mylne wrażenie, Nefrek był bardzo żywo zainteresowany.
Wzrokiem prześledził pobieżnie podane mu dokumenty, kwitując je znaczącym uniesieniem brwi.

- To niezwykłe….! - powiedział cicho - Więc przed potopem ktoś zdołał umknąć i unieść
choć trochę tej wiedzy, jaką posiadał ówczesny świat.. Tej potęgi. Agade… Eornaja… - arystokrata
podniósł wzrok na swojego zaufanego - Już choćby samo to oznaczałoby sukces twojej misji.
Powiedzieć, że spisałeś się znakomicie, to jak nic nie powiedzieć. Teleris… Cóż, zrobiłeś to, co
miało być zrobione. Nic nie dzieje się bez powodu, mój przyjacielu, nawet jeżeli go dziś nie
dostrzegasz - Nefrek odwrócił się od stołu i familiarnym ruchem położył dłoń na ramieniu Enrique -
Doniesiono nam już, że z Hawren wypłynąć mają okręty styryjskie, Kompania Nowej Magii przesłała
także wstępną zapowiedź swojej gotowości do otwarcia szlaku handlowego. Tymczasem równie
fascynujący są sami goście, których przywiozłeś ze sobą - były generał uśmiechnął się kącikiem ust,
nie zamierzał o tym mówić Enrique, ale poważnie rozważał, jakie korzyści mogłoby przynieść ujęcie
żywcem kogoś takiego jak Defthagron albo paladyn styryjskiej bogini. Rozważał rzecz jasna krótko -
było oczywiste, że taki krok zamknąłby dla Felnoru drzwi powrotu do świata - Zastanawiałem się -
rzucił z uśmiechem - co tak ważnego pchnęło kogoś o statusie taryna kransoludów do przybycia
tutaj. Myślę… - tu wymownie wskazał spojrzeniem na przekazane dokumenty - Myślę, że już wiem.
Być może przez sześć tysiącleci pod wodami straciliśmy niemal wszystko, ale ocaliliśmy skarb, który
na powierzchni jak widzę zaginął - zrobił efektowną pauzę i dopiero po chwili odpowiedział na
pytające spojrzenie Enrique - Wiedzę.

*  *  *

Nasława Falisławna otuliła się mocniej kocem, tkanym z tryntyjskiej wełny. Październik,
wiadomo, chłody idą, zimnem ciągnie od gór. Ale nie mogła sobie odmówić jednak popołudnia na
tarasie z widokiem na wzgórza pod Pohryniem, na odzyskaną srebrnohorską dziedzinę.

Ech, gdyby jeszcze panienka Sulima wróciła do domu…
Piastunka westchnęła, gdzieś w głębi duszy wiedziała, że to się nie stanie. Choć

nieświadomie, Nasława bardzo dużo wiedziała. Instynktownie czuła mrok, zawieszony gdzieś poza
horyzontem zdarzeń, o których nigdy się nie dowie. To wrażenie zakłócało jej radość z dobrych żniw
i pełnego spichrza, z nowej drogi wytyczonej przez przełęcze, z odbudowanej wreszcie w
Srebrnohorze świątyni, z tysiąca spraw, które po latach zdawały się wreszcie iść w dobrym kierunku.

Coś jednak szło w bardzo złym.
Rozmyślania starej piastunki przerwał okrzyk Namira, zarządcy, od niedawna pracującego

na służbie Sulimów. Nie usłyszała dokładnie słów, ale sam ton wydawał się być alarmujący.
- Co się tam, na czarty Swarta, dzieje?! - zaklęła starym zwyczajem, którego się nigdy nie

wyzbyła. Energicznie podniosła się z ławy, odstawiając kubek herbaty, którą dopiero co przywiózł



tryntyjski konwój kupiecki. Dyskretnie wypluła coś, co jej zostało w ustach, jakiś niemiły posmak,
zapewne jakąś egzotyczną przyprawę, którą Angus i Muirean znów sprowadzili zza morza - Tfu.
Qasyranska pewnie… - mruknęła z niechęcią. Szkoda, pomyślała, zwykle ich mieszanki herbat były
bezbłędne.

- Pani Nasławo, chłopak stajenny…
- Borek…? Co z nim? - zaniepokoiła się. Borek był sierotą, którą lat temu dwa znaleźli w

lesie i przyjęli pod dach. Pracowity był, choć i pyskaty, ale Namira zamierzała z niego uczynić
godnego Terala, może i woja w barwach Sulimów. Jednak Namir pokręcił głową w taki sposób, że
staruszka zrozumiała, jak płonne były to plany. Zmarszczyła brwi.

- Co się stało?
- Musi być potwór. Rankiem go znaleźli za stajnią z brzuchem rozprutym…
- Bogowie… - szepnęła ze smutkiem - Kto go widział ostatni?
- Wiele osób wczoraj, Ołdemir, koniuszy i wszyscy, co w stajniach byli. Dzieciak zaprzęg

szykował, bo o świcie konwój przecież wyruszał. Rano miał konie oporządzać, a jak nie przyszedł,
zaczęli szukać. W nocy go coś dorwać musiało….

Staruszka z bezsilnej złości uderzyła laską w słup i syknęła, bo drewno boleśnie
zarezonowało jej w dłoni. W toku rozmowy doszli ścieżką za stajnię, gdzie stało już kilka osób, w
tym koniuszy i jego córka Miłka, kilku innych z służby majątku, wszyscy ze zmarszczonymi czołami
skupili się wokół zakrwawionego ciała.

Nasława podeszła, rozstąpili się przed nią.
Podniosła delikatnie zakrwawione prześcieradło, którym zakryto wielką, ziejącą w okolicach

mostka ranę. Zgrzytnęła zębami.
- Jakby dzieciak granat alchemiczny połknął.. - szepnął ktoś za nią, ktoś inny westchnął,

ktoś załkał i pociągnął nosem.
- Gońca zaraz wysyłaj, gdzie najbliżej łowców jastrzębieckich znajdą. Wzywać tu jakiego,

niech mi wytropią tego skurczysyna. A obiecałam mu, że bezpieczny już tu będzie…Śpij, dzieciaku -
zakryła tkaninę, wycierając w nią ślad żelowatej substancji, która została jej na palcach.

- Pani Nasławo, tam ślady krwi znalazłem.
-  Co…? - staruszka podniosła się ciężko znad ciała młodzieńca - Gdzie, co, jak to?
- Tam - wskazał jeden z chłopców stajennych. Rzeczywiście, na liściach i łysych plackach

mokrej ziemi wyraźnie widać było, jakby po ziemi ciągnięto coś niewielkiego, jak szmatę albo
nasączony krwią sznur.

- Ki diabeł… - mruknęła Nasława - To ścieżka ku Pohryniowi, jeśli co tam polazło, to i nie
wylezie. I dobrze. Łowcy to sprawdzą. A teraz niechże tego biedaka do pochówku przygotują, ciało
umyją z tej śliny czy czego! Ech… Niechże go bogowie mają w opiece.

Dzieciak, może piętnastoletni Grasibór, zwany Groszkiem, sam nie wiedział czemu mu to
ślina na usta przywiodła, ale dodał bardzo poważnie:

- I nas takoż.


