
Wyruszyliśmy z Korathii.
Już sam ten fakt miał swoją poetykę, w końcu od wieków ofiryjskie wyprawy stąd właśnie

wyruszały szlakiem na wschód, przez niezmierzone, piekielne piaski. Po co tak uparcie szukaliśmy
tego szlaku, po co te szkielety bielejące stąd aż do Meghalayi w Pethabanie, znaczące drogę upartych
zdobywców kupy jałowego piachu…?

Nie wiem, może za kolejne kilka albo kilkaset mil sama to zrozumiem, to oszalałe pragnienie,
żeby iść dalej, dotrzeć, stanąć tam, gdzie jeszcze nikt przede mną.

Na razie skupiam się bardziej na swojej robocie.
Gdzieś mi się rozmyła ta poetyka, przecież szukam naszych ofirskich korzeni, tego, skąd

jesteśmy, czym jesteśmy. Ale trudno kontemplować doniosłość chwili, gdy pył zgrzyta ci w zębach,
kolejny raz zdarłaś z palca paznokieć, a otarte rany na stopach właśnie po raz kolejny zaczęły krwawić.

Ruszyliśmy na południe wzdłuż pasma Larionu. Długo mieliśmy po swojej prawicy sino-srebrne
szczyty, dawały nam, nie powiem, pewne poczucie bezpieczeństwa. W końcu by dotrzeć do
gościnnego Larionu… wystarczyło skręcić na zachód, wspiąć się ku skalistym wyżynom na te ich
niedostępne elfie ścieżki nad skalistymi urwiskami, przedrzeć się przez którąś z przełęczy, o których
Laryjczycy mówią “wakamate” - że nawet śmierć tam zamarza… Ale jakoś nie myśleliśmy o tym, że to
tak naprawdę byłoby gorsze niż pustynia - ten Larion w zasięgu wzroku, ta myśl, że tuż za tymi
szczytami są przecież bezpieczne chaty i sioła, to nam dodawało otuchy i sił.

Laryjczycy podobno byli umówieni. Tak mówiła pani Melinda, ponoć Kompania gruby hajs
wyłożyła, aby elfy zabezpieczyły nam drogę tworząc stacje przystankowe z żywnością i generalnie
zaopatrzeniem. Generalnie wywiązali się, nie że nie, ale ich samych to dane nam było zobaczyć aby z
daleka, jak nas obserwowali z góry, ze zboczy i urwisk. Jakby w ogóle nie chcieli wchodzić w obręb
pustyni. Podobno Laro w ogóle torpedowali pomysł wyprawy, ponoć zgodnie twierdzili, że to nie ma
żadnego sensu, że nic tam nie ma i nigdy nie było.

Swoją drogą, to dziwne, że po tej stronie gór nie ma żadnych wiosek ani osad. Żadnych. Ani
jednej.

A góry są jakby je ktoś uciął nożem, równe jak ściana. Jak to rzucił któregoś wieczoru Branibor -
jakby ktoś te góry tu ustawił jak mur, by się pustynia nie rozpełzła.

Ale to nie tak.
Już w pięciu miejscach zlokalizowałam stanowiska archeologiczne. Nie ulega w ogóle żadnej

kwestii to, czy ludzie żyli na tej pustyni. Żyli.
Albo chociaż obozowali, tutaj, na szlaku wzdłuż gór.
Mamy trochę ceramiki protoofiryjskiej, mam kilka grotów strzał, trochę kości. Nie wszystko

możemy przebadać na miejscu, chociaż zespół mam taki, że o lepszym trudno marzyć. Trochę też jest
artefaktów, których nie wiem na razie, gdzie przypiąć, pogrupowałam je na razie według cech
wizualnych, sposobów obróbki czy zdobienia. Ale chyba dokładne datowanie będzie musiało poczekać
do Agade.

Tam mogą lepiej wiedzieć.
W każdym razie - dopiero gdy szlak wyprawy skręcił na wschód, dopiero wtedy poczuliśmy

wszyscy (chyba) pewną grozę. Wiadomo, że każdy inaczej to okazuje. Krasnolud Freyn ostentacyjnie
wyrażał radość, Kurt równie ostentacyjnie oznajmiał, że ma to w dupie, wszyscy Samnijczycy zgodnie
oświadczyli, że jesteśmy ilüü sul (cokolwiek to znaczy, to chyba nic miłego), że nas tak przerażają
otwarte przestrzenie. Ale sami zaczęli dużo staranniej sprawdzać trasę przed nami.

Nagle, kiedy zabrakło naszych laryjskich punktów zaopatrzeniowych, okazało się, że niewielkie
oazy czy źródła są za małe by pomieścić nas wszystkich. Musieliśmy się podzielić więc na trzy grupy,
żeby nie stracić łączności ze sobą, podróżujemy tak, że pierwszy oddział, w którym jestem, dociera do
wyszukanego przez Samnijczyków miejsca obozowego, czeka tam, odpoczywając, na drugi oddział,
gdy ten przybędzie, to pierwszy wyrusza, a drugi czeka na trzeci…

- Wciąż drapiesz w ten kawałek papieru…?
Artemia podniosła wzrok na obiekt, który zasłonił jej widok na drgające w odległej, buro sinej

przestrzeni, powietrze. Branibor usiadł obok, na gorącym, szarym żwirze. Zmierzyła go wzrokiem nr
942, przeznaczonym dla niedouczonych ignorantów i łowców potworów.



- Dzienniki i memuary są niezwykle ważnym narzędziem pracy naukowca - skwitowała tonem
dopasowanym do wzroku - Dokumentuję swoją pracę. Co tam się dzieje?

Zza skały o którą się opierali, z obszaru niewielkiej kotlinki, którą wybrali na obozowisko,
dochodziły podniesione głosy. Teral wzruszył ramionami.

- Wciąż nie dotarł drugi oddział, grupa Tlaitli. Imira chce wracać po nich. Pani Melinda uważa,
że nie. Generalnie lepiej tam teraz się nie pchać…

- Nie dotarli…?- Artemia z niepokojem wyjrzała zza kamiennego załomu - Ej, moment, mieli na
wozie moją skrzynię ze skorupami ze stanowiska 35a. Trzeba wrócić… po nich oczywiście, nie po
skrzynię - zmitygowała się na widok lekko skonfudowanego wytrzeszczu rozmówcy - Taaak. Ale to
ciekawe, że Imira chce wracać po tego Qasyrańczyka, nie?

Branibor uśmiechnął się lekko na tę zmianę tematu.
- Myślę, że nie chodzi o niego personalnie, raczej o to, że jest tu z ramienia tej całej Inkwizycji,

w sumie to jakby jej współpracownicy czy coś. A poza tym to w drugim oddziale, który powinien już
dotrzeć, jest sporo ludzi, Etariel, Noel, Miszka, Angus Kilkeran, hobbitka Hela, Durandir - wyliczał po
kolei - Niby sprawia wrażenie osoby, która poczucie obowiązku ma silniejsze niż narodowe
resentymenty, ale nigdy nic nie wiadomo.

- Rese… nieważne. Jeśli pani Melinda nie chce, no to tego, ona tu chyba szefuje…
- Niby tak - uśmiechnął się łowca - Ale Imira zarządza całą obroną karawany. I chyba właśnie

zagroziła, że przestanie.
- O… - Artemia uniosła brwi z zainteresowaniem - czyli mamy mały konflikt dowodzenia. No to

zobaczymy czyja racja będzie na wierzchu….

Pierwsze ślady znaleźli daleko przed wąwozem. To był martwy koń, który próbując uciekać w
dramatycznej walce o życie dowlókł się aż tam z rozprutym podbrzuszem. Lśniące oślepiająco zapinki
ogłowia, oznaczone symbolem Kompanii wydały się Artemii czymś w rodzaju mrocznej przepowiedni,
złej wróżby.

Otrząsnęła się szybko.
Kolejne ślady tej małej apokalipsy były zbyt liczne by ich nie zauważyć, choć wiejący coraz

mocniej wiatr zasypywał już powoli drobnym, szarym pyłem ciała ludzi, zwierząt i szczątki rozbitych
wozów, na dnie wąwozu, który zapewne drugi oddział wybrał na wygodną trasę przejazdu dla wozów.
Zresztą, tydzień wcześniej sami wybrali tę samą drogę.

- No to chyba mamy problem …. - mruknął Dalimir, pochylony nad jednym z zabitych próbował
analizować ranę, od której ten umarł.

- Za to nie mamy drugiego oddziału - skwitował Freyn ponuro. Krasnolud nie wyglądał na
kogoś, kto miałby się obawiać ewentualnego przeciwnika, ale okoliczności jednak jakoś sprawiały, że
czuł nieprzyjemne mrowienie na karku. Zupełnie jakby z wysokich urwisk skalnego wąwozu ktoś
patrzył…. Odruchowo potarł ręką kark i splunął zamaszyście, rozglądając się z lekkim niepokojem. I
niemal równocześnie z Samnijczykiem zauważył.

- Tam - powiedział. Nahrin tylko wskazał kierunek bez słów. Nergui i Shar, przyczajone z łukami
na wyżej położonych skalnych półkach, potwierdziły skinieniem głowy. Cała trójka Samnijczyków
wydawała się oczekiwać zagrożenia, choć swoim zwyczajem nie dzielili się z resztą swoimi obawami.

Artemia, podobnie jak pozostali, podążyła wzrokiem za wskazaniem samnijskiego szamana i
zaklęła odruchowo.

To, co zwieszało się ze skały wysoko nad ich głowami, było niewielkich rozmiarów i z tej
odległości nie było dobrze widoczne, tym niemniej było absolutnie nie do pomylenia.

To była ludzka ręka. Sama ręka, niepołączona z żadnym korpusem.
- Tutaj z całą pewnością nie ma wszystkich z drugiego oddziału - Imira podniosła się z

przyklęku, poprawiając kapelusz, który ocieniał jej twarz pozwalając coś widzieć w oślepiającym
słońcu.

- Są tam…? - Kurt, dowódca najemników Ormurinu, z widoczną wątpliwością podrapał się w
głowę - Jak niby kurna tam weszli?

- Bardziej by mnie ciekawiło, po co… - mruknął Nakren, wymieniając porozumiewawcze
spojrzenia z Dalimirem i Braniborem. Nie umknęły one uwadze styryjskiej inkwizytor.



- Podejrzewacie coś…?
Nakren nie miał zbyt dobrych relacji z Imirą Ektellen, komandor styryjskiej Czarnej Tercji, choć

nie była to jakaś wielka wojna, raczej wzajemne deficyty zrozumienia i istotne rozbieżności
światopoglądów. Ale kiedy przychodziło do zadania, rozumieli się zazwyczaj bezproblemowo. Łowca
wstał i przez chwilę analizował pylistą powierzchnię skały.

- Mamy tu przynajmniej piętnaście ofiar śmiertelnych z trzydziestoosobowego oddziału. Plus
konie. WIększość ofiar została albo wypatroszona albo ma wyszarpane kawałki ciała. Brakuje
przynajmniej dziesięciu. Mamy strome ściany… czy uciekając weszliby na nie wystarczająco szybko?
Ale jest tam … część człowieka. Tam umarł? Coś go tam zaniosło…? Czy to coś latało? Łaziło…?

- Rany, ale pitolenie - wciął się obcesowo najemnik - Więcej pytań niż odpowiedzi, jak to zwykle
u was. Dobra, po prostu trzeba tam wleźć, zdjąć tę… rękę. I może znaleźć resztę - Imira uniosła brwi,
sugestywnie wskazując Kurtowi wzrokiem przypięty do plecaka zwój liny - O, nie nie nie, chwila -
Morcani pod wpływem tego spojrzenia przerwał wypowedź - Nie ja, ja tam nie wchodzę. Kolano. Nie
ma mowy, mogę ci potrzymać tę… linę.

Zanim Styryjka zdążyła to skomentować, linę wziął ktoś inny.
- Ja to zrobię - oświadczył Branibor - Tylko musisz mi wyjaśnić, jak tego używać…
Imira zgrzytnęła zębami. Chudy jak szczapa, ale żylasty teralski łowca miał większe szanse, niż

ona sama, ale nieznajomość przyrządów czyniła tę robotę bardzo ryzykowną.
- Przysięgam na Panienkę Tavar, jak tylko wrócimy do reszty, wszyscy obowiązkowo mają

przeszkolenie z technik linowych…. - warknęła pod nosem - Dobrze, to zakładasz na siebie. Tym
przypinasz pętlę. Tu masz ustrojstwo, które wpychasz w szczelinę w skale, o tak, zaciskasz i
puszczasz i to się rozpycha w tej szczelinie. I dzięki temu nie spadasz - sama nie wierzyła w
skuteczność tej błyskawicznej edukacji, ale nie mieli czasu na więcej. I tak musiała już prawie krzyczeć,
bo wicher przestał szumieć, a zaczął wyć, tnąc skórę drobinkami piasku. Artemia zdała sobie sprawę,
że od jakiegoś czasu nie mruży oczu z powodu oślepiającego słońca, ale musi je osłaniać od
wciskającego się pod powieki pyłu.

Nergui Altan-Ys, samnijska łuczniczka, gwizdnęła przeraźliwie na palcach, zwracając uwagę
wszystkich na dole. Klęczała przytulona do skały na jednym z wysuniętych kamiennych płaskowyży,
obserwując pustynną równinę. Złociste włosy, cechę charakterystyczną rodu jej i Nehrina, wepchnęła
pod czapkę, którą teraz przytrzymywała jedną ręką, usiłując nie oddać jej wichurze. Drugą ręką
wykonała kilka wyrazistych gestów.

- Nadchodzi coś złego - przetłumaczył Nehrin, odpowiadając krajance za pomocą podobnych
gestów - Nad równiną trwa burza.

- Chyba mamy poważniejszy problem…
Słowa Frayna były nawiązaniem do tego, co działo się na skale.
Braniborowi udało się opanować rozporowe kotwiczki, ale gładka, lita skała nie ułatwiała tej

roboty. Teral próbował lawirować na boki, ale większość prób kończyła się odpadnięciem i
zawiśnięciem na trzymanej przez Imirę linie. Każda chwila była jednak obciążeniem dla mięśni i widać
było już, jak drżą mu kończyny, a dalsze próby stanęły pod znakiem zapytania.

- Nie! Nie rób tego! - krzyknęła Styryjka, widząc, jak Teral ruszył do góry. Długość liny, która
dzieliła go od ostatniego punktu zaczepienia, powoli przekraczała odległość tego punktu do ziemi, a
więc asekuracja stawała się iluzoryczna.

Ale od półki skalnej dzieliło go tylko jakieś trzy metry.
Artemia wstrzymała oddech, obiecując sobie, że skopie mu zadek, gdy tylko zejdzie…. Jeśli

zejdzie, poprawiła się w myślach.
Jeszcze dwa metry.
Imira uskoczyła przed lecącym z góry kamieniem, szykując się do desperackiej próby

odskoczenia w tył, by ratować ryzykanta na wypadek upadku.
Branibor powoli zaczynał rozumieć, że to mógł nie być najlepszy z jego pomysłów. Zdrętwiałe

palce wcale nie chciały trzymać jego ciężaru na wąziutkim skalnym progu. Półka, do której zmierzał, ta,
na której krawędzi zwieszała się urwana ludzka kończyna, była absurdalnie blisko, ale wciąż zbyt
daleko by do niej doskoczyć.

Ale zapas sił nieubłaganie się kończył.
Rzucił okiem ku górze, szacując odległość.



I zamarł.
Bo zza załomu, w pylistej, rozmytej chmurze, dostrzegł ruchomy ciemny kształt.
Błyskawiczna gonitwa myśli. Złudzenie? Przeciwnik? Zagrożenie…?
Nie było już czasu na analizę. Ostatkiem sił wybił się z końcówki palców u nóg, skoczył.
Dosięgnął. Palce zacisnęły się na krawędzi, stopy desperacko zabuksowały na gładkiej

powierzchni kamienia.
- Szlag… Spadnie! - krzyknął na dole Kurt. Imira przygotowała się do odskoku, nie chciała tego

zrobić za wcześnie, żeby nie zniweczyć szansy na utrzymanie się na krawędzi.
- Spadnie….!
Spadł. Palce zsunęły się bezwładnie wraz z warstwą pyłu. Ale zanim Styryjka szarpnęła liną,

ciemny kształt wysunął się zza krawędzi, chwytając Terala za chudy nadgarstek. Spod burego od pyłu
kaptura wysunęły się nieposłuszne rdzawe kosmyki włosów i twarz tak blada, że w chmurze wydawała
się aż świecić.

Z siłą większą, niż można by się tego spodziewać po jej posturze, postać szarpnęła
bezwładnego łowcę w stronę skalnej półki.

Artemia odważyła się wciągnąć powietrze. Czego zresztą zaraz pożałowała, bo wciągnęła
chmurę drobnego pyłu i natychmiast rozkaszlała się spazmatycznie.

Imira widocznie odetchnęła.
- Etariel… - stęknął na górze Branibor - Co… skąd… ale…
Podziemna elfka przysiadła przy nim, kładąc wymownie palec na ustach pokazała na coś za

swoimi plecami. Teral podniósł się.
Skalna półka była znacznie większa, niż wydawało się z dołu. Rozszerzała się dalej i choć w

kurzawie trudno było dostrzec krawędzie, łowca założyłby się, że widzi regularne zarysy wejścia,
równe, cięte od linijki geometryczne kształty kolumn i portyku.

W obłoku pyłu tym razem wyraźnie dostrzegł kształt. I tym razem z absolutną pewnością nie
można było uznać go za postać ludzką. Kilkumetrowy ciemny zarys zniknął wewnątrz, zanim łowca
zdążył się przyjrzeć.

Zanim zdążył zadać pytanie, elfka wyciągnęła rękę, kładąc dwa palce na jego czole.
Burza nagle ucichła…. Nie, nie ucichła, wyła nadal, ale jakby niewidoczna sfera oddzieliła go od

wichru i piasku.
“Patrz!” - usłyszał głos Etariel w głowie.
Postać. Kształt człowieka. Znajomy. To Noel Orvedo, jeden z kapitanów Kompanii Nowej Magii.

Bezwładny, leży na ziemi, coś go ciągnie… W kierunku tajemniczego otworu w skałach.
Ciemność.
Ale inna.
Patrzy oczyma podziemnej elfki, więc nagle ożywają wszystkie półcienie, zarysy, kształty nagle

stają się widoczne. Ciemność ożywa mnogością migoczączych detali.
Więc tak to wygląda, gdy jesteś Tlais Burzuma, przemyka mu przez myśl.
Coś niewyraźnego porusza się, ciągnąc bezwładne ciało Noela, emanujące delikatną poświatą.

To ciepło. Więc albo wciąż żyje, albo przed chwilą dopiero umarł.
W jaskini, czy cokolwiek to jest, jest chłodno.
Para z ust.
Więcej kształtów. Głos. Trudno rozpoznawalny, ale chyba go zna. Kobieta, hobbitka… nazywała

się chyba jak jakiś kwiat… Helikonia…, jest tu gdzieś… echo niesie się po załomach skał,
dezorientując. Ale słuch podziemnej elfki nie jest taki, jak człowieka.

Ciała, jedno obok drugiego, zaczepione jak zawieszone w spiżarni półtusze. Upiorne.
Ale oni żyją.
Emanują poświatą, pulsującą krwią, energią przerażonego umysłu. Tylko nie ruszają się. W

ogóle.
Głos kobiety milknie.

Etariel cofnęła rękę, nasuwając na twarz chustę. Kiwnęła mu głową i zanim zdążył zapytać, co
ma robić, zniknęła w ciemnej wnęce. Zaklął pod nosem, wciąż jeszcze siedział na kamieniu, ale przy tej
sile wiatru nie zamierzał bynajmniej wstawać. Odpiął klamrę, która wiązała go z końcówką liny, wczepił



kolejną rozporową kotwiczkę w znalezioną szczelinę, po czym leżąc na brzuchu wychylił się przez
krawędź i wrzasnął na tyle głośno, na ile był w stanie.

- Znalazłem ich! Tu jest jaskinia! Opuszczam wam linę…!!

- Co z resztą…? - zagadnął Branibor, gdy część ekspedycji ratunkowej znalazła się już na
górze.

- Pani archeolog oświadczyła, że chyba nas baas hatghal - uśmiechnął się Nehrin oszczędnie
na przedchwilejsze wspomnienie poważnie wkurzonej Artemii, postawionej przed perspektywą
wspinaczki na skałę.

- Co…?
- Po waszemu posrało - wyjaśniła uprzejmie Nergui z łubuzerskim uśmieszkiem wymieniając

spojrzenia z Shar, która uzupełniła:
- Został też najemnik, bo ma kolano popsute. I jeszcze kilku. Co tu się stało?
- Etariel przeżyła. Wyciągnęła mnie - wyjaśnił łowca lakonicznie - I pokazała, gdzie są ocalali.

Poprowadzę.
- Czekaj… - Dalimir zatrzymał go, łapiąc za przedramię - Nie tak szybko. Tu jest coś więcej. To

może być leże. Tu na pustyni żyją wiwerny, chimery, cała masa stworzeń, na które jeszcze nie mamy
nazwy.

- Dzięki za wyjaśnienie - w głosie Branibora zabrzmiał nieukrywany sarkazm - Ale oni tam są i
żyją! Więc jeśli łaska, skatalogujemy to coś później. Przede wszystkim ratunek, potem nauka.

To był cytat z jednego z wykładowców z Akademii, znanego ze sprzeciwu wobec reform, jakie
próbował tam wprowadzić Nakren. Ten ostatni zignorował ewidentny prztyczek w nos.

- Ma rację - zwrócił się do Dalimira, posyłając mu znaczące spojrzenie - Najpierw ratunek.

Ciemność była niemal całkowita. Nikt z nich nie był podziemnym elfem, Etariel gdzieś zniknęła,
więc żeby nie poskręcać sobie karków byli zmuszeni zapalić latarnię. Blade światło zatańczyło upiornie
na ścianach, ale nie przyglądali się, skupieni na obserwacji tego, co było poza jego granicą. A coś było
ewidentnie. Coś sapało, prychało, fuczało, szurało kamieniami, do złudzenia zdając się robić to celowo.

Im głębiej wchodzili, tym bardziej intensywny robił się też zapach, nieco rybi, zatęchły jak
obrzeża zbiorników wodnych. Pod stopami chrzęścił żwir, ale w kilku miejscach zauważyli coś, co
wyglądało jak zacieki mułu, jakieś szczątki przegniłej roślinności czy innych resztek.

- Szlag! - prawie krzyknął Frayn, gdy Etariel niespodziewanie wyłoniła się z ciemności tuż przed
jego nosem - Cholerne elfy!

Podziemna zignorowała go. Skinęła głową Imirze i Nakrenowi, których znała lepiej, ale to był
koniec serdeczności. Bez słowa wskazała ręką kierunek i pokazała, aby szli za nią.

Pomieszczenie było większe niż inne, gdzieś pod sklepieniem było otwarte, bo wnętrze
wypełniał drobny wirujący pył, zalegający stertami na równej podłodze. Było suche, przewiewne.

Jak idealna spiżarnia.
Najpierw dostrzegli Qasyrańczyka, poblask minerału na jego kołnierzu przebijał się przez

warstewkę chłodnego piasku, która go przykrywała. Gdy roztrącili ją na boki, ich oczom ukazał się
lekko upiorny widok. Ciało quasyrańskiego inkwizytora było całkowicie zesztywniałe, jak przy stężeniu
pośmiertnym, tylko otwarte, załzawione od pyłu oczy wskazywały, że nie tylko żyje, ale jest też
całkowicie przytomny.

- Nie ruszaj go… - syknęła Styryjka na próbę odciągnięcia ofiary do wyjścia - Każde wygięcie
kończyn w tym stanie grozi pozrywaniem mu mięśni. Cholera…Jakby był z kamienia….

- Co…? Co powiedziałaś? - Nakren podniósł lekko rozentuzjazmowany wzrok na rozmówców -
Ciało jak kamień…! A nazwali to petryfikacją!!

Dalimir i Branibor poderwali się z miejsca, gdzie próbowali tak samo wydobyć spod piasku
Noela.

- Petryfikacja?! Oczywiście
- Możecie, do cholery, wyjaśnić….?
- Tak - Nakren wziął głęboki wdech - To stworzenie było widziane w Ofirze i to niezwykle rzadko,

na krawędzi pustyni. Raził ofiary duszącą toksyną, ale też podobno dysponował możliwościami



magicznymi, na kogo popatrzył, ten … kamieniał… Ofirczycy nazwali go imieniem, którym nazywali
władców swoich miast… Basileus…

- Bazyliszek…?!
- Jak to zneutralizować…? - zapytał przytomnie Nahrin - Bo wynieść ich w tym stanie nie

możemy.
Łowcy spojrzeli po sobie.
- Nie wiadomo.
Wiatr wytłumił serię przekleństw, które w odpowiedzi uniosły się aż pod sklepienie.
- Cicho! - Shar zdecydowała się krzyknąć, by uciszyć wszystkich skupionych na narzekaniu na

sytuację - Ktoś idzie - dorzuciła, gdy zamilkli. Huk wiatru pod sklepieniem wydawał się z każdą chwilą
głośniejszy, aż zaczął przypominać ryk morza - Słyszę wołanie…

Etariel, stojąca obok, chwilę nasłuchiwała i wreszcie odezwała się na głos.
- Samnijka. Ta jasnowłosa. Coś krzyczy.
Trudno było rozeznać słowa, ale kilka sekund później wyraźnie już usłyszeli kroki i dostrzegli

światło.
- Uier!
- Co…?
- Fala! Na dole! Trzeba ratować tych, co zostali! Umrą tam!!!

Artemia po raz kolejny przekonywała się, że życie ma wyjątkowo podłe poczucie humoru.
Jeszcze chwilę temu dość emocjonalnie wyjaśniła, co myśli o wiszeniu nad urwiskiem na sznurku
cieńszym niż jej mały palec, a teraz właśnie na niej dyndała, boleśnie trąc klanami o skałę.

Pod nią, w miejscu, gdzie kiedyś był wąwóz, ryczała wezbrana rzeka w buro-brązowym kolorze,
wyrywając odłamy skalne jakby to były małe kamyczki. Ofiryjka miała wrażenie, że im wyżej ona się
wspina, tym bliżej podchodzi szalejąca woda.

Co gorsza, miała rację…
Zjawisko, zwane powodzią błyskawiczną, było znane w Ofirze, ostrzegano przed nim śmiałków,

wybierających się w skalne wąwozy na granicy pustyni. ona sama nigdy wcześniej go nie widziała, ale
wystarczająco często wspominano o tym wśród zagrożeń dla nierozsądnych archeologów, zalecając
nigdy, ale to nigdy nie rozpoczynać prac w wąwozach w czasie burzy.

Ironiczny komentarz do sytuacji zgasł w głowie Artemii równie szybko, jak się pojawił. Z góry
coś krzyczeli, ale nie była w stanie zrozumieć słów. Starali się wciągnąć ją na linie, ale nawet w kilka
osób nie było to takie łatwe. Wpiła się więc palcami w skałę, mokrą i śliską, zsuwając się co chwila,
drąc o kamień kolanami, łokciami i twarzą.

Byle nie pozwolić sobie na panikę…
Umrę!!!!!
Spokój…
Ale umrę…!!!!
Zanim jej emocje rozhuśtały się do reszty, zbawcza krawędź zbliżyła się na tyle, żeby

desperackim wysiłkiem mogła się do niej wspiąć, przeczołgać na płaską półkę i zalec, przeklinając w
myślach moment, w którym uznała, że ta wyprawa do świetny pomysł. Krzyk Branibora poderwał ją
jednak na równe nogi.

- Woda podchodzi do góry! Zaleje wejście!
Rzeczywiście, szalejący żywioł zdawał się piąć ku górze coraz wyżej i wyżej. Półka, na której

się znajdowali, była nie więcej niż osiem metrów nad poziomem dna wąwozu, ale teraz spiętrzona
woda była już jakieś dwa-trzy metry i zdawała się być coraz bliżej. Wszyscy poczuli wrażenie
domykającej się wokół nich pułapki.

- Do środka! - wrzasnęła Imira przekrzykując huk wody, odpięła w pośpiechu linę, zwijając ją
byle jak na łokciu.

- Ale tam nas zaleje!
- Tu nic nie słychać!!
- Coooo? Tu nic nie słychać!
- Do środka….! Tu nic nie słychać…!



W środku nie było wiele lepiej, ale korytarz przynajmniej trochę osłonił ich od zacinającego
pyłem wichru. Przycupnęli pod ścianami próbując wytrzeć z oczu i ust zgrzytające drobinki.

- Musimy stąd uciekać wyżej, przez szczyt! - Nahrin z coraz większym niepokojem spoglądał do
wnętrza jaskini, gdzie zostali łowcy, strzegący bezwładnych ofiar.

- W środku są nasi ludzie! Nie damy rady ich transportować, jeśli ich ruszymy z miejsca,
zabijemy ich przez to zesztywnienie! - odparła Imira - A jeśli ich zostawimy, utoną… - Wrażenie
domykającej się pułapki stało się nieznośne

- Tutaj utoniemy wszyscy…
- Czekaj… Nie, jeśli wysadzimy wejście…
Samnijczycy spojrzeli na tercjero jak na szaleńca. Wysadzenie wejścia, zakładając, że

zatrzymałoby wodę, oznaczało także brak możliwości wyjścia. Wszyscy mieszkańcy otwartego stepu
słynęli z niechęci do zamkniętych pomieszczeń.

- Chyba żartujesz. Nie dam się tu pogrzebać żywcem! - wrzasnęła Nergui - Prędzej utonę!
- Uspokój się, blondi - burknął Kurt - Komandorka ma rację. Bo domyślam się, że ma jakieś

granaty, których można do tego użyć. Nie wszyscy dadzą radę się przepierniczyć przez to urwisko w
górę - wymownie wskazał na swoją nogę - ale też ktoś musi nas potem stąd odgruzować. Więc my tu
zostajemy, pilnujemy naszych rannych i trzymamy się tutaj, dopóki wy nie wrócicie z odsieczą od pani
Melindy…. Która na pewno już się pali, żeby przyjść nam z pomocą… - zakończył zgryźliwie.

- W środku jest Noel, jej przyboczny, więc przyśle tu ludzi - Imira potwierdziła pomysł, który
przedstawił najemnik - Wiem, że dzieci stepu niechętnie schodzą pod ziemię, dlatego my się tu
utrzymamy. Do tego czasu woda opadnie, sprowadzicie jakieś medykamenty dla poszkodowanych.
Łowcy zostaną z nami, w razie gdyby wróciło to stworzenie…

- I uważacie, że obronicie się przed tym paskudztwem, które rozwaliło całą, trzydziestoosobową
karawanę?

- A mamy, psiakrew, lepszą opcję?! Woda podchodzi, zaraz będzie za późno!
Trójka Samnijczyków porozumiała się wzrokiem, Nahrin potwierdził skinieniem głowy. Zwinnie

jak duchy burzy ruszyli po skałach. Imira chwilę patrzyła za nimi, po czym jednoznacznym gestem
wydobyła małe krzesiwo i niewielki pakunek, w którym nosiła ładunki.

- Wszyscy do środka…!

Artemia zacisnęła dłonie na uszach, ale huk wybuchu i tak wstrząsnął nią i poderwał. Wstrząs
rozszedł się łagodnym drżeniem po skałach. Blade światło latarenki czyniło wnętrze mało przytulnym,
lekko upiornym wręcz. Rozejrzała się wokół.

Pierwsze większe pomieszczenie, do którego prowadził wąski korytarz od zawalonego już
wejścia, było stosunkowo niewielkie, ot nieco szersza nisza skalna kilkumetrowej szerokości. Ale
wprawne oko Artemii nie dało się zwieść.

- Nie wierzę… - szepnęła, ignorując pozostałych przylgnęła latarnią do gładkiej powierzchni.
Delikatnymi, niemalże pieszczotliwymi ruchami dłoni odgarnęła warstewę pyłu, zalegającą w
nierównościach kamienia, resztę zdmuchnęła.

Światło latarni załamało się na nierównościach, regularnych i symetrycznych.
Na śladach rylca i dłuta.
Szła wzdłuż ściany, a tam, gdzie przejechala dłonią, ukazywały się kształty, wyłaniały się z

mroku, zdając się poruszać w rytm kołysanej w jej ręku latarni.
Uniosła światło w górę, ukazując zwężające się ku górze powierzchnie z regularnych kamieni i

płaski pas sufitu sklepienia pozornego.
- Jasknia….? - zaśmiała się do siebie - Ignoranci…
Pomieszczenie przechodziło w kolejny korytarz, teraz już wiedząc, czego szuka, bez trudu

znajdowała linie łączeń skalnych bloków, z których składały się ściany, wzmocnienia, podpory i
ozdobne rytowania.

Wybrała ten korytarz, który szedł w kierunku dobiegających z dużego pomieszczenia głosów, z
tego miejsca, gdzie, jak jej powiedziano, leżą ranni w starciu z jakimś potworem.

Poczuła powiew chłodnego powietrza, gdzieś z oddali w tle nerwowych rozmów dobiegał
szum….



- Wiecie, że to nie jest żadna….. - mówiąc to uniosła latarnię i w pół własnego zdania
zaniemówiła. W mdłym chłodnym świetle ze ścian patrzyły na nią postaci w egzaltowanych pozach,
zwierzęce kształty, znieruchomiałe w biegu, w pół skoku, z kłami wyszczerzonymi w ryku, który zdawał
się już dźwięczeć w jej wyobraźni. Cała sala, do wysokości, w której ściany znikały im z oczu w mroku,
wymalowana była freskami.

- O cholerka… - skomentował wchodzący tuż za nią Kurt - chyba czegoś wcześniej nie
zauważyliśmy…

Spędziliśmy w tej jaskini dwie doby. Całe szczęście, że mieliśmy wodę, bo mogło skończyć się
naprawdę źle. Etariel obeszła jaskinię i orzekła, że nie ma tam drugiego wyjścia, a jedyny otwór
znajdował się u góry, jakieś dwadzieścia metrów nad nami. Nie mieliśmy lin i Imira po raz kolejny
obiecała wszystkim, że już nigdy nigdzie bez lin się nie ruszą. Niektórzy mieli też jakieś jedzenie, jakieś
suszone mięso po kieszeniach. Przysięgam, jak wrócimy, nigdy już nie tknę suszonego mięsa,
zwłaszcza  z jaszczurek…

Cały czas obawialiśmy się, że wróci basileus. Wiedzieliśmy, że jest gdzieś w tych korytarzach,
zamknięty razem z nami. Ale na szczęście nie wrócił, choć chyba kilka razy go słyszeliśmy.

Ale najważniejsze było na ścianach.
Widziałam już tyle cudów w czasie tej drogi, a jednak cały czas mnie zaskakuje ta pustynia….
Znaczy, dziwne nie jest to, że tam są freski. Bo ta jaskinia to nie była jaskinia, w skale ktoś

wykuł kolumny i przypory, płaskorzeźby i w ogóle. Tu była cywilizacja. Może to Agadyjczycy…? A może
ta cała Eordaja…

Chociaż nie sądziliśmy żeby tak daleko na północ sięgały ich wpływy kulturowe…
Ale najważniejsze!
Na tych freskach byli ludzie, zwierzęta, a wszyscy oni wśród roślin, oplątani pnączami,

kwiatami, całym morzem zieleni! Czy to mieszkańcy bezlitosnej pustyni wyrażali swoją tęsknotę za
zielonością ogrodów? Skąd mogli wiedzieć, jak wyglądają ogrody…! Widziałam tam kwiaty, kielichy
milinu i naręcza glicynii, obsypane kwieciem rododendrony, całe ściany clematisu… Oddali je tak
dokładnie, że musieli wiedzieć, jak wyglądają. Wyobraźnia podsuwa szalone wersje, no bo czy możliwe
jest, że pustynia kiedyś kwitła…?

Najpierw dotarło słońce. Po trwającej wiele godzin burzy na zewnątrz rozpromieniło się, a w
oszałamiającej sali fresków ściany zamigotały feerią barw i kształtów.

Potem usłyszeli ludzkie głosy, a z otworu u szczytu sklepienia wielkiej sali z cichym szelestem
zjechały liny.

Poszkodowanych mieli czworo. Noel Orvedo, jeden z zastępców pani Melindy z Kompanii,
jasnowłosa hobbitka Helikonia, zwana Helą, qasyrański inkwizytor Taitla Texoti, jeden z woźniców
wyprawy Durandir z Lyaness,… Tylko tylu ocalało z drugiego oddziału. Wszyscy żyli, ale z trudem. Tak
naprawdę tylko eliksiry utrzymywały ich przy życiu w stanie dziwnej katatonii. Mięśnie napięte były jak
struna, usztywnione tak, jakby faktycznie skamienieli, a każde poruszenie groziło pozrywaniem
przyczepów, włókien, w najlepszym razie oznaczało kalectwo.

Artemia miała wyrzuty sumienia, że nie angażuje się odpowiednio w akcję ratunkową. Ale
przecież nie znała się na leczeniu, ani na linach, przepychanie się do centrum wydarzeń wydawało się
jej zupełnie bezsensowne. Zwłaszcza, że wszystko zmierzało w dobrym kierunku, na linie zjechała
wergundzka magiczka, Emnilda Vexehal, to była profesjonalistka, weteranka wojenna i naukowiec.
Jeśli ktoś miał coś poradzić na tę sztywność u ofiar potwora, to tylko ona. Na górze ponoć montowali
jakieś wyciągadło mechaniczne, żeby ich wszystkich stąd wyjąć.

Więc w pośpiechu kreśliła jeszcze końcówką ołówka ostatnie linie w notatniku, w którym
przerysowała fresk na tyle dokładnie na ile umiała, zerkając, czy nikt jej przypadkiem do czegoś nie
potrzebuje. W międzyczasie pierwszych rannych już wyciągano na noszach z żerdzi ku górze.

- Coś tu śmierdzi…
- Co..? - rzuciła odruchowo, skupiona na rysunku. Dopiero po kilku sekundach zdała sobie

sprawę, że rzeczywiście, w powietrzu unosi się zapach, dziwny, mdlący, jakiego nigdy wcześniej nie



czuła - Cholera… - zaklęła, gdy ołówek wysunął się jej z rąk. Próbowała go podnieść, ale nie mogła
zmusić palców żeby się zacisnęły - Co się…

- Nie wdychajcie tego!! - lekko paniczny krzyk Dalimira oprzytomnił nagle wszystkich - Nie
wdychać! Uciekać! To ta substancja…!

Dotychczasowy zorganizowany pośpiech zamienił się w nerwowy bałagan, w porywach do
lekkiej paniki. Wszystko zależało od kilku lin, na które tu na dole mieli wpływu.

- Wszyscy na górę, starajcie się wyjść możliwie najwyżej - Nakren otarł rękawem podbródek, po
którym pociekło trochę cieczy z wychylonej w pośpiechu fiolki - To najwyraźniej unosi się przy ziemi.

Obydwaj łowcy wymienili się spojrzeniami, poczekali, aż dołączy do nich Branibor i ruszyli w
kierunku wylotu korytarza wiodącego w głąb podziemi. Coś tam majaczyło na krawędzi wzroku, coś
ledwie dosłyszalnie szeleściło, zdając się pochłaniać sobą i wytłumiać dźwięczne odgłosy echa.

- Jest duże… - obaj podskoczyli na dźwięk głosu tuż za ich plecami, skupieni na tym przed sobą
nie usłyszeli Etariel, która stanęła tuż za nimi z mieczem wysuniętym na skos przed siebie. Twarz miała
osłoniętą ciemną chustą pod nisko nasuniętym kapturem - Wygląda … trochę jak jakiś ptak…

Widzieli go również, wielkie kilkumetrowe cielsko, podparte łapami na ścianach korytarza, jak
gigantyczna jaszczurka z zagiętym dziobem drapieżnego ptaka.

- Basileus….
Dalimir odruchowo odwrócił wzrok, starając się uniknąć spodziewanego magicznego ataku.

Gdzieś za nim Artemia wciąż usiłowała sztywniejącymi rękami podnieść spomiędzy pęknięć posadzki
swój ołówek.

- To nie magia… - szepnął , po czym powtórzył głośniej - To toksyna, nie magia! To, co
powoduje zesztywnienie. To nie jest zaklęcie zamiany w kamień tylko …

- Ekstremalna hipertonia z elementami spastyczności… - uzupełniła lady Emnilda z
absurdalnym spokojem, zasłaniając usta szalem - Jeśli się stąd nie wyniesiemy, to nie wystarczy mi
eliksirów zwiotczających dla wszystkich…

- Musimy to zabić, zanim zabije nas…
- Wygląda jak ptak - Etariel, która najwyraźniej znakomicie widziała skryte w półmroku

stworzenie, nie mogła wyjść z podziwu - To dlatego w jednej z wnęk w korytarzu jest gniazdo z jajami…
- Gniazdo..?? I teraz to mówisz..??!!
- A coś by to zmieniło? - podziemna elfka filozoficznie wzruszyła ramionami.
Bazyliszek w głębi korytarza sugestywnie zaszurał pazurami o ścianę….

Na powierzchni było oszałamiająco jasno. Imira zmrużyła oczy, osłaniając je przedramieniem,
brudnym od zaschniętej krwi. Nie musiała zresztą patrzeć, żeby wiedzieć, kto właśnie wyciągnął ją z
wnęki za podarty kołnierz.

- Znowu musiałaś się w coś wpakować, tak? Na chwilę nie można was obojga zostawić, zaraz
trzeba was wyciągać z de la hostia mierda!

- Ciebie też dobrze widzieć, Torres…
- To jest robota łowców, musiałaś tam zostawać… ? I czy ten hijo de la puta zdechł tam

wreszcie..?!
- Hija… - poprawiła - To była samica bazyliszka. Nie, nie zdechła. Zostałam, bo jej toksyny na

mnie nie działają. I przestań się drzeć…
- Ty, czorny dioble, ta przestań jazgotać i szperuj tam sznōrã, bo bloczki puszczōm i wszystko

pierdyknie na dół!! - zawtórował jej krasnolud, Mawghan Cadorsonn Pioc Arkhant. Styryjka zaśmiała
się, mogła się w sumie spodziewać, że stary cwaniak specjalista od inżynierii górniczej przyłożył rękę
do instalacji wyciągowej. W sumie gdyby postanowił się wwiercić w tę skałę tam, gdzie stał, to też by
się nie zdziwiła.

Torres grzecznie zamilkł i zgodnie z poleceniem próbował zająć się liną, ale Kuzan zrobił to już
za niego - jeden rzut oka Imirze wystarczył, żeby wiedzieć, kto razem z krasnoludem montował tutaj ich
ratunek. Chłopak, pomimo młodego wieku, nabierał coraz więcej doświadczenia. Styryjka złapała
wzrokiem jego spojrzenie i podziękowała ukłonem głowy, spodziewając się po prawdzie gorzkiej
reakcji, mającej mówić “widzisz, ja cię nie zostawiłem na pastwę wrogów…”. Ale ta reakcja nie
nastąpiła.



- Dobrze was widzieć - powtórzyła więc, wyczołgując się na skalną półkę. “Starzeję się, cholera”
pomyślała, licząc wszystkie punkty w organizmie, które bólem właśnie przypominały jej, że kiedyś w
życiu je uszkodziła. A było ich sporo.

Torres pokręcił się przy sprzęcie, próbując w coś włożyć nadmiar entuzjazmu, ale przez ramię
dorzucił jeszcze, żeby nie było, że nie miał ostatniego słowa:

- Może by to wysadzić wszystko w cholerę…
- Nie mam już prochu…
- Nie! - Artemia słabym głosem zesztywniałymi ustami wtrąciła się w tę egzotyczną dla niej

rozmowę - Tam zostały freski… Ogrody… Kwiaty Assury…
Wszyscy zignorowali jej ciche słowa. Prawie wszyscy.

Nahrin, Shar i Nergui sprowadzili rzeczywiście pomoc. Wracając do obozowiska w środku burzy
wywołali nie lada sensację, choć wyprawa ratunkowa musiała poczekać na przejście nawałnicy i
przygotować sprzęt, co zajęło sporą ilość czasu. Ale koniec końców pani Melinda zgodziła się na
wydzielenie sprzętu, ludzi i koni. Nie bez znaczenia był fakt, że Noel był jej prawą ręką, a Enrique
Santiago Núñez de Delacrúz zagroził, że jeśli zostawi tam Imirę, to Kompania straci jednego z
największych inwestorów. Poza tym było wystarczająco prawdopodobne, że bez jej zgody ratunek i tak
wyruszy, a Melinda dar Rette doskonale wiedziała, jak dbać o autorytet i kiedy go nie nadwyrężać.

W obozowisku nastał czas łatania ran, chowania poległych i szukania winnych przeplatanego z
poruszającą wymianą podziękowań. Oraz mozolnego planowania dalszych działań.

Drugi oddział wyprawy został rozbity, ale tą samą drogą podążał też trzeci. Ktoś musiał ich
ostrzec. Ale w tym miejscu tak duże zgrupowanie ludzi i koni nie mogło dłużej obozować. Za to spora
część rannych w starciu z bazyliszkiem nie nadawała się do marszu.

Ostatecznie stanęło na tym, że Imira zostanie z grupą, która poczeka tu na trzeci oddział.
Został też Nakren i część jego łowców w obawie, że naruszenie gniazda potwora spowoduje
konsekwencje, oraz całkiem spora grupa innych, w tym oczywiście Torres i Kuzan i większość
inkwizytorów, natomiast reszta poszkodowanych, w tym Artemia, mieli zostać zabrani na wozach w
dalszą drogę. Grupa Melindy przyjęła założenie dotarcia do wyznaczonego na tymczasową bazę
punktu i tam poczekania na grupę Imiry, czyli grupę ratunkową i trzeci oddział wyprawy.

Grupa główna wyruszyła po trzech dniach. Zgodnie z planem zabrała wozy (grupa ratunkowa
miała ostatecznie skorzystać z wozów trzeciego oddziału), na których zabrano tych rannych, którzy
mogli być transportowani, oraz główne zapasy. Grupa ratunkowa miała ruszyć za nimi, bazując na
pozostawianych przez tamtych po drodze informacjach.

Stali u progu Agade. Kluczowa odpowiedź - czy starożytna mapa, na której opierało się całe
przedsięwzięcie, jest prawdziwa - była na wyciągnięcie ręki.

Artemia czuła się źle. Fatalnie zniosła zetknięcie z toksyną, a najbardziej wkurzał ją fakt, że nie
mogła ani pisać, ani rysować. Perspektywa podróży na leżąco na wozie też jej nie urządzała, była
mocno irytująca, nie przebyła tych wszystkich kilometrów po to, żeby teraz robić za wór na wozie.
Oszałamiający spektakl gwiazd nad jej głową wyjątkowo nie stanowił wystarczającego pocieszenia.

- Twój duch jest silny, zwalczysz to…
- Dzięki… - mruknęła w odpowiedzi, licząc na to, że Nehrin wyręczy ją i nie będzie musiała

zadawać nieuprzejmego pytania “czy chcesz czegoś”. Chwilę więc milczeli. Ale wreszcie samnijski
szaman pierwszy zadał pytanie.

- Tam, nad jaskinią… Powiedziałaś coś - Artemia miala dojmujące wrażenie, że za jej plecami
jakieś zwierzę obwąchuje jej posłanie, prawie słyszała jego nerwowy oddech - Że tam były … ogrody?

- Tak… Były - odpowiedziała szybciej niż zamierzała - To nie była jaskinia, tylko chyba świątynia
albo coś, w środku były całe ściany fresków. Przedstawiały kwitnące ogrody… Chciałam przerysować,
ale nie zdążyłam, notes… mój notes tam został.

Samnijczyk wyprostował się, wymieniając znaczące spojrzenia ze swoimi towarzyszkami.
- Myślę, że możemy tam wrócić po twój notes - powiedział z lekkim uśmiechem - Myślę, że

grupa ratunkowa będzie potrzebowała nas jako zwiadowców, więc poczekamy tutaj z Imirą. Nergui za
to wyruszy z wami, gdybyś czegoś potrzebowała, możesz ją prosić o pomoc.



Artemia podziękowała, bo tak wypadało, ale zupełnie nie rozumiała całej tej sceny. Po co
wracać do tamtego miejsca, ledwie stamtąd uciekli…. Nie wiedziała nawet, jak rozegrała się cała
walka, wiedziała tylko, że Dalimir został ranny i dlatego teraz klął na czym świat stoi, bo został
przydzielony na jeden z wozów do pierwszego oddziału. Podobnie zresztą jak Etariel, która przypłaciła
chwilowym zesztywnieniem swój udział w tej walce. Po co Samnijczycy mieliby tam wchodzić, przecież
nie po jej notes…

Ta myśl nie zajmowała jej zbyt długo, było wystarczająco innych problemów.

- No to zostaliśmy sami - skwitował Branibor, obserwując odjazd pierwszego oddziału. Wszyscy
czuli się nieco nieswojo, zostali bez wozów i koni, ale ostatecznie trzeci oddział miał ze sobą pełne
wyposażenie, trzeba tylko na nich poczekać.

Oddział Melindy wyruszył po dwóch dobach przygotowań. Dalsza trasa, wytyczona
przebiegiem wielkiej żyły geomantycznej, miała wieźć prosto do makrowęzła Agade, ale
dzieliło ich od niego jeszcze przynajmniej pięćset kilometrów.

Nie spieszyli się - Enrique musiał mieć czas, by opracowywać przynajmniej pobieżne
mapy terenu, co kilka - kilkanaście kilometrów rozstawiali też urządzenia, które potocznie
nazywali “alarmówkami” - punkty, w których rozłożony rytuał oddziaływałby na dwa połączone
z nim przedmioty (w tym wypadku medaliony) - gdy jeden jest w kręgu, drugi daje sygnał. To
oznacza, że właściciel medalionu w kręgu ma kłopoty i prosi o pomoc. Oprócz tego alarmówki
zawierały też właśnie pakiety przetrwania - wodę, żywność, medykamenty, broń, puszki na
manę.

No i wozy, oczywiście transport kołowy nie szedł tak szybko jak luźny kłusak.
Artemia była zła na fakt, że dała się tak głupio załatwić. Wciąż myślała o tamtych

freskach, o tym, że mogła je lepiej zbadać, że mogła nie gubić notesu…
Ale działanie toksyny wciąż dawało się we znaki dzikimi bólami mięśni i napadowymi

skurczami. Według słów lady Emnildy, która opiekowała się poszkodowanymi, nie było opcji,
żeby to szybko minęło.

Po tygodniu mieli za sobą kolejne sto kilometrów pustyni, za to przed sobą widok,
jakiego dawno nie widzieli. Teren się podnosił, pozwalając obserwować roztaczające się przed
nimi połacie gęstego lasu. Zwiadowcy znaleźli drogę, więc wozy wjechały równym traktem
najpierw pomiędzy rzadkie zarośla, a wreszcie pod tak upragniony cień drzew.

Zapadał wieczór.
W dolinie przed nimi, w oddali powoli rozjarzały się światła, zapewne najbliższej osady,

więc pani Melinda rozkazała przygotować poczet dyplomatyczny. Na pewno zostali już
dostrzeżeni, należało się spodziewać, że od dawna są obserwowani, i że miejscowi na pewno
lada chwila nawiążą kontakt.

Artemia z wysokości wozu spoglądała na prezentujący się przed nimi oszałamiający
widok.

Trudno było uniknąć ekscytacji, a nawet wzruszenia. Oto stali u wrót Agade. Byli u celu!


