SŁOWO OD AUTORKI
Drodzy Czytelnicy!
„Aneks” powstał z rozdziałów, które musiałam usunąć z tomu II
ze względu na to, że książka przekroczyłaby magiczne 1000 stron, a to
wiązałoby się ze zmianą typu grzbietu i zwiększeniem jej kosztów.
Szkoda mi było jednak kilku ważnych informacji, które zawarłam
w tych rozdziałach, dlatego zdecydowałam się stworzyć dla Was dodatkowy plik elektroniczny dla tych. Lektura tych rozdziałów NIE
jest obowiązkowa, są to rozdziały typu „fantastyka obyczajowa”, stanowią konkluzje pewnych wątków, czasem, moim zdaniem, zbyt
nudnych i rozwlekłych, by dać je w druku.
Przeznaczone są tylko
dla harcorowych fanów! Jednak… w kilku przypadkach naprawdę
zalecam lekturę, bo wnosi sporo w główną fabułę. Rozdziały zalecane
do lektury oznaczam w spisie treści wyróżnieniem.
Uwaga: jeśli pobrałeś ten rozdział w dniach 12,13,14 sierpnia 2021,
pobierz go ponownie, bo mogą być w nim pewne poprawki i dołożony
mały podrozdział.
Zawsze pobieraj aktualną wersję ze strony
www.uczennekromanty.pl/do-pobrania lub Wydawnictwa HM...
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Asalia i kapłan Mau, 7 dni po
zakończeniu Plagi
Gniew, gniew, gniew! Jest coraz trudniej. Nie mogę już ich uspokoić, nie mogę ich przekonać, nie mogę im nic zaoferować. Dlatego
przyjmę jego propozycję. Albo ten świat zniszczy nas wszystkich, albo
my wszyscy… zniszczymy ten świat.
Zapiski Aldeny z ocalonego dziennika z biblioteki Pierwszego Miasta

Asalia, owinięta szczelnie szarym, niepozornym szalem, szła ulicami
Syllonu – zupełnie sama. Nie wzięła ze sobą żadnej obstawy. Nikogo,
kto oddzielałby jej książęcą osobę od motłochu na ulicy. Mimo że
udawała się do Dzielnicy Cudzoziemców, a zatem do przejścia miała
tylko Wysoką oraz Centralną – miejsca, które nie słynęły
z podniesionej przestępczości – to z racji tego, że Plaga skończyła się
zaledwie siedem dni temu, groźba napotkania elementu niepożądanego wciąż była wysoka.
A jednak szła sama.
Oddychała głęboko, starając się oczyścić głowę. Od kilku dni czuła
się źle, niemal fizycznie chora, nosząc w sobie gniew, wściekłość
i gorycz.
Narel.
Gdy to imię pojawiało się w jej myślach, marzyła tylko o zabijaniu.
Marzyła, by ujrzeć jego głowę nadzianą na pal lub przyniesioną sobie
na tacy. Ledwo spała, ledwo jadła. Czasem zapierało jej dech w piersi –
tak palącą nienawiść odczuwała.
W końcu postanowiła wyjść z zamku królewskiego, idąc na oślep,
gdziekolwiek, byle dalej od miejsca swojej niedawnej kaźni. Szła i szła,
i szła. Błądziła najpierw bez żadnego celu, mijając ludzi spieszących
w różnych kierunkach, załatwiających swoje sprawy. Oni także wyszli na ulice parę dni temu. Próbowali odbudować to miasto, którego
żywa tkanka została dosłownie strawiona przez Plagę. Gdy matki zjadały swe dzieci, mężowie mordowali żony, a bracia gwałcili własne
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siostry. Syllon stał się rozdartą, krwawiącą raną.
Plaga przetoczyła się przez niego, a potem zniknęła. Ale nie pozostawiła po sobie próżni, tylko ludzki dramat i zrujnowane dzielnice.
Gdy stopy zaczęły ją już boleć, w głowie Velenzyjki zaświtała jakaś
myśl. Podjęła decyzję, gdzie powinna pójść – do jedynej w Syllonie
świątyni Mau. Malutkiej, niemal zapomnianej, odwiedzanej tylko
przez cudzoziemców.
Kultu obcych bogów zasadniczo zabroniono w czasach Rewolucji
Światłości, ale mniejszość obywateli Vaseyu mieszkających w tej
dzielnicy wywalczyła sobie prawo do posiadania pojedynczego przyczółku swojej wiary.
Asalia dotarła tam dopiero koło południa. Choć obydwa słońca stały wysoko w zenicie, ona nie zdjęła z ramion grubego szala. Świątynia
była wąskim, lecz dość wysokim budynkiem pomalowanym na popielato – w kolorze, który symbolizował szarość duszy Mau. Świątynia miała strzeliste okna z szarymi, grafitowymi, bladoniebieskimi
i białymi witrażami. Drzwi stały otwarte i ciemne wnętrze zapraszało
do środka.
Wahała się tylko przez chwilę.
Z lat dzieciństwa i wczesnej młodości, spędzonych w Velenzji, pamiętała nabożeństwa na cześć Mau, w których brała udział z całą swoją królewską rodziną. Jej matka, siostrzenica imperatora z Vaseyu,
wyznawała tego boga, nie chcąc się nigdy do końca przestawić
na Elynna i Mor’tyra, czczonych powszechnie – na całym Kontynencie Trzech Królestw. Dlatego zaciągała rodzinę regularnie
do świątyni Mau w Val, na główne święta obchodzone na cześć tego
boga. Ojciec Asalii, król Amon, zgadzał się na to, bo nie chciał prowokować konfliktu ze swą swarliwą, zamorską żoną.
Wiara w Mau pozostała zatem zaszczepiona w duszy młodej królewny i przetrwała w niej, także po wyjściu za mąż za następcę tronu
Syllonu, księcia Vlemira. Asalia musiała wtedy udawać, że modli się
już tylko do Karzącej Ręki Sprawiedliwości – nowej, niepokojącej
wersji Elynna, promowanej przez państwo z woli jej teścia, króla Naramira II Okrutnego.
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Wnętrze świątyni pachniało przyjemnie, jakimś łagodnym kadzidełkiem. Ciszę w niej panującą przerywało jedynie świergotanie ptaków siedzących na skraju dachu. Panowała tu atmosfera skupienia
i wyciszenia. Atmosfera modlitwy i namysłu.
Asalia minęła rzędy drewnianych ławek i podeszła do wysokiego
ołtarza. Przedstawiona na nim była płaskorzeźba wielkiego mostu łączącego dwa brzegi. I tylko tyle, nic więcej.
Mau zwano przecież Panem Miliona Mostów, Wielkim Łączycielem.
Uklękła przed ołtarzem i pokornie pochyliła głowę.
– O Wielki Konsolidatorze! Panie szarości! Ty, który wiesz, co połączyć i wiesz, co oddzielić! Sprowadź ukojenie na moją duszę, błagam
cię! Ześlij zemstę na człowieka, który dokonał na mnie gwałtu! Proszę,
zaklinam cię! Powiedz mi, co mam uczynić w zamian, a uczynię
wszystko! – wykrztusiła, uderzając się lekko zaciśniętą dłonią w pierś.
Kiwała głową i całym ciałem pochylała się teraz do przodu i w tył,
powtarzając imię Mau niczym w modlitewnej inkantacji.
– Błagam cię, Mau, ześlij na niego karę! O Wielki Konsolidatorze!
Pokornie proszę, niech moje cierpienie i hańba nie miną bez konsekwencji! O litościwy Mau!
Błagała, a łzy ciekły po jej twarzy, której urodę i młodość przyćmiewały siwe włosy okalające ją długimi, smutnymi pasmami. Kiedyś była pięknością, za jaką oglądali się na dworze. Ale cierpienia
związane ze zniknięciem Nuena posrebrzyły jej brązowe loki, nadając
im zimny, szary odcień. Cera i oczy przygasły, choć rysy wciąż zwracały uwagę swoją szlachetną regularnością.
– Mau! Przestałam się do ciebie modlić, to prawda – szepnęła. –
Utraciłam wiarę, gdy Nuen zaginął. Ale proszę o twoje wybaczenie!
Ześlij zemstę! Ześlij swą zemstę!
I wtedy drgnęła całym ciałem tak mocno, że prawie upadła
na ziemię.
Ktoś położył jej dłoń na ramieniu.
Oparła się ręką o stopień ołtarza, oglądając do tyłu.
Był to niewysoki, drobny z postury mężczyzna o skośnych, czar-
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nogranatowych oczach i ciemnobrązowych, długich włosach. Nosił
na sobie kapłańską szatę ze znakiem Mau na piersi. Wyglądał
na około czterdzieści lat. Sapnęła zestresowana.
– Córko, twoja prośba zostanie wysłuchana… – powiedział cicho.
Zdawało jej się, że w oczach duchownego widzi jakiś dziwny blask.
Niemal nadnaturalny?
– Kim jesteś? – wydukała, wciąż jeszcze nie mogąc się otrząsnąć
z zaskoczenia.
– Jestem pokornym sługą Mau i przekazuję ci jego słowa.
Zamarła. Przełknęła ślinę i oblizała usta. Czy się przesłyszała?
– Jego… jego słowa?
Powoli kiwnął głową.
– Tak, Mau zagwarantuje ci twoją zemstę. Nie nadejdzie ona szybko, ale nadejdzie. Jednak najpierw musisz zrobić jedną rzecz… jedną,
małą rzecz! – Podniósł palec wskazujący.
– Jaką?! Cokolwiek! – jęknęła, czując falę ekscytacji, oscylującą
na granicy ekstazy.
Czyżby jej modlitwy zostały wysłuchane po raz pierwszy? Tyle lat
błagała go, by zwrócił jej Nuena. Od tygodnia błagała go, by zwrócił
zdrowie Nuenowi… Teraz jednak nieoczekiwanie – jej modlitwy zostały wysłuchane? Jak to możliwe?!
Była zdumiona, ale przenikało ją prawdziwe szczęście i uniesienie.
– Gdy będziesz szła przez miasto, coś spadnie na twoją głowę. Zanieś to księżniczce Ulivii.
Zamrugała powiekami.
– Yyy… co powiedziałeś?
– To, co usłyszałaś. – Cofnął się o krok.
Zauważyła wówczas, że ma bose stopy, a w ręce trzyma czarny kostur. Wyglądał jak jakiś pielgrzym.
– Zanieść księżniczce Ulivii to, co spadnie mi na głowę? Żartujesz?
Wiesz… jak to brzmi?
– Pan mówi, ja słucham… – szepnął, a potem szybko odwrócił się
i odszedł.
Asalia wstała ze zmarszczonymi brwiami. Przetarła ze zdumienia
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oczy. Czy to był jakiś żartowniś? Czy prawdziwy kapłan Mau?
Otrzepała kolana, które bolały od klęczenia. Nie widziała go już,
choć przed chwilą stał o cztery metry od niej. Pobiegła za nim przekonana, że znajdzie w ścianie świątyni jakieś drzwi, ale… nic tam nie
widziała.
Słyszała tylko bicie swojego serca, uporczywe, niespokojne.
I wciąż cichy świergot ptaków.
Przez moment stała z pochyloną głową. Co to miało wszystko znaczyć? Czy to się w ogóle wydarzyło? Zaczynała wątpić w swoje zdrowe
zmysły.
Wyszła powoli ze świątyni, obierając najkrótszą drogę do pałacu
królewskiego. Miała poczucie, że pozostawianie tutaj dłużej niczego
już nie zmieni. Kapłan zniknął.
Miotała się między powątpiewaniem a potrzebą wiary. Cały czas
trawiła w myślach słowa duchownego, nawet parę razy popatrzyła
w niebo, jakby spodziewała się, że coś faktycznie spadnie jej na głowę.
Ale nic ciekawego się nie działo. W końcu racjonalna część umysłu
księżnej wzięła górę.
Asalia opuściła dzielnicę Cudzoziemców i weszła do Centralnej.
Po kilku minutach marszu całkowicie otrząsnęła się z osobliwego
wrażenia, jakie dopadło ją w świątyni i wytłumaczyła sobie całą sytuację jakimś dziwnym psikusem, który ktoś chciał jej zrobić. Być może
chodziło o zakład…? Na pewno teraz śmiał się w kułak z kolegami.
Zacisnęła zęby i ruszyła szybszym krokiem, dostrzegając, że spomiędzy budynków wyłania się czarna i majestatyczna iglica Inkwizytorium.
Odchrząknęła.
To miejsce źle jej się kojarzyło. To tutaj torturowano i zabijano
czcicieli Mor’tyra przez prawie pół wieku. Zbudowano je na ruinach
świątyni tego boga jak wielki, czarny wykrzyknik, stanowiący wykwit triumfu Karzącej Ręki Sprawiedliwości nad odwiecznym antagonistą – Panem Ciemności, Panem Chaosu.
Choć nigdy by się do tego przed nikim nie przyznała, to Asalia
z powodów osobistych nienawidziła Pana Światłości mocniej niż inni,
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bo spotkanie z jego awatarem sprzed niemal dwudziestu lat do tej
pory śniło jej się po nocach.
Była gotowa poprzeć syna, gdy powiedział jej dzień po zakończeniu
Plagi, że chce wzmocnić jego kult, na nowo wzbudzając Rewolucję
Światłości – ale to, co działo się wtedy w jej sercu… O tym nie mogła
nikomu wspomnieć ani słowem. Czuła ból i rozpacz, bezradność
i rezygnację.
Dlatego teraz z uśmiechem na twarzy powitała widok grupy
odzianych na czerwono mężczyzn, wynoszących z Inkwizytorium
jakieś sprzęty, meble, skrzynie i inne niewytłumaczalne urządzenia,
układając je w stosy na placu przed budowlą. Tym samym placu,
na którym gilotyna ścinała setki wyznawców mrocznego boga, heretyków, kapłanów i nekromantów.
Czerwony kolor należał do Mor’tyra. Czasy się zmieniały!
Minęła plac i sterty leżących na nim rzeczy, już chciała skrócić sobie drogę, wchodząc w jedną z mniejszych, bocznych uliczek, gdy
usłyszała jakiś tupot i nietypowe odgłosy.
Stanęła, wystraszona.
Coś biegło w jej kierunku z ciemnej przecznicy! Poczuła paraliżujący strach. Prosto na nią pędził wysoki, całkiem jeszcze świeży zombiak, wydając z siebie charkotliwe dźwięki…
Jego głowa, przechylona cały czas w jedną stronę, jego oczy, wyblakłe i krwiste zarazem, jego rozerwana dolna część twarzy, ukazująca rząd pożółkłych zębów, oraz brudne, poklejone czarną krwią
i limfą ubranie…
To wszystko miało się z nią zderzyć.
Krzyknęła, kucając i próbując osłonić się przed nacierającą abominacją, gdy nagle… dał się słyszeć świst.
Otwarła już zaciśnięte obronnie powieki. W pierś zombiaka wbita
była teraz strzała. Smukła strzała z zieloną końcówką. Przyhamowała
ona nieumarłego, ale nie spowodowała całkowitego zatrzymania.
Warknął tylko wściekle i kontynuował swój marszobieg. Do uszu
Asalii dobiegły wówczas wesołe dźwięki muzyki, zabawnej, przyjemnej, intrygującej. Kobieta rozejrzała się ciekawie w poszukiwaniu jej
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źródła, przez chwilę nawet dając się złapać złudnemu czarowi, zapominając o pędzącym martwiaku.
A zombie – zareagował podobnie!
Zatrzymał się i, z tępym wyrazem na swoim wrażym pysku, zaczął
skanować mętnym spojrzeniem otoczenie dookoła. Wtedy, gdy jego
uwaga pozostawała zajęta, otrzymał cios od tyłu.
Czerep martwiaka oderwał się od ciała i upadając na ziemię, znalazł się pod stopami Asalii, która pisnęła jak nastolatka, kuląc się,
przyciskając ręce do ust.
Zza pleców zwalającego się właśnie na ziemię korpusu abominacji
wyłoniła się dwójka osób, jakże od siebie różnych. Wysoki, rosły wojownik – odziany w piękną, drogocenną kolczugę, ze zmierzwionymi,
wściekle rudymi włosami na głowie i szerokimi barami siłacza. W ręku dzierżył miecz z posrebrzanym ostrzem, ubrudzony teraz czarną
posoką wrażca.
Zaraz obok niego stał mały, pięknolicy bard w jasnozłotej koszuli
i szerokich, ciemnoniebieskich spodniach. Jego jasne włosy lśniły
w słońcu, tworząc niemal aureolę wokół drobnej twarzy. Wydawał
się dylfem, a może niziołkiem – nie była tego do końca pewna.
W jednej ręce trzymał lutnię, znakomicie wykonaną i utrzymaną,
a w drugiej ozdobny niebieski kapelusz.
– Uszanowanko, o piękna pani! Przepraszamy za ten drobny kłopocik, który pojawił się na pani drodze! Wykurzyliśmy tego zombiaka
z magazynów za Inkwizytorium i chcemy zanieść jego głowę do straży
miejskiej. Dają srebrnika za takie cudeńko! – to rzekłszy, wykonał
zgrabny, bardzo fikuśny ukłon, zamiatając przy tym piórami kapelusza ziemię przed jej stopami.
Jego uśmiech był zaraźliwy, a perfekcyjna biel zębów przyciągała
uwagę.
– Yyy… – zdołała wyjąkać wciąż zaszokowana Asalia.
Zdecydowanie ten dzień dostarczył jej więcej wrażeń, niż by sobie
życzyła. Jej książęce życie trzymało ją z daleka od sytuacji, które jakkolwiek miały w sobie pewien urok, ale zdecydowanie nie były odpowiednie dla jej dostatecznie zszarganych nerwów.
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Odchrząknęła, doprowadzając się do porządku.
– Nic… nic się nie stało, młodzieńcze. Dziękuję za pomoc
w oczyszczaniu tego miasta… To godne pochwały – powiedziała, kiwając głową z godnością.
Coś w jej słowach, w jej manierze i tym, jak sformułowała odpowiedź, sprawiło, że Sven – bo to był oczywiście on – zawahał się. Jego
wyczulone zmysły podchwyciły okazję.
Zmrużył oczy płonące czystym, jasnym złotem i wpatrzył się w jej
twarz.
– Mogę zaoferować pani eskortę w dowolne miejsce, które pani
wskaże? Jesteśmy zawodową drużyną najemników, polujemy na potwory, pomagamy rozwiązywać problemy… Syllon wciąż nie jest
bezpieczny! – wygłosiwszy to, wskazał dłonią w prawo, gdzie pod
ścianą Asalia dostrzegła dwie osoby stojące obok siebie. Smukłą elfkę
i ludzką kobietę o tak uderzającej urodzie, że księżna aż zamrugała.
Ich obecność w drużynie sprawiła, że Velenzyjka odrobinę się odprężyła.
– Właściwie to… miło mi będzie, jeśli ktoś dotrzyma mi towarzystwa. Jestem zmęczona i moja czujność mocno na tym ucierpiała –
powiedziała z łagodnym uśmiechem. – Po dotarciu na miejsce, zapłacę wam, to jasne – dodała uspokajająco.
– Ależ, szanowna pani, nadmiar łaski. – Wykonał kolejny ukłon. –
Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem Sven sa’Sney, a to moi towarzysze: Vorn, Merri i Vestiel. Nasza drużyna chwilowo cierpi na braki
kadrowe, ale jesteśmy w procesie ich uzupełniania. Plaga nie ominęła
i nas… – dodał, zwijając różowe usta w małą podkówkę, która miała
chyba zasygnalizować jakiś rodzaj smutku, ale nie wypadło to zbyt
przekonująco.
– Rozumiem… Tak, Plaga zebrała straszne żniwo – mruknęła Asalia, przestępując już z nogi na nogę, co bard natychmiast zauważył.
– Ruszajmy zatem! – zakomenderował. – W stronę pałacu królewskiego, czy tak? – Mrugnął okiem.
Księżna odkaszlnęła.
– T… tak.
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Domyślność niskorosłego bywała odrobinę irytująca. Asalia już
chciała ruszyć z miejsca, gdy półniziołek pisnął jakoś dziwnie
i zawołał:
– Ojojoj! Uwaga, uwaga! – Wzniósł oczy ponad jej głowę.
Podskoczył, chcąc ją przed czymś osłonić, ale był na to za niski.
Nie zdążył.
Coś uderzyło księżną w potylicę z dość dużą siłą – na szczęście nie
taką, by wywołać jakiekolwiek obrażenia.
Pochyliła się, bo pacnięcie przygięło ją lekko, a niziołek pochwycił
przedmiot w swoje ręce.
– Ach, to tylko gazeta! Latała sobie w powietrzu, wyglądało to
prawie tak, jakby ktoś zrzucił ją ze szczytu iglicy Inkwizytorium!1 –
Zaśmiał się z wyraźną ulgą.
Asalia w pierwszym momencie odczuła rozdrażnienie i frustrację,
ale nagle zamarła. Coś sobie przypomniała. No proszę… Gwałtownie
wyrwała bardowi gazetę z ręki i wbiła w nią czujny wzrok.
Był to aktualny egzemplarz „Gazety Syllońskiej”, czasopisma wydawanego pod redakcją gnoma Vanderglovena.
– „Armia licza odpiera inwazję z Północy” – odczytała na głos wytłuszczony tytuł z okładki.
Zapadła chwila niezręcznej ciszy, Sven przyglądał się w zdumieniu
kobiecie z nagłym zainteresowaniem analizującej fruwającą nad miastem prasę. Założył ręce na piersi i przygryzł usta.
– Tak… kto by pomyślał, że licz jednak okaże się przydatny? – rzucił, analizując jej mimikę.
Podniosła na niego oczy.
– Tak… kto by pomyślał! – Złożyła gazetę szybkim ruchem
i wsunęła ją pod pachę. – Przyda mi się – burknęła krótko i dała mu
znak, by ruszali w drogę.
– A mógłbym przeglądnąć dział ogłoszeń? – spytał nagle Sven niewinnym tonem, pocierając przy tym brodę.
Asalia z pewną niechęcią oddała mu gazetę.
Skierowali się w stronę pałacu królewskiego, wybierając skróty,
1
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Dokładnie tak było. Jak pamiętacie, licz i Marell siedzą obecnie na wieży.

których księżna normalnie by unikała, ale idąc w grupie, czuła się
bezpieczniej.
Sven, wykazując się podziwu godną podzielnością uwagi, przerzucał strony poświęcone ogłoszeniom drobnym, omijając przy tym
zwinnie kałuże, sterty nieczystości wciąż jeszcze zalegające ulice –
nieprzyjemne pamiątki po Pladze – oraz przechodzących w pośpiechu
ludzi.
– Ach! – rzucił, zwracając się do idącego obok Vorna, który dźwigał
pod pachą dość malowniczo się prezentującą głowę zombiaka.
– W dziale „Mag do wynajęcia” umieszczono pełno ogłoszeń magów bojowych, ale te cwaniaki cenią się wysoko! Plaga nakręciła biznes. Popatrz, Vorn, widzę mojego kolegę z roku… Wyleciał na miesiąc
przed egzaminami końcowymi za pijaństwo i rozróby. Robił, tak jak
ja, specjalizację główną z magii zaklinania, ale subspecjalizację
z magii bojowej! Miał czwórkę, ogarniasz? A teraz ogłasza się
w kolumnie magów bojowych za trzydzieści sztuk złota miesięcznie!
Dobre żarty! – zakpił, stukając palcem w jedno z ogłoszeń.
Asalia lekko uniosła brwi, bo coś przyszło jej do głowy.
Vorn zaśmiał się w odpowiedzi swoim głębokim, dudniącym głosem i mruknął:
– Kojarzę chyba, o kim mówisz. Taki czarny, gruby, pyskaty? Pojawiał się czasem pod Szmaragdowym Goblinem?
– Tak, ten sam! Owszem, jest niezły, w zaklinaniu ma szóstkę. Ale
z czwórką w tej rubryce? Za trzydzieści złociszy? To nieporozumienie.
Po co się tu pcha? Za dziesięć bym go nie wziął przez wzgląd
na niewyparzoną gębę… O, pardon, droga pani, proszę wybaczyć! –
zreflektował się.
Asalia tylko pokręciła głową, dając mu do zrozumienia, że nie
przeszkadza jej to kolorowe słownictwo. Vorn chrząknął potwierdzająco. Chwilę potem Sven wydał z siebie kolejny przeciągły mruk
i znowu zastukał w gazetę.
– Popatrz! Za dwadzieścia sztuk złota miesięcznie, całkiem znośna
cena! Druid z Vaseyu, niejaki Ilmeryn, ogłasza się w rubryce „Magowie – różni”! Siódemka w druidycznej i… posłuchaj, posłuchaj no tyl-
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ko! Piątka w bojowej! Cóż za mieszanka. Za taką kwotę? Chyba nie
wie, jak się sprzedać, bo jest nowy w Syllonie. Gdyby ogłosił się
w rubryce bojowych, mógłby zażądać i trzydzieści pięć. Sporo lokalnych kupców zamiast magów bojowych zatrudnia druidów. Rój szerszeni? Oplatające pnącza? Przebijające ciernie? Po co komu mag bojowy, jak można mieć tańszego, a niemal tak samo skutecznego druida!
Vorn znowu odpowiedział chrząknięciem, bo nie miał za dużej
wiedzy o magicznych specjalnościach.
– Za połowę z tego zatrudniliśmy już wcześniej Lunsa… z jego
dwójką w magii bojowej. I okazało się to wielką klapą – prychnęła
idąca tuż za nimi Merri, ale nikt nie zwrócił na nią uwagi.
Tymczasem Vestiel żywo podchwyciła słowa Svena.
– Uważam, że masz rację, Sven! To prawdziwa okazja. Za piątkę
bojową stawki wynajmu zaczynają się od trzydziestu. A druidzi mają
świetny czar zwany aura życia, idealny do obniżenia bojowego morale zombiaków. Przypomina nieco „gwiazdę wiary” paladynów
i kapłanów!
– Tak, kojarzę ten ich czar! – Sven kiwnął głową, przejęty. –
Na niskopoziomowe abominacje działa jak złoto. Pięknie dezorientuje zombiaki i szkielety. Słabiej działa na utopce, wisielców i porońce,
niestety na modlnice, wiły, zołje czy trupibożce prawie wcale. Ale
i tak jest całkiem w porządku… Osobiście wolę moją pieśń chwały –
dorzucił, spoglądając na Vestiel spod rzęs. – Widziałaś, jak wczoraj
ten poroniec się kulił? Zrobił się malutki jak szczeniaczek. Zupełnie
niegroźny.
– Tak, pieśń chwały to mocna rzecz – pochwaliła go Vestiel
ze znaczącym uśmiechem i mrugnęła lekko do przysłuchującej się im
Merri.
Kobieta w odpowiedzi tylko przewróciła swoimi pięknymi oczyma.
Asalia również przysłuchiwała się rozmowom drużyny i pewna
myśl krystalizowała się jej w głowie.
– Po odprowadzeniu tej szanownej pani zaglądniemy do Ilmeryna.
Podał adres. Co wy na to? – spytał towarzyszy bard. Wszyscy zgodnie
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pokiwali.
Księżna tymczasem, wykorzystując zapadłą ciszę, odchrząknęła
i spytała:
– Studiowałeś może na Akademii?
Bard uśmiechnął się promiennie, ukazując rząd swoich perłowych,
perfekcyjnych zębów.
– Owszem, szanowna pani, owszem. Mam dyplom w trzech specjalizacjach!
– To godne pochwały. Jak patrzysz na tę rubrykę, na ogłoszenia
magów bojowych… Mógłbyś mi wskazać szóstkę najlepszych z nich?
Cena nie gra roli. Liczą się umiejętności.
Sven przypatrywał jej się z uwagą. Lekko oblizał wargi, intensywnie myśląc. Ale po chwili, bez komentarza, zanurzył nos w gazecie.
Po dwóch minutach studiowania tekstu podsunął księżnej kolumnę z ogłoszeniami i rzekł:
– Widzę tu kilka wartościowych nazwisk. Dwóch znam osobiście,
czwórkę pozostałych tylko z opinii. Najlepszy z nich jest Yansen. To
ósemka i pół w magii bojowej. I dwójka w uzdrawianiu! Dobre połączenie. Świetny, choć młody. Szuka pracy, rozmawiałem z nim nawet
na rozdaniu dyplomów. Ceni się, dlatego nie każdy go weźmie. Niezła
stawka. Chyba celuje w wielkiego klienta. Ale jest przy tym dobrze
wychowany, dyskretny, zamożna rodzina. Idealny na osobistego
ochroniarza dla damy… – dodał, mrużąc oczy.
Asalii w międzyczasie wpadł w oko jakiś kramik uliczny, do którego szybko podeszła. Wróciła zaraz do drużyny, już z ołówkiem w ręku.
– Zaznacz mi, proszę, te wartościowe nazwiska. Będę zobowiązana
za osoby… takie jak powiedziałeś, dyskretne i fachowe.
Bard powoli kiwnął głową, biorąc w dłoń ołówek.
Gdy wreszcie oddał jej gazetę, znajdowali się już pod główną bramą
wjazdową na teren pałacu królewskiego.
W kolumnie z magami bojowymi znalazła – zaznaczonych starannie nakreśloną ramką – siedem nazwisk. Przy dwóch ogłoszeniach
Sven dodał wykrzykniki, a przy jednym – serduszko. Pod kolejnym
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stał mały dopisek: „Ten to prawdziwy przystojniak!”.
Uśmiechnęła się wesoło, a on puścił jej oko.
Oderwała tę stronę i szybko schowała ją do kieszeni. Resztę gazety
zwinęła w rulon, wsadziła pod pachę.
– Dziękuję ci, Sven. Twoja pomoc okazała się nieoceniona! – to
rzekłszy, odchyliła swoją szarą opończę i odczepiła od pasa cały mieszek. Nigdy nie była skąpa, a bard zasłużył na nagrodę.
Sven śledził to rozszerzonymi oczyma. Z promiennym uśmiechem
na ustach podała mu pękaty, pięknie wyszywany woreczek.
– To powinno wam wystarczyć, by opłacić tego waszego… Ilmeryna na dwa miesiące i jeszcze coś zostanie… – Mrugnęła porozumiewawczo.
Sven zachichotał jak mała dziewczynka, która otrzymała niespodziewany prezent.
– O jaśnie wielmożna pani! Kłaniam się do stóp! – Wykonał najpiękniejszy i najwdzięczniejszy ukłon, jaki Asalia widziała w swoim
życiu.
Uniosła dłoń w geście pożegnania i odwróciła się, zmierzając
w stronę bramy, za którą została natychmiastowo i bezproblemowo
wpuszczona, co drużyna poszukiwaczy przygód przyjęła z porozumiewawczymi uśmieszkami.
Księżna trzymała rulon blisko siebie, mocno dociskając go do boku.
Wiedziała doskonale, komu powinna zanieść tę gazetę i zamierzała to
zrobić teraz, zaraz – bez żadnej zwłoki.
– Sven, ty to masz nosa! Wyhaczyłeś taką okazję w środku dnia,
o tak, z marszu! – Vorn klepnął go w ramię z taką siłą, że mieszek
o mały włos, a wypadłby niskorosłemu z ręki.
Ale bard tylko mocniej zacisnął na nim pięść.
– Żebyś wiedział, Vorn, żebyś wiedział… – mruknął nieuważnie,
odprowadzając Asalię intensywnym wzrokiem. Od rana miał jakieś
dziwne przeczucie, że powinni kręcić się w pobliżu Inkwizytorium.
A, jak wiadomo, przeczuć należało słuchać.
Sven wiedział to lepiej niż ktokolwiek inny.
Oczywiście poza bogiem Mau.
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Narel i niewolnica, 2 miesiące
i 4 dni po zakończeniu Plagi
Dzisiaj na otwartym pokazie magii bojowej, na stadionie należącym do Akademii
Magii obecny był specjalny gość, książę Narel de Syllon. Książę zaprezentował kilka metod
walki z wykorzystaniem wysokoenergetycznych czarów ofensywnych, wywołując tym sporą
sensację i poruszenie wśród widzów. Grono akademickie oraz uczniowie długo bili brawo,
nie dało się jednak nie zauważyć ostentacyjnej ciszy ze strony sektora sponsorów. Obecny
tam książę Duzz, brat śp. drugiej żony księcia, nie dał się porwać efektownym fajerwerkom
kul magicznych. Czyżby stare rodzinne sekrety między tymi dwoma rodami ciążą aż tak
bardzo na ich współczesnej relacji?
Fragment felietonu autorstwa hrabiego Marlova, „Kroniki Syllońskie”

Araxiel była sama we dworze, tylko z pogrążonym w śpiączce Norgalem, gdy książę Narel przybył do nich w nieoczekiwane odwiedziny.
Przyjechał w książęcym stylu – złoconym powozem, z pełną obstawą straży, tak że nikt nie mógł mieć wątpliwości co do jego wysokiej pozycji. Odźwierny oczywiście wpuścił ich za bramę wjazdową,
bo i on uległ magii tak imponującego, pańskiego orszaku.
Gel’maara nie było, gdyż miał pewne załatwienia w mieście, niewolnica z konieczności musiała zatem sama pełnić funkcję gospodyni.
Sparaliżowana strachem wprowadziła Narela do pokoju, w którym
spoczywał nieprzytomny nekromanta.
Książę nie przybył jednak sam. Towarzyszyła mu ubrana
na czarno młoda kobieta w kapturze, wykazująca duże podobieństwo
zarówno do Narela, jak i Norgala. Araxiel domyśliła się, iż są blisko
spokrewnieni. Gel’maar opowiadał jej o tym dynastycznym, magicznym podobieństwie, jakie nosili wszyscy członkowie rodziny de Syllon.
Zauważyła, że nawet jeśli rysy twarzy mieli prawie identyczne, to
pewne detale decydowały o ważnych różnicach między nimi. Budowa
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ciała Narela była zupełnie inna niż Norgala – zdumiewająco potężna
i muskularna. Nekromanta wyróżniał się wysokim wzrostem, lecz
przy tym bardzo smukłą sylwetką. Araxiel odniosła wrażenie, że Narel musiał ważyć prawie dwa razy tyle co Norgal. Książę dobiegał,
według jej oceny, pięćdziesięciu lat, lecz nie było tego po nim widać,
zachował żywotność i siłę, a ruszał się jak trzydziestolatek.
Dziewczyna w kapturze miała ponurą, wręcz nieprzyjazną minę,
zatem niewolnica unikała spoglądania na nią bez wyraźnego powodu,
jednak kątem oka zauważyła, że gdyby nie sposób, w jaki się prezentowała, byłaby z pewnością piękna, bo rysy twarzy dynastii de Syllon,
regularne i harmonijne, dawały każdemu ze swoich posiadaczy coś
ekstra, jeśli chodzi o powierzchowny odbiór. Wszyscy oni zdawali się
posiadać dziwną charyzmę i urok, rzadko obecny w innych rodach.
Weszli do komnaty w milczeniu i stanęli przy łożu chorego.
Nekromanta leżał na wznak, przykryty niemal pod brodę,
na wielkim łóżku gładko zaścielonym białą narzutą. Obok stały nakastliki, na których ustawiono niezbędne do pielęgnacji przedmioty.
Był absolutnie nieruchomy, blady i wychudzony, jakby spoczywał
na łożu śmierci.
Gdy książę ujrzał, że stan Norgala jest bliźniaczo podobny
do znanego mu już stanu króla Nuena, uniósł brwi, a usta zwinął
w pełnym namysłu grymasie.
− Ach, więc to tak… Powiadasz, że jest taki od dnia wyboru króla?
− Tak… – Niewolnica nie wiedziała, ile może powiedzieć o okolicznościach towarzyszących tamtemu zdarzeniu, ale Narel zdawał
się znajdować o krok przed nią.
Otaksował ją badawczo i zdawkowo rzucił:
− No tak, w końcu Syn Ciemności też musiał mieć swoje naczynie.
To właściwie logiczne.
Zapadła chwila ciszy, w której trakcie mężczyzna przyglądał się
niewolnicy nieodgadnionym wzrokiem, aż wreszcie zapytał:
− A co z tobą? Jesteś tu niewolnicą? Urodziłaś może niedawno
dziecko?
Araxiel była zdumiona jego domyślnością. Nie miała jednak poję-
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cia, co ją zdradziło.
− Tak, jestem niewolnicą panicza Norgala. Faktycznie, dwa miesiące temu urodziłam syna.
Książę postukał się palcem po ustach i z namysłem przesunął spojrzeniem po sylwetce Norgala.
− Uhum… i z czego teraz żyjecie? Ten dwór nie ma de facto pana.
Oficjalnie wciąż Rothgar figuruje w papierach, sprawdzałem to. Ale
on zniknął z Syllonu, a jego siostra Rothanna nie żyje, jej ciało znaleźliśmy w podziemiach królewskiego zamku. Syn Rothanny także zaginął. Jak wyglądają sprawy finansowe?
Niewolnica zarumieniła się. Czuła się bardzo niezręcznie tłumacząc przed księciem z ich fatalnej sytuacji, ale wiedziała, że z taką pozycją dowiedziałby się szczegółów prędzej czy później. Zdecydowała,
że nie będzie niczego ukrywać.
− Przejadamy oszczędności guwernera. Nie mamy innych źródeł
dochodu.
Powoli kiwnął głową, jego szare oczy wpatrywały się w twarz leżącego młodzieńca. Trudno było jej jednak ocenić, jaki miał faktyczny
stosunek do krewniaka.
− Nie bój się, tym się zajmiemy. Wypiszemy oficjalny dokument
z przeniesieniem praw do kont bankowych jego wujostwa na Norgala
i otrzyma on także prawo do apanaży od królestwa. Majątek mistrzyni Rothanny w sytuacji, gdy nie wskazała innych spadkobierców,
odziedziczy także i on. Odnaleźliśmy jej złoto w gnomim banku
w Centralnej, choć Rothgar wyczyścił swoje konta.
Araxiel była zaskoczona tą decyzją księcia. Złożyła ręce
w dziękczynnym geście.
− Dziękuję jaśnie panie, w imieniu panicza!
Narel rozsiadł się wygodnie w głębokim fotelu obok łóżka uśpionego Norgala. Tajemnicza dziewczyna stała przy ścianie i przez cały
czas trwania ich rozmowy nawet nie drgnęła.
− To powiedz mi, jak to się stało, że Norgal ma niewolnicę…? – zagadnął nagle dość dziwnym tonem, obrzucając Araxiel przeciągłym
spojrzeniem.
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Miała całkiem niezłą intuicję i wyczula lekką zmianę w atmosferze
panującej w sypialni, jednak posłusznie odpowiedziała:
− Uratował mnie ze statku niewolniczego, który opanowała zaraza.
Narel uśmiechnął się nieco złośliwe.
− Uratował, powiadasz? Taki z niego bezinteresowny bohater? –
rzucił ironicznie, zerkając na dziewczynę stojącą pod ścianą, ale niewolnica nie miała pojęcia, co się za tym kryło.
− To jego syn? Ten, którego urodziłaś? – dopytał.
− Nie. Byłam już w zaawansowanej ciąży, gdy mnie przyjął pod
swój dach − odrzekła niepewnym, urywającym się głosem.
− Achhh… No, czyli to świeża sprawa… Nie znacie się aż tak dobrze,
co?
Milczała. Nie bardzo wiedziała, do czego zmierza, a może raczej nie
chciała tego do siebie dopuścić. Żyjąc w specyficznym miejscu społecznej hierarchii, zdawała sobie sprawę z tego, jak niewiele znaczy.
Jej życie nie należało do niej. Nie mogła się bronić. Była tylko własnością swego pana. A w razie nieobecności pana? Pozostawała niczyja.
Przełknęła ślinę.
Narel wyłożył nogi na skraj posłania, na którym leżał Norgal, zakładając jedną na drugą.
Niewolnica patrzyła na te swobodne poczynania z narastającym
niepokojem. Coś w jego ruchach, w spojrzeniu, w aurze, jaką roztaczał, sprawiło, że poczuła ucisk paniki w gardle.
− Tymczasem ja aktualnie poszukuję sobie nowej żony, choć jeszcze jej nie namierzyłem… ale mam konkretną osobę na myśli. Dobrze
się ukrywa. Wiesz, mężczyzna potrzebuje kobiety u swego boku, dobrej, posłusznej żonki…! – dorzucił z obrzydliwym uśmiechem.
Araxiel milczała, czując, jak serce zaczyna bić jej coraz szybciej.
Zerknęła spod oka na dziewczynę stojącą w kącie, ale twarz tamtej nie
zmieniła się ani o jotę. Przypominała nieruchome popiersie, które
ktoś ustawił pod ścianą.
− A tobie nie brakuje mężczyzny, hm?
Araxiel nie odpowiedziała także i na to, za to jej twarz lekko pobladła.
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− Hmm? – powtórzył ostrzejszym tonem, w jakim pojawiła się jakaś nieprzyjemna presja.
Gdy jednak Araxiel nadal uporczywie milczała, dziwna dziewczyna w kapturze opuściła swoje miejsce w kącie pokoju i podeszła
do niej tak szybko, iż kobieta nie zdążyła się domyślić, co planuje.
Cios, który otrzymała, został zadany z tak wielką siłą, że trudno
było uwierzyć, iż nie wymierzył go mężczyzna. Oczywiście Araxiel nie
znała prawdziwej natury zakapturzonej krewnej Narela, dlatego ta
niewytłumaczalna siła wywołała w niej podwójnie niepokojące wrażenie.
Potoczyła się pod ścianę, czując zawrót w głowie i gorącą krew buchającą z rozbitej wargi. Pokój pływał przed nią, jakby ktoś zalał go
wodą aż pod sufit. Gdyby nie była tym, kim była – z pewnością straciłaby przytomność, ale jej pochodzenie dodało jej nieco więcej fizycznej odporności. W tej chwili żałowała tylko, że nie dało jej zdolności
do zionięcia ogniem – bo rozpaczliwie tego potrzebowała.
Sylwetka Narela rozmyła się i lekko oddaliła. Mężczyzna śmiał się
głośno.
− Odpowiedz synowi regenta – powiedziała lodowatym tonem
dziwna dziewczyna. Jej głos był niski i mocny, niemal równie władczy, jak głos księcia.
Narel klepnął się w kolana i z rozbrajającym uśmiechem oświadczył:
− Jak widzisz, nie potrzebuję ochroniarza, moja córka jest lepsza
niż cały zbrojny oddział.
− Odpowiedz synowi regenta! – powtórzyła jego córka niemal mechanicznym głosem, brzmiącym trochę jak u konstrukta. Kopnęła
przy tym boleśnie Araxiel w boczną część uda.
Niewolnica jęknęła tylko i skuliła się w sobie.
Wtedy zakapturzona kobieta pochyliła się i chwyciła Araxiel za
szyję, podnosząc ją jedną ręką w powietrze. Charczącą i krztuszącą się
rozpaczliwie, przeniosła przez całą długość pokoju i rzuciła na łóżko,
zaraz obok nóg nieprzytomnego Norgala.
Podczas tej czynności kaptur spadł jej z głowy i półprzytomna nie-
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wolnica zauważyła, że córka Narela ogoliła się na łyso, a na jej nagiej
czaszce widniały jakieś czarne tatuaże. Wyglądało to drapieżnie
i wojowniczo. Pod pewnymi względami przerażała ją bardziej niż Narel.
− Odpowiedz! – powtórzyła podniesionym tonem.
− Nie, nie brakuje! – krzyknęła Araxiel, a potem zaniosła się kaszlem, bo krew spłynęła jej do gardła.
− Zła odpowiedź – warknęła tatuowana kobieta i przyciągnęła Araxiel tak, by ta leżała teraz na skraju łóżka. Narel przyglądał się jej bez

drgnienia, chłodnym, wyczekującym spojrzeniem.
Chwyciła suknię niewolnicy w okolicy dekoltu i brutalnie ją rozdarła, szarpiąc tak mocno, że materiał rozdzielił się dokładnie na pół,
obnażając nagie ciało.
Przerażona Araxiel próbowała zerwać się i uciec, ale kolejny cios
spadł na jej szczękę, niemal ją nokautując. Było to w pewnym stopniu
błogosławieństwo, bo dzięki temu wydarzenia straciły swoją brutalną,
niepokojącą realność, okrywając się łagodzącą mgiełką.
Po rozdarciu sukni córka Narela cofnęła się na powrót pod ścianę
i zamarła tam w całkowitym bezruchu, jakby odpoczywając po dobrze wykonanym zadaniu.
Jej ojciec powoli wstał i stanął nad łkającą niewolnicą.
Gdy minutę potem dał się słyszeć przeszywający krzyk Araxiel,
córka maga bojowego stała bez ruchu i przypatrywała się tej scenie, a
w kąciku jej ust błąkał się sadystyczny, okrutny uśmiech.
Szare, stalowe oczy rozjaśniły się lekko i przymrużyły. Wzięła głęboki oddech, bo cierpienie niewolnicy stanowiło dla niej ożywczy łyk
toksycznej energii, którą się doładowywała. Zamknęła powieki
i podpięła się pod emocje swojego ojca. Niewiele rzeczy podobało jej
się bardziej niż te chwile, gdy traktował w ten sposób kobiety, a był to
jego stały modus operandi.
Nienawidziła ich.
Tych odrażających kurew.
Nienawidziła ich wszystkich.
Prawie tak mocno, jak kochała jego.
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Czasem prosiła Narela, aby już skończywszy, pozwalał jej dobijać
te, które miały szczęście przeżyć spotkanie z nim. Sprawiało jej to
ogromną radość. Wchłaniała w siebie negatywną energię ich cierpienia, karmiła się nią i seksualnie zaspokajała.
Nieruchomy Norgal był milczącym, niemogącym w żaden sposób
pomóc, biernym świadkiem rozgrywającego się dramatu. I tylko powieki zadrgały mu, jakby jakiś niepokój wkradł się do jego snu, ale,
ostatecznie, pozostały zamknięte na głucho.
Umysł młodego maga wciąż się regenerował i miało to jeszcze
chwilę potrwać.

Na tarasie, 19 miesięcy i 15 dni
po zakończeniu Plagi
Fundacja księcia Fenrila jest jedyną fundacją w Syllonie, która
pomaga dzieciom mieszanej krwi. Większość innych fundacji skupia
się w swojej charytatywnej działalności na poszkodowanych przez los
przedstawicielach własnej rasy. Plotka głosi, że ma to swoje
przyczyny w odległej przeszłości księcia, który jako młodziutki elf
zakochał się w pewnej dylfce. Związek był oczywiście niemożliwy, bo
książę, jako wnuk ostatniego króla upadłego elfiego królestwa,
Sumirlu, miał obowiązki do wypełnienia. I faktycznie ożenił się
wkrótce z pewną elfią księżniczką z Vaseyu. Ale ci, co znali prawdę
wiedzieli, że posiada nieślubne, pół-elfie − pół-dylfie dziecko i to
wpłynęło na jego sentyment. Wkrótce po jego narodzinach założył
swoją fundację dla elfich mieszańców…
Kolumna „Plotka dnia”, „Nowiny”.
Ulivia pojawiła się pod pałacem księcia Fenrila, materializując się
jako fantom. Przesłuchała telepatycznie okolicę i zorientowała się, że
książę znajduje się w pięknym ogrodzie otaczającym posiadłość.
Obeszła rezydencję dookoła, przyjemnymi alejkami zatopionymi
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w zieleni, a jej oczom ukazał się rozległy taras, na którym rozstawiono szereg wygodnych leżanek oraz niski stół na przekąski. Zawahała
się, widząc tam księcia rozpartego na jednej z niskich sofek, z lekturą
w ręce. Ubrany był w bladozieloną szatę z jedwabiu, miękko spływającą na ziemię i wydawał się bardzo zrelaksowany.
Przez chwilę się wahała, bo widok mężczyzny relaksującego się w
domowych pieleszach, uświadomił jej, że ta wizyta może być dla niego sporym dyskomfortem, jednak ostatecznie podjęła decyzję.
Wyłoniła się zza pergoli i weszła po marmurowych stopniach,
ukazując się Fenrilowi w swoim oficjalnym, książęcym stroju − długiej sukni z bufkami i kryzą. Elf uniósł głowę, ale nie drgnął nawet,
zachowując godny podziwu spokój, na swojej porcelanowej, perfekcyjnej twarzy. Zmrużył tylko lekko oczy. W ogóle nie wyglądał
na zdumionego.
− Wasza wysokość… cóż panią do mnie sprowadza? − zapytał, a
w jego głosie usłyszała subtelną ironię.
Przełknęła ślinę. Książę zawsze ją nieco onieśmielał, bo przypatrywał jej się nieodmiennie zagadkowym, nieco drwiącym wzrokiem.
− Prośba o poradę.
Smukłą, śnieżnobiałą dłonią wykonał zapraszający gest w stronę
jednego z foteli. Gdy posadziła swego fantoma na atłasowych poduszkach, splotła dłonie na podołku i wbiła w elfa wzrok.
Z pewną irytacją chwilę analizowała bezbłędne rysy jego twarzy.
Na próżno szukała w nim jakiejś niedoskonałości, wady, skazy. Czegoś, co mogłoby sprawić, że poczułaby się od niego bardziej atrakcyjna. Przypominał dzieło sztuki. Nigdy nie widziała tak nieskazitelnie
pięknej osoby. Z trudem opanowując rozdrażnienie, odchrząknęła.
− Licz pozwolił mi zajrzeć do swojego umysłu.
− Och? – I nic się nadal nie zmieniło na jego twarzy. Cienkie łuki
brwi nawet nie drgnęły.
− Tak. Zobaczyłam w jego przeszłości fragment wspomnienia…
związanego z relacją, w jakiej z tobą pozostawał.
Elf nalał sobie wina do smukłego kieliszka i nie skomentował ani
słowem jej oświadczenia. Obserwowała go w onieśmieleniu.
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Nieśpiesznie podniósł naczynie do ust, upił jeden łyk. Odstawił je
na stół, wbijając w nią absolutnie obojętne spojrzenie. Najwidoczniej
czekał na dalszy ciąg.
Ulivia nie miała pojęcia, jak z nim postępować. Miała wrażenie, że
stoi pod murem. Najgorsze, że książę nosił na sobie antytelepatyczny
i antymagiczny naszyjnik. Taka była najnowsza moda w Syllonie?
− Nie miałam możliwości przeanalizować tego w detalach, bo nie
ukrywam, że poszukiwałam tam wtedy innych informacji. Wiem
tylko, że udało ci się… przebić przez jego zasieki. Zdradzisz mi twój
sekret? Jak tego dokonałeś?
− Hm. Skoro nie nosi przy tobie swojej bariery, po prostu wybadaj
to w jego umyśle.
I nadal miał tę samą, neutralną twarz. Minimum grzeczności.
− To nie takie proste. Pełna analiza zajęłaby sporo czasu, docieranie do wspomnień i odbudowanie ich prawidłowej chronologii to bardzo pracochłonne zadanie. Nie mogę tak bezczelnie powiedzieć mu:
„hej, poczekaj, pogrzebię w twoich wspomnieniach i poskładam je
sobie w logiczną całość, daj mi godzinkę!”. Przy kilkuminutowym
połączeniu mogę pochwycić tylko najważniejsze, najmocniejsze zapisy z przeszłości. Widziałam obraz waszej… dramatycznej rozmowy
w tym ogrodzie. Jednak wiem, że to tylko czubek góry lodowej.
Elf rozparł się wygodniej w fotelu i splótł dłonie na brzuchu.
Przez moment zapatrzył się w stojący przed nim kieliszek.
− Nie bardzo wiem, czego ode mnie oczekujesz, pani. − Uniósł na
nią wzrok, który pozostał nieodgadniony. − Nie lubię wracać do przeszłości. Popełniłem wówczas pewien fatalny błąd, który wiele mnie
kosztował. Całe lata zajęło mi ustabilizowanie relacji z Rothgarem
w taki sposób, byśmy mogli się w ogóle przyjaźnić.
Ulivia zacisnęła usta.
− Zależy mi na tych informacjach, bo wiem jedno. W jego przeszłości istniały dwie osoby, które zyskały jego… nazwijmy to… zwiększoną uwagę. Ty oraz kobieta o imieniu Yin. Ani twoja kuzynka, Martiael, z którą był przez lata, ani księżniczka Ayana Duzz nie zbliżyły się
nawet do siły uczuć, jakimi darzył ciebie i Yin. Mimo że z Martiael był
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dwadzieścia lat, a z Ayaną prawie dziesięć!
Elf uniósł brwi.
− Poważnie oczekujesz, pani, że dam ci przepis, jak sprawić, by cię
pokochał? − Piękne usta księcia rozciągnęły się w ironicznym uśmiechu. To była jego pierwsza, silniejsza reakcja. − Nie dostrzegasz, że ja
nie mam w tym żadnego interesu? A być może nawet mój interes jest
dokładnie odwrotny?
Księżniczka zagryzła wargi i pochyliła głowę, uświadamiając sobie,
że wizyta tu mogła być błędem. Miała dziwne poczucie, że odwiedziny
u Yin przyniosłyby podobny efekt.
Ból z przeszłości, gorycz, sentyment.
To wszystko blokowało możliwość szczerej rozmowy. Unosiło się
w powietrzu. Mimo jego naszyjnika wciąż mogła to wyczuć.
Podniosła się, godząc się z tym, że jej pomysł okazał się porażką.
Ale nieoczekiwanie książę także wstał.
Mężczyzna obszedł stolik i stanął tuż koło niej. Był od niej dużo
wyższy, musiał mieć jakieś metr dziewięćdziesiąt, może nawet nieco
więcej. Ich włosy, długie i platynowe, prezentowały się niezwykle
podobnie, spływając po ramionach białymi, prostymi kaskadami.
Oczy księcia, jasnozielone i chłodne, zatopiły się w jej lazurowych
tęczówkach.
− Nie popełnię już więcej żadnego błędu, jeśli chodzi o Rothgara,
księżniczko. Wszystko, co mi kiedykolwiek okazał, to dobroć, honor,
lojalność i troska. Ludzie mogą go różnie widzieć, bardzo różnie. Ale
wobec mnie zachowywał się zawsze bez zarzutu. Nie zawiodę jego
zaufania kolejny raz. Tamten jeden, to było o… jeden raz za dużo.
O twojej wizycie także mu powiem. Żadnych sekretów!
− Ciekawe. Czyżby jego uczucia wobec ciebie nie były nieodwzajemnione. Na to wygląda. Stara miłość nie rdzewieje?
Książę skrzywił się z goryczą.
− Ależ odkrycie, brawo! − Podniósł dłonie i wykonał ironiczny gest
oklaskiwania. – Jesteś równie piękna jak spostrzegawcza!
Ulivia poczuła, jak rumieniec bucha na jej policzki. Jego kpiący
ton zabolał ją do żywego.
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− Piękność… nie zatrzymała go jeszcze przy nikim.
Książe niemal nie zareagował. Niemal. A jednak, w samym kąciku
jego ust, dostrzegła minimalne drgnięcie.
Powoli kiwnął głową.
− Jak mówiłem. Jesteś spostrzegawcza. Z pewnością zorientujesz
się, co to jest to coś, co go skusi.
− Przybycie tu, to był czas stracony. – Westchnęła, splatając dłonie
na piersi. − Jesteś równie piękny, jak bezużyteczny.
Książę uśmiechnął się nienaturalnie szerokim uśmiechem, a potem spoważniał.
− Zatem porozmawiajmy sobie jak piękny z piękną. − Pochylił się
nisko nad jej uchem, aż poczuła bijący od niego zapach leśnych kwiatów. – To bardzo proste. Oglądanie ciebie przy nim to dla mnie baaardzo niekomfortowe doznanie, księżniczko. I właśnie dlatego ci nie
pomogę. Proszę, abyś opuściła teren mojej rezydencji.
Hezrynka cofnęła się o krok, by znaleźć się z dala od jego idealnej,
ale w oczywisty sposób wrogiej twarzy.
Mierzyli się wzrokiem. Lekko przechyliła głowę w bok.
− On nie jest z tych mężczyzn, co lubią innych mężczyzn, dlaczego
zatem… − zaczęła, ale od razu jej przerwał.
− Wiesz, nie trzeba być „z tych mężczyzn”, by pokochać kogoś tej
samej płci. Nie upraszczaj rzeczywistości. Miłość może się zacząć poza
cielesnością. Płynąć z uczucia wdzięczności. Z dobroci. Z poświęcenia.
Ze wsparcia.
Usta Ulivii zadrżały. Poczuła się nagle źle, bardzo źle.
− O proszę, czyli jednak jakieś podpowiedzi? – Teraz ona skrzywiła
się ironicznie. – Co łaska? Hm?
− Darmowa próbka. Ciekawe, czy umiesz grać na takim poziomie?
Jego oczy błysnęły wyzywająco.
− Wygram z tobą… − szepnęła impulsywnie, zaciskając pięści, sama nie wiedząc, co mówi.
− Możesz spróbować… ale czy wtedy wszyscy w jakiś sposób nie
przegramy?
Miała na ten temat inne zdanie. Nie zamierzała dać się zniechęcić.
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Jego zazdrość już była dla niej formą nagrody. I formą zwycięstwa.
Odwróciła się. Z pobladłą, zaciętą twarzą przeniosła swoją świadomość z powrotem do ciała siedzącego na balkonie pałacu królewskiego.
Dopiero tam wzięła głębszy oddech.
Siedziała tak chwilę w napięciu, przetwarzając w umyśle to, co się
wydarzyło. A potem przycisnęła dłonie do policzków, czując, jak ściekają po nich łzy.
Znów była sama, ale to nie znaczy, że przegrała. Ulivia nie wierzyła w porażki. Pod tym względem przypominała swoją babkę. Wiedziała, że jeśli miałaby z niego zrezygnować, to tylko na własnych warunkach. Żadnych gier.

Falenn − Stolica północnego
Vregu, 20 miesięcy i 22 dni po
zakończeniu Plagi
Uzdrowiciele uważani są za kastę w każdym społeczeństwie, w
którym się pojawiają. Panowie życia i śmierci. Żywią przekonanie, że
są lepsi od innych magów i zasługują na większy szacunek.
Tymczasem przynajmniej trzy inne specjalizacji potrafią robić
dokładnie to samo, co oni, jednak nie mają nawet połowy ich sławy…
Ander, „Małe opowieści”
Utykający człowiek, którego spotkali na ulicy, wzniósł na Norgala
szarozielone, wąskie oczy. Jego twarz miała dość regularne rysy, ale
jej bladość i niezdrowość odbierały mu część urody. Nekromanta
ocenił go na mniej więcej trzydzieści lat.
− Witam szanownego pana. − Ukłonił się. − Pragnę zaoferować
usługi uzdrowicielskie. Jestem w stanie wyleczyć chorą nogę.
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Mężczyzna stanął i rozejrzał się, najwyraźniej spodziewając się
zbójeckiej zasadzki. Mimo że w tej dzielnicy takie sytuacje zdarzały
się sporadycznie, ostrożności nigdy nie było za wiele.
Powoli powrócił spojrzeniem na Norgala.
− Nie znamy się. Proszę mi wybaczyć, ale kim pan jest? − zapytał, a
w jego oczach malowały się nieufność i dystans.
− Na imię mi Norgal, z drobną pomocą energii zewnętrznej jestem
w stanie uleczyć niemal każdy problem zdrowotny.
Nieznajomy wyprostował się, przekrzywił głowę i chwilę na niego
spoglądał.
− Swoich blizn na policzkach nie uleczyłeś?
− To świadomy wybór. Są tam, bo mają tam być.
− Wygodne wyjaśnienie… – mruknął, jednak nekromanta nic nie
odpowiedział.
Zapanowało niezręczne milczenie.
W końcu obcy mężczyzna westchnął.
− Czy naprawdę sądzisz, drogi… Norgalu, że nie wypróbowałem
już wszystkich sposobów? Że nie wzywałem uzdrowicieli? Niestety
mój przypadek jest szczególnie ciężki.
Norgal założył ramię na ramię i uśmiechnął się z wyższością.
Sven, za każdym razem, gdy chłopak okazywał taką arogancję, widział w jego twarzy niemal dokładne odwzorowanie mimiki Rothgara.
− Na pewno nie wszystkich. I ja nie jestem zwykłym uzdrowicielem.
Zapadła kolejna, znacząca cisza. Nieznajomy wahał się, myśląc intensywnie nad tą nieoczekiwaną propozycją.
− Jesteś magiem transformacji i kreacji? Tego także próbowałem,
ale… oni nie są w stanie zobaczyć do środka mojego ciała. W każdym
razie ci, na których było mnie stać. – Odchrząknął. − Nie wiedzą, co
mieliby tam poprawiać.
− Nie, nie jestem. I ja mogę zobaczyć, co jest w twoim ciele. Mam
odpowiedni zmysł, podobny do zmysłu uzdrowicieli. Inne specjalizacje tego nie potrafią. Muszą działać na ślepo.
Mężczyzna nadal nie był przekonany co do uczciwości zamiarów
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obcego maga.
− Skąd mam wiedzieć, że to, co proponujesz, nie jest jakąś… pułapką? Oszustwem?
− Nie możesz. Podejmujesz ryzyko. Ale… możesz też odzyskać
zdrowie.
Kaleki mężczyzna wciąż zmagał się ze sobą, bo Norgal nie był specjalnie przekonujący, a jego zdolności jako sprzedawcy usług pozostawały sporo do życzenia. Po chwili nekromanta zapytał:
− Jaką masz pracę? Przydają ci się w niej sprawne nogi?
Usta obcego wykrzywiły się, choć nie do końca wiadomo było, co
w ten sposób wyrażał.
− Jestem naczelnym archiwistą królewskim.
Młodzieniec chrząknął.
− Acha, praca siedząca. Zatem być może nie jest to dla ciebie tak
ważne.
Cofnął się o krok, jakby chciał odejść, ale coś, jakieś lekkie drgnięcie w twarzy archiwisty sprawiło, że się zawahał.
− Moja propozycja jest mimo wszystko aktualna. Podszedłem
do ciebie, bo mam problem, nie mam pieniędzy dla siebie i tych
dwóch osób, które tam stoją. Chcemy coś zjeść i spędzić Noc
w godnych warunkach. Zaryzykowałem, proponując przygodnej
osobie uzdrowienie. Jesteśmy aktualnie bez grosza, ale za jakiś czas
zamierzamy wziąć udział w walkach na Arenie. Tam też potrzebne
jest złoto na wpisowe. Ale do tego czasu przyciska nas głód.
Cisza trwała. Mężczyzna wciąż nie wydawał się przekonany. Kręcił
laską w dłoni i intensywnie myślał. W końcu z pewną niechęcią zapytał:
− Ile chciałbyś za taki zabieg?
− Tylko tyle, byśmy mogli zapłacić za wpisowe, znośny hotel
i wyżywienie w ten Dzień i w Noc. Resztę zarobimy na Arenie.
− Znośny? Dla trzech osób? Sporo.
Norgal lekko wzruszył ramionami.
− Nie naciskam. Taką sprawę trzeba sobie przemyśleć.
Mężczyzna niespodziewanie wyciągnął w jego stronę rękę.

29

W oczach coś mu błysnęło.
− Mam na imię Falenn. Może, abym mógł się na spokojnie zastanowić, zaproszę was do mojego domu, na obiad. Zmierzam tam właśnie.
Nekromanta uniósł brwi. Takiego zwrotu akcji się nie spodziewał.
− O, proszę. To nieoczekiwana, ale jakże miła propozycja. Przyjmujemy z wdzięcznością.
Obrócił się w stronę swoich towarzyszy. Zarówno Veh’riel, jak
i Sven przysłuchiwali się dyskretnie, a ich miny wyrażały zaskoczenie
podobne do tego, które malowało się na twarzy nekromanty. Dał im
znać gestem, by podeszli.
− Oto Sven, wędrowny bard, a to Veh’riel pełniąca funkcję mojego
ochroniarza. Poznajcie, proszę, Falenna, królewskiego archiwistę.
Po krótkiej wymianie uprzejmości i uścisków dłoni ruszyli we
wskazanym przez archiwistę kierunku.
Posuwali się wolno, bo mężczyzna kulał dość znacznie, a nawet
momentami lekko powłóczył nogą. Idąc, Norgal i Sven podpytywali
go trochę o miasto.
Falenn wyjaśnił im, że do pałacu królewskiego jest stąd stosunkowo niedaleko, a on chodzi piechotą, by podtrzymywać śladową
sprawność biodra. Pałac nie był jednak widoczny, ponieważ przesłaniały go wysokie budynki dzielnicy zwanej Stubarwną. Dom archiwisty znajdował się po drugiej stronie rzeczki, w szeregu pięknych, zadbanych kamienic, należących do bogatszej burżuazji. Jednej z nich
był właścicielem.
Weszli do środka ciasnym przedsionkiem, ale skierował ich od razu w stronę wyjścia na ogród, tuż za budynkiem. Każda kamienica
miała przylegający do niej wąski ogródek, zagospodarowany zazwyczaj ozdobną roślinnością i paleniskami, przy których mieszczańskie
rodziny urządzały sobie grilla.
− Za Dnia jadam zwykle na zewnątrz. Zapraszam do stołu, krzesła
są bardzo wygodne − dodał, wskazując im komfortowe miejsce
ze stojącym pośrodku kamiennym stołem otoczonym kilkoma wiklinowymi krzesłami i plecionymi leżankami.
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Ogród zachowywał pozór intymności, ponieważ od sąsiadów oddzielony był z jednej strony wysokim żywopłotem, a z drugiej – ścianą
winorośli wspinających się po drewnianej pergoli. Rosło w nim pełno
kwiatów, wiele rzadkich i cenionych odmian, oraz kilka drzew
i krzewów owocowych, mających walory ozdobne.
− Przyjemnie urządzone miejsce − podsumował lakonicznie Norgal,
siadając na jednym z krzeseł.
− Dziękuję, zaraz poproszę służbę, by podała nam posiłek.
− Poznamy też twoją… rodzinę? − zagadnął Sven.
− Nie mam rodziny − odpowiedział krótko Falenn i oddalił się szybko, wracając do domu.
Zapadła cisza. Siedzieli chwilę, spoglądając na siebie wzajemnie,
wciąż nie mogąc ochłonąć po tym, jak ich sytuacja uległa tak niespodziewanej zmianie na lepsze.
− Hmmm… − mruknęła Veh’riel.
− Uhum… − odmruknął Sven.
− No co? Zanim zarobimy jakąś większą kasę, potrzebujemy miejsca do spania. Chyba wypadałoby też kupić jakiś strój dla Veh’riel,
mylę się? Nie będzie walczyć na Arenie w tym ubraniu…
Cisza powróciła. Sven rozłożył ręce, by dać do zrozumienia, że nie
ma z tym problemu, chociaż jest to nieco dziwne. Veh’riel nie skomentowała nic więcej.
Po około dziesięciu minutach oczekiwania Falenn powrócił odziany w lżejsze ubranie – luźne spodnie z surowego jedwabiu i białą koszulę z haftem. Usiadł obok nich z osobliwą miną. Przygryzł usta, jego
policzki były lekko zarumienione, jakby zmagał się z czymś wstydliwym. Finalnie zdecydował się przemówić:
− Historia mojej choroby… − zawahał się − sięga lata wstecz, jeszcze zanim poszedłem na studia. Zaczęło się od niewielkiego wypadku,
który wywołał ból o średnim nasileniu w okolicy biodra i górnej części uda. Ignorowałem to, niestety. Potem robiło się tylko gorzej… Ból
narastał, stał się trudny do wytrzymania, w końcu nie mogłem normalnie chodzić. Wzywałem uzdrowicieli, mimo że ich usługi są tak
kosmicznie drogie. Uzdrowiciel przeprowadził zabieg i ból mniej wię-
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cej ustąpił. Pozostało przykre ćmienie. Ale… sprawność nie wróciła.
Nie mogłem już normalnie chodzić. Coś na zawsze zepsuło się
w moim biodrze.
Norgal milczał chwilę, myśląc intensywnie. Jego dziecięcą
i nastoletnią pasją była anatomia, wiedział doskonale, jakie sekrety
ukrywa w sobie ludzkie ciało, znał szczegółową budowę, ale słysząc
opis problemu, z jakim zmagał się Falenn, tym razem się zawahał.
Zdjął z ramienia arborosa i pochylił się nad nim.
− Nie tłumacz tego, co powiem − przykazał mu.
Istota zerknęła na niego swoimi paciorkowatymi oczyma. Miał
pewność, że go zrozumiała.
Nekromanta obrócił się w stronę Svena i powiedział:
− Możemy mieć drobny kłopot… Jeśli jego kość biodrowa lub panewka biodrowa jest uszkodzona mechanicznie, zwyrodniała lub źle
zrośnięta, naprawa jej może wymagać takiej ilości energii, jakiej nie
będę w stanie pobrać od jednego zwierzęcia. Może być ich potrzeba
spoooooro!
Falenn i Veh’riel spojrzeli na nich zdumieni, słysząc, że Norgal
przemawia nagle w zupełnie obcym im języku. Szczególnie orklinka
miała zaskoczoną, a wręcz zniesmaczoną minę.
− Ale jest to wykonalne?
− Muszę go zbadać i zobaczyć, w czym dokładnie leży problem. Tak
czy siak, będę musiał poprosić go o przygotowanie kilku rzeczy. Zajmie to chwilę, nie chcę, by uznał, że go naciągamy i odwlekamy.
Chciałbym, abyś bardzo delikatnie zasugerował mu swoimi bardowskimi metodami, że nie ma co się przejmować, że musi być cierpliwy.
Niech się odpręży. Dasz radę? − Oczy, które wbił w barda, wyrażały
napięcie.
− Jasne… − mruknął Sven, kładąc rękę na lutni i bardzo delikatnie
uderzając w struny.
− Czy coś jest nie w porządku? − zaniepokoił się Falenn. Jemu
również niezbyt spodobała się ta wymiana zdań w obcym mu języku.
Norgal ponownie dał znak arborosowi, aby zaczął tłumaczenie.
− Problem w tym, że mogę potrzebować sporo energii, jeśli prawi-
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dłowo oceniam problem. Co najmniej dwóch sztuk zwierząt, najlepiej
bydła. Będę potrzebował także, abyś zdobył żywą kość udową jakiegoś
zwierzęcia, świeżo wydobytą z ciała. Świeżą! Ze stawem biodrowym
i panewką! Taka, jaka jest, z chrząstkami. Musi zostać bardzo drobno
zmielona.
Falenn milczał, przypatrując mu się w zdumieniu.
− Jeszcze mnie nie zbadałeś…
− Tak, ale mam przeczucie, że to są rzeczy, których będę potrzebował. Resztę powiem po badaniu − wyjaśnił spokojnie.
Archiwista powoli kiwnął głową.
Nastała chwila pełnej napięcia ciszy.
− Możemy przystąpić do badania? − zapytał Norgal.
− Mam się gdzieś położyć?
− Nie, muszę cię tylko dotknąć − odparł, wstając. Podszedł do Falenna, który miał dość spłoszoną minę.
Nekromanta ukląkł obok i wskazał na pas. Mężczyzna odwiązał go
i z krwistym rumieńcem zaczął niechętnie zsuwać spodnie ze swojego
boku. Norgal zauważył jego skrępowanie, wziął zatem serwetę leżącą
na stole i położył mu ją na podbrzuszu. Archiwista posłał mu spojrzenie pełne wdzięczności.
Norgal przysunął się lekko i delikatnie położył dłoń na skórze Falenna, który mocno drgnął. Twarz miał czerwoną jak piwonia, ale nic
nie powiedział. Młodzieniec zamknął oczy i „sięgnął” swoim nekromanckim zmysłem w głąb jego ciała.
Panowała niezgłębiona cisza, archiwista nawet nie oddychał – tak
był napięty i niepewny.
Sven zauważył, że wzrok nekromanty zrobił się nieobecny, jakby
niewidzący. Po około dwóch minutach bezruchu, Norgal wstał i bez
słowa wrócił na swoje miejsce. Usiadł i oparł się o oparcie. Popatrzył
Falennowi w oczy.
− Dam radę to naprawić − rzucił z nutką arogancji.
Mężczyzna spuścił powietrze i uśmiechnął się z widoczną ulgą.
− I ta deklaracja napawa mnie radością. Czego zatem potrzebujesz?
− Dokładnie tego, co przewidziałem plus niewysmażonego steku.
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Dwóch zwierzaków i zmielonej kości z chrząstką. Tyle. Całość zajmie
około dwóch godzin.
Falenn skwapliwie kiwnął głową. Widać było, że wstąpiły w niego
radość i nadzieja.
− Zorganizuję to wszystko najszybciej, jak mogę.
− Kość musi być absolutnie świeża i zmielona superdrobno! Razem
z chrząstką. Jak mówię drobno, to znaczy drobno! Proszek! − dodał
z naciskiem nekromanta, wznosząc palec w nauczycielskim geście,
jakiego używał przy nim Mistrz.
Falenn skinął głową z uśmiechem.
− Postaram się to załatwić dokładnie tak, jak opisałeś.
W chwili, kiedy to mówił, wszedł służący, niosąc w ręce wazę
z zupą. Przez następną minutę panowała cisza, gdy mężczyzna rozkładał sztućce i talerze. Zaczęli jeść. Falenn intensywnie nad czymś
myślał, a potem niespodziewanie zapytał:
− Jesteś uzdrowicielem? Nie słyszałem o metodzie z wykorzystaniem żywych zwierząt.
− Nie, nie jestem. Moja specjalizacja jest inna. Jednak równie,
a może i bardziej skuteczna.
Archiwista czekał ewidentnie na kontynuację wątku, lecz się nie
doczekał. Był gotów zaakceptować każdą cenę, aby powrócić do zdrowia. Jego twarz lekko się zaczerwieniła, a w ruchach wyczuwało się
podekscytowanie. Gdy skończyli zupę, nie wytrzymał, przeprosił ich
i udał się na poszukiwanie służby, którą chciał wysłać z misją zdobycia składników „rytuału”, jak go sam przed sobą nazywał.
− Hmm − mruknął wtedy Sven − mamy tu siedzieć nie wiadomo ile
godzin i czekać, aż skołuje wszystkie te rzeczy?
− A co w tym złego? Przyjemne miejsce. Zamierzam właśnie położyć się i zdrzemnąć pod jednym z tych uroczych drzew − oświadczył
Norgal, wstając i rozprostowując kości.
Veh’riel uznała, że to niezły pomysł i dołączyła do niego. Wkrótce
oboje pochrapywali pod drzewem i Svenowi nie zostało nic innego,
jak pójść w ich ślady.
Przez następne kilka godzin cała trójka spała jak zabita, odsypiając
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ostatnie dni i trudy przeciągającej się podróży.
Tymczasem Falenn zdobył dwie świnie i zajął się załatwianiem
mączki kostnej w masarni, do której musiał udać się osobiście. Zrobił
to jednak bez grymaszenia, ponieważ wierzył, że są to końcowe chwile odczuwalnego w trakcie chodzenia dyskomfortu i nie zamierzał się
zamartwiać. Po dotarciu do domu odkrył, że wszyscy jego goście śpią
sobie smacznie pod drzewami w ogródku, zdecydował zatem, że nie
będzie ich budził, lecz poczeka na dostarczenie mączki z masarni.
Po dwóch godzinach przyszedł dostawca i Falenn nie zamierzał już
dłużej czekać. Kazał służbie znieść do ogrodu leżankę, gdyż uznał, że
będzie lepiej, jeśli położy się podczas zabiegu. Obydwie świnie zostały
wprowadzone i przywiązane w ogrodzie. Ich chrząkanie skutecznie
obudziło całą drużynę, która podniosła się z niechęcią.
Zarówno Norgal, jak i Sven nie przestawili się jeszcze w pełni
na cykl snu mieszkańców Vertuna, ponieważ był on dość specyficzny.
W trakcie Dnia lokalni sypiali średnio po cztery godziny co szesnaście
godzin. W Nocy spali zazwyczaj po osiem, co osiem godzin. Był to
dość niezwykły cykl, do jakiego przybysze z Joliny nie zdążyli się fizycznie dostosować. Oboje drzemali więc podczas Dnia nieregularnie,
urywając po parę godzin to tu, to tam, a Veh’riel po prostu do nich
dołączała. Wypoczynkiem nigdy nie pogardziła.
Norgal z zaskoczeniem zauważył, że wszystko, o co prosił, jest już
przygotowane. Obrzucił spojrzeniem świnie, mączkę kostną i stek
czekający na stole.
Klasnął w dłonie.
− Świetnie, widzę, że się wzorowo przygotowałeś… Cieszy mnie, że
mi uwierzyłeś. Nie zawiodę cię.
Twarz Falenna skrzywiła się lekko, przemknął przez nią cień bólu.
− Widzisz… moja historia jest dość skomplikowana. Kalectwo odebrało mi tytuł, majątek i kogoś, kogo kochałem. Uwierz, że nie jest to
dla mnie błaha sprawa.
Zapadła dość ciężka cisza. Norgal zobaczył w jego umyśle wspomnienie osoby, którą utracił. Był to mężczyzna pozostający
z Falennem w związku; z wyglądu półelf. Bezustanne problemy
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zdrowotne archiwisty, jego przedłużające się cierpienie i idąca za nim
depresja − finalnie go zniechęciły.
Pozostali podróżnicy nie mieli odwagi zapytać o szczegóły, zwłaszcza po tak osobliwym i brzemiennym oświadczeniu.
− Brzmi… nieprzyjemnie − wykrztusił w końcu Sven i leciutko
uderzył palcami w struny, aby wprowadzić nieco odprężenia. Falenn
znowu się uśmiechnął.
− Nie zawsze byłem… archiwistą − dorzucił, układając się przy tym
na leżance. – Pochodzę z rodziny szlacheckiej. Miałem lepsze perspektywy na życie, zanim dopadło mnie kalectwo… − A potem, nie chcąc
już nic więcej dodawać, spojrzał na Norgala. − Ja jestem gotów. A ty?
Nekromanta powoli kiwnął głową i wziął do ręki miskę z mąką
kostną.
− Musisz zjeść tego kilka łyżek.
− Żartujesz?!
− Nie, w takich sprawach nigdy nie żartuję.
Na twarzy Falenna odmalowały się odraza i przerażenie.
− Mam to zjeść?! Zatruję się, surowe mięso i chrząstki mogą wywołać…
− Nie, bez obaw. Ja tu jestem. Moja specjalność obejmuje kontrolę
zakażeń. Gdyby nie to, nie mógłbym jej uprawiać…
Zapadła cisza, bardzo znacząca. Falenn zamrugał powiekami
i przekręcił głowę tak, by patrzeć Norgalowi w oczy. Był akademicko
wykształcony i wiedział, że to może oznaczać tylko jedną rzecz.
− Jesteś nekromantą?
Młodzieniec zawahał się. W pierwszej chwili, w pierwszym odruchu chciał zaprzeczyć. Tyle lat w drylu, w jakim wychował go Rothgar, zrobiło swoje. Przyznawanie się do swojej profesji było niemal
wbrew jego naturze. Z dużym oporem skinął głową.
− Dlaczego miałeś taki problem, by mi o tym powiedzieć?
− Na Chmurnej, skąd pochodzę, nekromancja to sztuka, na jaką
każdy patrzy podejrzanie, wiem też, że wasz bóg Veen też sprzeciwia
się wskrzeszaniu zmarłych. Jest zatem też otoczona pewnymi, nazwijmy to… obostrzeniami i uprzedzeniami.
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Sven uniósł brwi zaskoczony, że Norgal tak łatwo przyznał się
do swojego pozaksiężycowego pochodzenia. Falenn zareagował na to
z nie mniejszym zdumieniem.
− Z Chmurnej?!
Nekromanta wypuścił powietrze z płuc.
− Tak… Czy to jakiś problem?
− Trudno mi w to uwierzyć, nasze legendy mówią, że i my pochodzimy z Chmurnej, ale nie każdy jest skłonny uznać je za coś więcej
niż tylko barwne klechdy i podania… − Falenn zamrugał powiekami
z niedowierzaniem. − Wyglądacie tak podobnie do nas. Zadziwiające…
− Zapewne dlatego, że jesteśmy waszymi przodkami − podsunął
usłużnie Sven z lekkim uśmiechem na twarzy.
− Może, może… Nie zamierzam podważać waszych słów. A… jak się
tu dostaliście?
Norgal, który chciał już zacząć skupiać się na rytuale, ale nie chciał
też brutalnie przerywać tej rozmowy, siląc się na uprzejmość, odpowiedział:
− Przez jednokierunkowy tunel, jego końcówka otworzyła się
na tym księżycu. Zostaliśmy tu wyrzuceni przez człowieka, który jest
moim wujem. Podpadłem mu, oględnie mówiąc, ale porozmawiamy
o tym potem. Teraz zajmę się procesem leczenia, bo tak się umówiliśmy. Przyprowadźcie mi świnki bliżej i poproszę, byś spożył parę łyżek mączki. Możesz przegryźć stekiem.
Falenn uczynił to z wielką niechęcią i wyrazem obrzydzenia
na twarzy, każdą łyżkę popijając kilkoma dużymi łykami wody.
Norgal obserwował go w milczeniu.
Gdy mężczyzna wzniósł na niego swoje zielone oczy, lekko załzawione z odrazy, rzekł:
− Możesz mieć dość dziwne odczucie w trakcie tego, co będę robił.
Twoja panewka biodrowa jest nieco spłycona, co musiało stać
u źródła problemu, jakiś uraz się pojawił i nie został doleczony.
Chrząstka stawowa jest mocno zdegenerowana.
− Nie bardzo wiem, o czym mówisz.
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− Cóż. Ja muszę wiedzieć, o czym mówię. − Uśmiechnął się z wyższością. − Cały zabieg zajmie dłuższą chwilę, ponieważ stawy nie są
bezpośrednio ukrwione i ich regeneracja odbywa się z pomocą
ochrzęstnej. Cały proces jest z tego powodu wyjątkowo powolny.
Zwykłe rany skóry czy tkanek miękkich uzdrowi każdy uzdrowiciel.
Zapewne dlatego też wezwani przez ciebie uzdrowiciele ponieśli klęskę. Żaden z nich nie był w stanie utrzymać niezbędnego dopływu
życiodajnej energii przez blisko dwie godziny potrzebne do regeneracji stawów.
− To, co mówisz, jest trochę niezwykłe. Czyli uzdrowiciele nie potrafią tego robić?
− O, zapewne potrafią. Jednak potrzeba by ich na Vertunie
z czterech, bo macie tu magię w rozrzedzeniu. Być może duma zawodowa nie pozwala im… dać kolegom zarobić? Na Chmurnej dwóch
dałoby radę.
Falenn skrzywił się, jakby nie do końca dowierzał, lecz już więcej
tego nie komentował.
− Czy możemy zaczynać?
− Owszem.
Archiwista położył się, a Norgal przysunął sobie krzesło bliżej
i zsunął mu spodnie z biodra. Mężczyzna nie zaprotestował, jego mina nie zmieniła się ani o jotę. Widać było, że zdecydował w pełni poddać się temu, co przygotował dla niego nekromanta.
Mag położył dłoń na obnażonym biodrze, a drugą na świni, którą
podprowadził służący.
Zamknął oczy i zaczął proces regeneracji.
Od razu zorientował się, że chrząstkę ktoś próbował reperować,
ale… poprawa ruchomości stawu nie nastąpiła z powodu zbyt licznych osteofitów − narośli kostnych, stopniowo powstających przez
lata, gdy zwyrodnienie postępowało. Uzdrowiciel nie był w stanie ich
zlikwidować, gdyż nie mógł spowodować ich fizycznego rozpadu, nie
mając talentu do transformacji i kreacji magicznej. Norgal też odczuł
pewien niepokój. Nie istniał sposób, by dostać się do stawu i fizycznie
usunąć wyrostki, a regeneracja tkanki nawet wykonana przez nek-
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romantę, nie obejmowała wszak rozpuszczania kości.
Cieszył się, że zapowiedział tak długi proces leczenia − blisko dwie
godziny – bo nikt nie podejrzewał nawet, że natrafił na poważny problem. Po dłuższej chwili postanowił zaryzykować. Jego niezwykła
umiejętność anihilowania obiektów, która ujawniła mu się
na Vertunie… Czy i tutaj mogła znaleźć zastosowanie? Efektowna
anihilacja kamienia, a precyzyjne działania na maleńkich tworach
kostnych, hm… Nie miał pewności, czy to się sprawdzi. Skoncentrował się tak intensywnie, że pot popłynął strumieniami po jego czole.
Falenn przypatrywał mu się z uwagą, widząc, jak mięśnie szczęki nekromanty drgają z wysiłku.
Młodzieniec nigdy nie musiał wykonywać tego rodzaju czynności
i szło mu to opornie. W końcu z trudem udało mu się wygładzić jeden,
a potem drugi wyrostek. Mijała minuta za minutą, kolejne narośle
zostały żmudnie wygładzone. Kość boleśnie powoli wracała do swojej
normalnej gładkości. Całość zajęła mu około godziny. Czuł przejmujące zmęczenie z powodu konieczności utrzymywania wytężonego
skupienia, ale przed nim wciąż stała druga najważniejsza część zadania.
Pełna regeneracja chrząstki.
Proces ten był nawet wolniejszy, bo ochrzęstna działała tutaj
znacznie oporniej niż gdyby regenerował na przykład naderwany
mięsień, silnie ukrwiony. Transfer leczącej energii trwał nieprzerwanie, aż jedna ze świnek osunęła się na ziemię i służba musiała
przyprowadzić Norgalowi drugą. Nie chciał zabijać zwierząt
na oczach wszystkich, dlatego nie pobrał od nich całości energii, wiedząc, że po jakimś czasie zwierzaki zdołają samodzielnie zregenerować swe siły.
Po kolejnych czterdziestu minutach proces regeneracji został zakończony. Chrząstka odbudowana, osteofity usunięte, maź stawowa
uzupełniona, mięśnie dookoła − wzmocnione.
Co ciekawe, w trakcie, gdy Norgal mozolił się nad naprawą stawu
biodrowego, umysł Falenna zagłębiał się w romantycznych wizjach.
Widział, jak przybywa do domu swego byłego kochanka i staje
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w drzwiach. A tamten witał go… W optymistycznych wizjach przyjmował z radością, ale kilka masochistycznych wizji pokazywało kochanka już z nowym partnerem. Załamany Falenn padał na ziemię
i zalewał się w nich łzami. Norgala te wizje bawiły, ale nie skomentował ich oczywiście, bo byłoby to nietaktowne.
W końcu odsunął spoconą dłoń od biodra Falenna i… osunął się
na ziemię, czując skrajne wyczerpanie. W głowie mu wirowało jakby
siedział na karuzeli. Oparł czoło o zimne, kamienne płyty.
Sven podszedł do niego natychmiast, aby wziąć jego głowę na swoje kolana. Archiwista w międzyczasie usiadł spokojnie, a w oczach
pojawiło mu się zaskoczenie, gdy nie poczuł znajomej fali bólu ani
nieprzyjemnej sztywności i ograniczenia w ruchomości. Wstał niespiesznie, jeszcze niepewnie, badawczo stawiając stopy na ziemi. Zebrał się w sobie i przeszedł parę kroków, tym razem bez konieczności
utykania i ratowania się przed bólem poprzez przenoszenie ciężaru
na drugą nogę. Chodził tak chwilę tam i z powrotem, poczynając sobie coraz pewniej. Na obliczu archiwisty powoli rozlało się uczucie
zadowolenia, a wreszcie zachwytu. Podskoczył lekko, a potem nawet
przebiegł kawałek pomiędzy drzewami. Jego zwykle blada twarz zarumieniła się z ekscytacji.
Norgal tymczasem przemieścił się na leżankę i odpoczywał na niej,
wpatrując się w niebo. Nie musiał obserwować poczynań Falenna, by
dostrzec, że jego staw został w pełni uzdrowiony. Miał dziwne uczucie,
jakby cały odpływał, a jego umysł − niczym balon próbował opuścić
zmęczone ciało.
Archiwista usiadł teraz obok niego, niejako zamienili się więc rolami.
− Wywiązałeś się ze swojej części naszej umowy. Ja zamierzam
wywiązać się z mojej − oświadczył nieco afektowanym tonem.
Norgal oderwał wzrok od lazurowego nieba i spojrzał na niego
zmrużonymi oczyma.
− Na to liczę. Twoje uzdrowienie pochłonęło ogromne ilości mojej
energii psychicznej − powiedział, dodatkowo podbijając wartość swoich usług.
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Falenn rozkoszował się świeżo odzyskaną sprawnością. Od czasu
do czasu skręcającym ruchem poruszał nogą na boki i wsłuchiwał się
w siebie, wyczekując na falę bólu, ale ona nie nadchodziła. Biodro
było jak nowe.
− Zapłacę za wpisowe oraz za wasze wyżywienie i pobyt w hotelu
Monterret. Znam właściciela, to dobrej jakości hotel dla bogatszych
podróżnych. Ma część nadziemną i podziemną, połączoną z pasażem
handlowym i dzielnicą mieszkalną, rozciągającą się pod miastem −
powiedział.
− Świetnie. − Norgal skinął głową, próbując na powrót skupić się
na sprawach bieżących.
Wiedział, że archiwista wyszedł na ich układzie znakomicie, za taką usługę u uzdrowiciela zapłaciłby prawdziwie kosmiczną fortunę.
− Potrzebujemy też stroju dla Veh’riel, do walki. Przydałaby się i
w tym drobna pomoc − dodał znacząco Sven, przypatrując się Falennowi i dotykając lekko lutni.
Archiwista skinął głową.
− Oczywiście.
Spojrzał na nogę i przypomniał sobie wszystkie te sytuacje w życiu,
kiedy coś lub kogoś przez nią utracił. Uśmiechnął się pod nosem.
Wiedział, że odzyska z tego tyle, ile tylko zdoła. Zdobył nowy cel.

Modliszka, 21 miesięcy, 17 dni
po zakończeniu Plagi
Nie ma granic − mój grzech słodko-gorzki
Gdy po udach ślizga się wąż
Zwierzę w sobie budzę, z szelestem modliszki
I upadam wciąż niżej… i niżej… i wciąż…
Annavi, „Sny bez snów”
Mavec szedł cieniami jak za swoich dawnych lat, które spędził
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w gildii złodziei. Przemykał zwinnie niczym duch, wtapiając się
w miejsca, gdzie cień zalegał gęstszy, czarnoatramentowy.
Śledził ją.
Merri.
Choć robił to z ciężkim sercem, nie chciał, aby paladyni wpadli
na jej trop. A przeczuwał, że jeśli nie będzie ostrożna, coś takiego wydarzy się nieuchronnie. Nie była. Miał taką pewność.
Widział jej smukłą, powabną sylwetkę, owiniętą czarną opończą
aż po szczyt głowy. Szła lekko, szybko, beztrosko. Minęła budynki
portowe i zagłębiła się w dzielnicę znaną z zakazanych rozrywek
i wesołych przybytków.
Oj, Merri, Merri… – pomyślał ze smutkiem.
Spotkanie z Vuduunem zaszkodziło jej w sposób, jakiego towarzysze z drużyny wciąż jeszcze do końca nie pojmowali. Nawet Mavec
z trudem to ogarniał. Uważał też, że na uszkodzeniu jej duszy – niestety się nie skończyło. Doktor-sadysta zrobił jej coś więcej i wampir
zamierzał dowiedzieć się co.
Dziewczyna zwolniła kroku, dostrzegając samotnego, podpitego
mężczyznę, który wyszedł z jednej z nadmorskich tawern. Nucił coś
pod nosem i od czasu do czasu wspierał się ręką o mur.
Merri stanęła, zawahała się, a potem… zdjęła z głowy opończę.
Jej długie, granatowoczarne włosy rozsypały się na ramionach.
Pijak powoli podniósł na nią oczy. Tak, sławna magia egzotycznej
zabójczyni nadal działała ze znakomitą skutecznością. Odkąd zniknął
Sven, jej magia nie miała niczego, co by ją tłumiło. Ale i Merri tego już
nie chciała…
Uśmiechnęła się, wykonując dłonią przyzywający gest.
Mavec zazgrzytał zębami. Czyżby…?
Pijaczyna podszedł do niej natychmiast, z ochotą i zachwytem malującymi się w wybałuszonych oczach. Taka piękność wzywała go
do siebie? Cóż za uśmiech losu!
Oczywiście, że popędził – w podskokach!
Nie zwlekała. Chwyciła go za ramię i szybko wciągnęła w zaułek.
Mavec oniemiał, ale ostrożnie podkradł się, zaglądając w głąb ciemnej
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przecznicy. Widok, jaki tam ujrzał, sprawił, że gdyby miał bijące serce – zamarłoby teraz w piersi.
Merri obejmowała rękami głowę mężczyzny i przyciskała sobie jego czoło do ust.
Ona z niego… piła. Wypijała życiową energię!
Niemożliwe… Dzięki swoim wzmocnionym, wampirzym zmysłom
Mavec mógł zobaczyć ten proces w całej jego przerażającej okazałości.
Pobierała energię – tak jak robili to paveye! Tylko że ona przyssała
się do niego po prostu ustami, nie wykorzystywała do tego minogowej przyssawki!
Jak to się, na Otchłań, może w ogóle dziać? − pomyślał wampir.
Niewiele myśląc, wyłonił się zza rogu i mocnym szarpnięciem oderwał mężczyznę od Merri, a potem silnym pchnięciem wykopał go
z zaułka.
Dziewczyna zaskrzeczała dziwnie, piskliwie, przenikliwie – jak
prawdziwa modliszka. Chciała go uderzyć, ale Mavecowi nie dał rady
sam Vuduun, więc nieważne, co doktor z nią zrobił, jak bardzo zmienił jej ciało, nie mógł uczynić jej silniejszej od najsilniejszego wampira w Syllonie.
− Merri! Uspokój się!
Chwycił za jej obie ręce i przycisnął ją do muru.
Szarpała się i miotała w tym uścisku, jednak bezskutecznie. Nawet
nie drgnął. Przypatrywał jej się, czując jak jej magia próbuje nim zawładnąć. Ale odkąd doładował go Norgal, to nie było takie proste, bo
tym razem widział dokładnie, jak próbuje w niego wniknąć różowymi
i czerwonymi mackami. I mógł je świadomie odsuwać…
− Puść mnie, Mavec! Kto jak kto, ale ty nie będziesz moim sumieniem! − syknęła, próbując się wywinąć pod ramieniem nieumarłego,
niestety miała wrażenie, że było ono wykute ze stali, dlatego finalnie
poddała się i oparła głowę o ścianę.
− Jeśli doszło już do tego, że ja muszę nim być, to jest z tobą bardzo
źle, Merri – szepnął ze smutkiem.
− Pieprz się.
− Bardzo chętnie, ale nie teraz. Właśnie dowiedziałem się, że naj-
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piękniejsza dziewczyna w Syllonie zamieniła się w… jakąś hybrydę
paveya!
Prychnęła, choć nic nie odpowiedziała. Odwróciła głowę w bok,
chcąc uniknąć jego świecących w mroku, jasnoorzechowych oczu.
− Powiesz mi wreszcie, co ci zrobił? Zdradzisz mi to? − pytał, ale
trwała cisza. − Dziewczyno, czy ty wiesz, jak ryzykujesz…? − zaapelował. − Straż miejska i paladyni już zauważyli dziwną serię morderstw
w portowej części miasta! Nie czytasz gazet? Redaktor Vandergloven
zrobił z tego jedynkę w „Gazecie Syllońskiej”. Całe miasto o tym gada!
Co, jeśli trafią na twój trop? Od artykułu tylko krok do wynajęcia maga poszukiwacza.
Merri nadal milczała. Zacisnęła usta.
Odsunął się lekko, aby łatwiej zaglądać jej w twarz, jednak nie
zwolnił uchwytu.
− Co ci zrobił Vuduun? Mów!
I wciąż cisza.
− Jesteś mi coś winna, Merri. Umarłem przez ciebie! − Wiedział, że
to było niskie zagranie, ale wyczerpał już swój zapas argumentów.
Zaśmiała się pusto.
− Umarłeś przez siebie i swoje pożądanie! Gdybyś się na mnie nie
nakręcił, Alster nie miałby podsuniętego pod nos powodu, by ciebie
zabijać, nawet jeśli uważał cię za wrzód na dupie…
− Ale mnie zabił. A ty stałaś i patrzyłaś. Gdy on mnie dźgał.
− Nieprawda! Wezwałam przecież Vesuco. Gdyby nie to, Alster
wrzuciłby twoje zwłoki do kanału. Miałam się z nim bić? Wiesz, jaki
jest silny. Zabiłby i mnie. − Wyciągnęła palec i dźgnęła nim pierś
wampira. − Powinieneś mi być wdzięczny, bo co masz teraz? Proszę!
Pędzisz wygodne życie prawej ręki następcy tronu! Kasa się zgadza,
nie? Apartament w Wysokiej masz przyjemny? I tytuł szlachecki,
jakby tego było mało, na dokładkę! Życie ci się wcale źle nie potoczyło!
− Zwariowałaś? Merri, ja byłem jego niewolnikiem przez półtora
roku! Nie dostawałem ani grosza. Nie mogłem nic zrobić bez jego zgody! Chciałabyś takiego życia?
− Z pocałowaniem ręki, bo teraz cię za wszystko wynagrodził! I to
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nader hojnie! Jesteś ważną figurą. Od zera do bohatera! My nie mamy
tyle szczęścia. Wciąż musimy sami zdobywać złoto!
− Merri… oni martwią się o ciebie! Vestiel, Ilmeryn i Vorn. Jesteś
im winna wyjaśnienia!
Otwarła lewą dłoń, pokazując trzymany w niej mały, brudny mieszek, który należał poprzednio do pijaka.
− Co im jestem winna? Odwalałam za nich połowę roboty, zanim
zniknął Sven! Każdy biznes dobijałam z korzyścią. Wyciągałam poufne informacje. A czasem nawet musiałam znieść jakiegoś obślinionego całusa dla dobra sprawy! I co? Dostawałam mniej złota niż Vestiel!
Więc muszę sobie jakoś dorobić…
Mavec żachnął się, bo uważał to za wymówkę.
− Z tego, co mówił mi Ilmeryn, to bez Vestiel ta drużyna nie miałaby sensu. Ona jest magiczną tropicielką. Bardzo skuteczną. Jest sercem drużyny. Namierza dla was te wszystkie utopce i porońce…
− Gówno! − syknęła, szarpiąc się ponownie. – Bez umów, jakie ja
pomagałam zawierać, za utopca dostawalibyśmy pół złocisza! Głodowa stawka! A dzięki mnie czasem i pięć…
− Nie kłam. Wiem, jak to wygląda i jak wyglądało. Gadałem
z Ilmerynem. Sven ich oczarowywał swoją bardowską lutnią. Ty byłaś wtedy głównie utrapieniem. Opiekował się tobą. Chronił cię. Okazjonalnie byłaś ochroniarką. A faktycznie musiał na ciebie stale uważać. Żeby cię czasem ktoś nie porwał i nie zamienił w seks-niewolnicę…
Splunęła w jego twarz ze szczerą nienawiścią. Nie zareagował. Mówił dalej:
− Teraz dopiero… zaczęłaś być nieco bardziej przydatna. Gdy nie
ma Svena. I pomagasz w zawieraniu umów. Ale też uczciwie dostajesz
więcej niż poprzednio. Jaka więc jest twoja wymówka?
Milczała, zaciskając swoje piękne, czerwone usta.
Mavec miał rację.
Poprzednio nie pełniła właściwie żadnej większej roli w drużynie.
Sven nie brał zleceń na ludzi, nie chciał wchodzić w konflikt z lożą
asasynów, która stanowiła odnogę gildii złodziei. A ona szkoliła się
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u Alstera tylko do takiego fachu. Arogancki rudzielec był wśród nich
ważną figurą. Wspinała się po murach, wślizgiwała przez okna i zabijała tłustych burżujów, niepłacących gildii tyle… ile gildia od nich
wymagała. Zabijała ich w łóżkach, podrzynając fałdziste podgardla.
Rozstali się z Alsterem wkrótce po tym, jak rudy zabił siedemnastego
mężczyznę, który się do niej zalecał… Po prostu tego nie wytrzymała.
Wtedy pomógł jej Sven.
Wziął pod swoją opiekę, rozumiejąc, jakie problemy sprowadza
na nią specyficzna, uroczna magia. Bard nie musiał zabijać, by trzymać jej adoratorów z daleka. Stała się częścią jego drużyny, najmniej
przydatną, ale na pewno przyciągającą wzrok potencjalnych klientów. Czasem podchodzili do nich tylko po to, aby ją poderwać, a kończyło się na zleceniu na zabicie pobliskiego trupibożca.
Kiedy szli na akcję, całość roboty odwalali: Vestiel, Ilmeryn i Vorn.
Vestiel tropiła, Ilmeryn i Vorn walczyli. Gdy był z nimi Sven,
śpiewał dla nich magiczne melodie podnoszące ich siłę, szybkość,
wytrzymałość i morale. Okazjonalnie zaklinał ich wrogów albo tworzył chroniące iluzje. Po jego zniknięciu bazowali głównie na Ilmerynie, który swoimi druidycznymi zaklęciami – jak rój szerszeni,
oplątujące pnącza, przebijające ciernie lub ściana z gałęzi – wspomagał Vorna w walce z wrażcami. Vestiel była ich wskaźnikiem, Vorn
był ich mieczem, a Ilmeryn – tarczą. A Merri? Tak, pomagała przy
targowaniu, lecz wciąż z poczuciem, że jest najmniej cennym członkiem drużyny. Nie dysponowała taką siłą jak Vorn czy nawet Ilmeryn,
który w walce wręcz radził sobie całkiem dobrze. Wspierała ich przy
walce dystansowej; gdy elfka strzelała z łuku – to Merri rzucała nożami. Jednak nieodmiennie odczuwała kompleks niższości, bo bez
niej drużyna także dałaby sobie radę.
Po tym, jak Vuduun zmienił ją… coś w dziewczynie pękło. Zaczęła
wychodzić na ulice i zabijać bez żadnych wyrzutów sumienia. Czuła
nieustający gniew. Do swoich towarzyszy odnosiła się niegrzecznie
i arogancko, a wszystko to, co dawniej ceniła – w tym przyjaźń z Vestiel – drażniło ją i nudziło.
Mavec tymczasem przypatrywał się jej czujnie, widząc, że myśli
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o czymś intensywnie.
− Co on ci zrobił, Merri? − powtórzył niskim tonem. Nie chciał odpuścić. Nie mógł.
W końcu popatrzyła na niego.
Nagle przestało jej zależeć na utrzymaniu tego w tajemnicy.
I tak nic jej już nie obchodziło. I tak – nic nie miało znaczenia.
− Pieprzył mnie, oczywiście − powiedziała głośno i dobitnie. −
Przez pięć godzin bez przerwy! − podniosła głos. − Jako człowiek…
i jako pavey. Na zmianę!
Zapadła cisza. Mavec przymknął powieki. I choć spodziewał się tej
odpowiedzi, po tym, co widział w siedzibie paladynów, nie chciał tego
usłyszeć. Nie chciał znać żadnych szczegółów.
− Moja magia też na niego w jakimś stopniu zadziałała, niestety… −
dodała z przekąsem.
Zacisnął zęby, aż zadrgały mu szczęki.
− Przykro mi… − zaczął, ale ona tylko się zaśmiała.
− To nic nie znaczy, Mavec. Nie on pierwszy i nie ostatni. To, co
zrobił potem, liczy się o wiele bardziej!
Cisza wróciła. Wampir czuł się podle, lecz wiedział, że nie może teraz przerwać.
− Zmienił cię, tak? Złamał twoją duszę. I dał ci moc pobierania
energii od innych, podobną jak mają członkowie jego rasy?
Westchnęła zniecierpliwiona.
− Można to tak nazwać, jeśli chcesz. Wszczepił mi coś. Jakiś… organ. Typowy dla paveyów. Dzięki niemu mogę pobierać energię.
I mogę ją oddawać. Jemu.
Mavec zaniemówił. Tej informacji się nie spodziewał.
− Oddawać?! Co masz na myśli?!
− Tak… To prawdziwy majstersztyk. On jest naprawdę wybitnym
magiem w swojej specjalności.
− Czyli…?
− Medycyna magiczna. Biologia magiczna. Tak jakoś ją nazwał…
Energia, którą ja pobieram, trafia do niego. On konstruuje organizmy.
Manipuluje energią. Łączy je w astralu, zmienia je. Jest niezwykły!
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Mavec puścił ręce Merri, ale ku jego zdumieniu kobieta nie uciekła.
Nadal stała oparta o ścianę.
− Coś jak… uzdrowiciel? − zapytał z bezmyślnym wyrazem twarzy.
− Nie, nie. Skąd ten pomysł? To, że interesuje go medycyna, nie
musi znaczyć, że uzdrawia. On jest naukowcem. Studiuje magię. Jej
wpływ na organizmy żywe. Różnice między rasami. Zdolności do gromadzenia i przesyłu energii. Łączenie ze sobą organizmów… Dzielenie się umiejętnościami, mechanizmami życia, zaklina ją w ludziach,
w konstruktach…
− Skąd to wiesz? Wszystko ci tak po prostu powiedział?
− Oczywiście. On jest samotny. To geniusz. Podzielił się ze mną…
Mavec uniósł ręce w powietrze. Nie chciał tego słuchać. Merri
ewidentnie cierpiała na syndrom uprowadzonego. A może stało za
tym coś więcej?
− Jak oddajesz mu energię? Odwiedzasz go? Przecież wysłali go
na Berden! − indagował.
− Jesteśmy połączeni… niewidzialną siecią. Zresztą… nie jestem
jedyna. Jest nas wiele.
Wampir cofnął się o krok. To, co słyszał, łamało mu serce.
Zakres dokonanych w niej zmian okazał większy, niż sądził. Trudno było ją wciąż nazywać człowiekiem. Stała się dziwną hybrydą,
istotą, jaką Vuduun związał ze sobą w niewytłumaczalny sposób. Czy
na zawsze?
− To, co mówisz… − Mavec zamilkł. Uświadomił sobie, że nie istniała już dawna Merri. Wrażliwa, nieśmiała, skromna. Nie było sensu,
aby do niej mówił, apelował, przekonywał. Nie wiedział, jak mógłby
jej pomóc. I to go przeraziło.
Poczuł żal.
Pamiętał ten dzień, gdy zobaczył ją pierwszy raz, sześć lat temu.
Olśniewająco piękną osiemnastolatkę, którą Alster chronił jak najcenniejszy skarb. Spłoszoną, nieco nerwową. Wycofaną. Lękała się
bliskości mężczyzn. Jej magia zadziałała na niego jak na każdego, kto
ją widział. I nie umiał odpuścić. Alster odstraszał innych, ale nie jego
– on, Mavec, nie bał się wrednego rudzielca. Tak długo ją namawiał
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i tyle wyznań jej robił, że w końcu się zgodziła. Gdy nakrył ich Alster… rozpętało się piekło!2 Rudy wściekł się, a Mavec źle na tym wyszedł. Alster był starszy, silniejszy i do tego zawodowy zabójca. Nastolatek nie miał z nim szans.
Czy nadal mu zależało?
Zrobił dwa kroki w tył i lekko kiwnął jej głową. Czy Ilmeryn będzie
musiał sobie dawać z nią radę sam? Czy Mavec powinien się mieszać?
Czy może powinien już tylko skrócić jej cierpienia?
Nie, nie mógł tego zrobić, po prostu nie mógł. Nie ponosiła za to
winy. Stała się ofiarą. Jak… zawsze. Wierzył, że musi istnieć inne
wyjście.
Odwrócił się. Sekunda i już go nie było.
A Merri została sama w zaułku.
Oparła się czołem o mur i cicho zaszlochała. Nienawidziła swojego
życia, bo nigdy nie należało do niej. Teraz tak naprawdę… nic się dla
niej nie zmieniło. Może tylko ta nienawiść stała się dla niej bardziej
naturalna. Zasłoniła wszystkie inne uczucia.
Odwróciła się i ruszyła w miasto. To nie był koniec na dziś. Vuduun głodował i chciał więcej. Zamierzała go zatem nakarmić.

***
Kilkanaście minut potem, wciąż wzburzony i zły, Mavec dotarł
do pałacu.
W głowie mu szumiało, miotał się pomiędzy chęcią porzucenia
młodej kobiety swojemu losowi a potrzebą pomocy jej… i wszystkim
jej potencjalnym ofiarom. Coś mu mówiło, że nie może zostawić tej
sprawy tak zupełnie. Coś mówiło mu, że… zawsze istniał cień szansy.
Musiał istnieć. Cuda się zdarzały.
Gdy wszedł do gabinetu, zobaczył, że Rothgar nie jest sam.
Siedział na fotelu przekręconym w bok, a obok niego, wpółsiedząc
na biurku, znajdował się książę Fenril.
Wampir aż otworzył usta, widząc tę nieoczekiwaną poufałość widoczną w ich postawie.
2
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Ta scena w szczegółach opisana jest w „Mavecu”.

Sięgające poniżej bioder włosy elfa osypywały się miękką falą
na dłoń władcy nieumarłych, spoczywającą na skraju biurka. Czy
Mavecowi się wydawało? Licz ponownie bawił się końcówką kosmyka?3 Zamarł, wgapiając się w ten dziwaczny obrazek. Widział już kiedyś podobną scenę, ale nie dał wtedy wiary swoim oczom. A jednak
teraz nie miał wątpliwości. Palce nieumarłego zanurzały się
w sypkich, platynowych pasmach.
Przyszły król Syllonu powoli przeniósł wzrok na byłego złodzieja.
− Mavec? Coś pilnego?
Wampir zawahał się. Książę obrócił się niespiesznie i ich oczy się
spotkały. Piękny elf uśmiechnął się subtelnie, choć przy tym nieco
drwiąco. Mavec odniósł wrażenie, że arystokrata zawsze spogląda
na niego z widoczną, lekką kpiną w grymasie ust.
− Odkryłem, co Vuduun zrobił Merri. To… naprawdę ciekawe −
wypalił bez owijania w bawełnę.
Podszedł do nich z rozwianym włosem, ściskając czapkę w dłoniach.
− Mogę mówić otwarcie? − spytał.
− Śmiało. Książę jest zaufaną osobą.
Przełknął ślinę. Domyślił się, że bardziej zaufaną − niż początkowo
to oceniał. Licz nadal bawił się włosami elfa, nic sobie nie robiąc
z wybałuszonych oczu wampira, który po krótkiej pauzie streścił
Rothgarowi wszystko, czego się dowiedział o zabójczyni, jej sytuacji
i doktorze Vuduunie. I… poprosił o pomoc. O podpowiedź. O szansę –
na jej ocalenie.
Rothgar słuchał go uważnie, nie odwracając od niego swoich białych oczu. Jedno trzeba mu było przyznać – kiedy chciał, umiał naprawdę słuchać. Nie popędzał i nie frustrował się. Książę tymczasem
nie zmienił pozycji, wciąż wspierał się o biurko, ale nie patrzył
na byłego złodzieja, spoglądał za to na… licza. Właściwie cały czas, co
tworzyło dość dziwną dynamikę pomiędzy tą trójką.
Fenril patrzył na licza, licz na Maveca, a Mavec na przemian
na plecy księcia i na Rothgara.
3

Relacja Rothgara z Fenrilem omówiona jest w detalach w Aneksie, „Sekrety”.

50

Gdy wampir zakończył przemowę i zaaferowany opadł na krzesło
stojące nieopodal, władca nieumarłych powoli pokiwał głową i rzekł:
− Ciekawy przypadek. Specjalność Vuduuna to coś, czym okazjonalnie zajmują się gnomy. Przydałoby się zdobyć więcej informacji
o tym, co potrafi robić, o jego sztuce. W Syllonie jest ktoś, kto ma spore doświadczenie z paveyami. A dodatkowo jest nekromantą,
ze specjalnością podobną do mojej. Medycyna sądowa. Ma też bakałarza z demonologii. Co jest dobrym połączeniem, gdy chodzi o takie
sprawy.
− Czy mówisz o…?
− Biały Albin. Aktualnie pracuje na Uniwersytecie Magicznym.
Mavec kiwnął głową.
Znał całkiem nieźle Albina z czasów życia w podziemiach za panowania Inkwizycji4, choć nie przepadał za nim, bo albinos był dziwakiem nawet wśród nekromantów.
Uświadomił sobie, że to – paradoksalnie – może być dobry trop, jeśli chodziło o dziwną zdolność Merri do pobierania życiowej energii.
− Dziękuję, Mistrzu… − powiedział, potem zawahał się i dodał: −
Ale jest jeszcze coś. Jej dusza. Osobowość. Vuduun także je popsuł.
Czy ty, jako że jesteś w końcu prawnukiem boga… mógłbyś ją spróbować naprawić?
Nieumarły uniósł brwi w autentycznym zdumieniu. Książę Fenril
na chwilę oderwał spojrzenie od twarzy licza i wbił je w Maveca.
Wyglądał, jakby zamierzał parsknąć śmiechem.
− Mavec, ja nie jestem bogiem. Zresztą… to, co robią ludziom
paveye, to nie jest „popsucie duszy”. Paveye uszkadzają pewne ośrodki w ludzkim mózgu.
− A zatem uzdrowiciel może je naprawić?
Rothgar pokręcił głową.
− Wiesz, czemu uzdrowiciele tak słabo radzą sobie z leczeniem ludzi, których mózgi uległy uszkodzeniu?
Mavec nie miał pojęcia.
− To ta sama przyczyna, dla jakiej my, nekromanci nie możemy
4
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Więcej o tym w „Mavec”, do pobrania na www.uczennekromanty.pl/do-pobrania

przywrócić ludzi do życia bez konsekwencji, gdy upłynie więcej niż
kilka minut. – Spojrzał na wampira, lecz ten nadal nie wiedział,
o czym mówi licz. − Mózg można mechanicznie wyleczyć, ale wspomnień, wzorców zachowań, nawyków… nie da się odbudować za pomocą magii. Są to tak delikatne zapisy, sieci powiązań, pajęczyny
zależności… Raz zniszczone nie mogą być odtworzone jak za dotknięciem magicznej różdżki. Mózg to nie kość. Nie da się jej skleić. Ani
uszkodzona wątroba, której komórki można zregenerować i będzie
działać tak samo jak przedtem. Mózg zawiera miliony, miliardy informacji, jakich magia uzdrowicielska nie może uporządkować, gdy
raz zostaną uszkodzone. Pomieszane. Poszarpane. Co z tego, że biologicznie odbudujesz jego komórki, jak nie będzie w nich odpowiednich,
unikalnych zapisów?
− Czyli on zwyczajnie zmienił jej osobowość?
− Tak to można określić. Podobnie Mannes zrobił z Anessim. Ludzie mówią o tym kolokwialnie „zniszczenie duszy”. Ale pavey po
prostu niszczy te struktury formujące osobowość, które odpowiadają
za szlachetne pobudki. Które dają siłę, dają pasję, dają wiarę, dają
wolę walki. Zdolność do poświęceń, do miłości. Kiedyś czytałem, że
takie emocje mają najwyższe wibracje i pijawy wyciągają je z naszych
mózgów, bo smakują dla nich najlepiej. Wyciągają brutalnie i niszczą
przy tym osobowość swej ofiary.
− Vuduun mówił, że bóg mógłby naprawić jej duszę…
− Bóg tak. Bogowie mogą znieść klątwę przywróconych. Może potrafią stare, zniszczone struktury zastąpić nowymi, równie subtelnymi? My, ludzie, nie potrafimy. To zbyt wysoki poziom ingerencji,
skomplikowania.
− Zatem… Elynn. Prawdziwy Elynn… mógłby ją uzdrowić?
− On z pewnością. W końcu to budowniczy. Ja w każdym razie nie
mogę. − Skrzywił się gorzko. − A chciałbym, uwierz. Dziewczyna poniosła szkodę na misji, którą realizowali dla mnie.
Książę wyciągnął smukłą dłoń i miękko położył ją na ramieniu
nieumarłego. Zapadła dłuższa cisza. Mavec intensywnie myślał.
Licz tymczasem przypomniał coś sobie i pochylił się lekko do przo-
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du.
− Ciekawe, co to znaczyło, to, co powiedziała… że jest nas więcej.
Czy Vuduun stworzył sobie kobiety-hybrydy, które channelingują dla
niego energię, czy stoi za tym coś innego? Czy jedynie na tym poprzestał?
− Nie wiem i wątpię, czy nawet Merri wie. Jednak to też godny
uwagi wątek.
Chciał się odwrócić i wyjść, ale licz stwierdził nagle:
− Słuchaj. Czy ty… nie za dużo czasu poświęcasz sprawie Merri?
Kiedy ostatni raz widziałeś Annelise? Gdy byłem wczoraj w Hildern,
spotkałem ją. Bladą i spłakaną. Zaniedbujesz tę dziewczynę.
Mavec zatrzymał się w pół kroku i zacisnął powieki. Nie był gotów
na tę rozmowę. I nie chciał być.
− Ja… − zawahał się – ja…
− Ty? Jesteś teraz bogaty i na stanowisku. Za ciasno ci w starych
butach, hm?
Mavec zaklął pod nosem i obrzucił Rothgara posępnym spojrzeniem.
− Ona jest gówniarą, Mistrzu! Mogę z nią pogadać o nowych sukienkach albo butach, albo o plotkach na temat życia miłosnego
wampirów z Hildern. O czym więcej? Tam nawet nie ma ogrodu, którym mogłaby się zająć! Nudzi się i…
Rothgar rozłożył ręce.
− To nie moja sprawa, Mavec. Tak tylko mówię − westchnął −
a zmieniając temat… rozmawiałeś z Ilmerynem? Kiedy wybierają się
do hrabiego Marlova?
Mavec z ulgą przyjął zakończenie poprzedniego wątku.
− Pewnie po koronacji. Na razie tylko obserwują redakcję. Czasem
do nich zaglądam. Hrabia siedzi w budynku od rana do nocy, nawet
tam nocuje. Trudno się do niego dostać. Ilmeryn liczy, że jak sprawy
wokół zmian w państwie ucichną, wreszcie ruszy tyłek z redakcji.
Kiedyś musi.
Rothgar skinął głową.
− Liczmy na to, że przycichną. Mam poważne obawy, że może być
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nawet więcej problemów − mruknął, wymieniając spojrzenie z Fenrilem.
Mavec stał, jeszcze chwilę dumając nad tym, jakie powinno być jego następne posunięcie.
Lękał się, że to, co zostało mu do zrobienia, byłoby wielką głupotą
i brakiem rozwagi. Czuł się zmieszany i zagubiony. Czy on także doświadczył w sobie pewnej zmiany? Gorąca głowa ostygła mu trochę
z latami?
A może nie do końca? Przecież było coś, o co należało zapytać!
Uśmiechnął się i z dawną zadziornością rzucił:
− Czy ty i Fenril byliście kiedyś kochankami? Tak mu miziasz te
włosy i miziasz, i miziasz!
Elf obrócił się w jego stronę z rozbawieniem na twarzy.
− Ha! Zaczynam rozumieć, dlaczego trzymasz go przy sobie, Rothgar! Odświeżające!
Ale licz nie wydawał się ubawiony. Jednak puścił włosy księcia.
− To nie twoja sprawa, Mavec. A jeśli musisz wiedzieć, dwadzieścia
lat temu komtur Setvil i następca tronu Vlemir nasłali na mnie Inkwizycję. Dzień przed tym, gdy inkwizytorzy Zamelnikona mieli zapukać do moich drzwi, książę Fenril dokonał niemożliwego. Zatrzymał to… Mimo że rozkaz szedł od samego syna króla, czyli właśnie
Vlemira. To, czego dokonał, nie udało się nikomu przed nim i po nim.
Fenril ma moją dozgonną wdzięczność.
− Ale zauważyłeś, że to nie jest odpowiedź na moje pytanie? −
Wampir mrugnął okiem.
− W moim życiu istnieje niewiele osób, które cokolwiek dla mnie
poświęciły. Dlatego traktuję te osoby w sposób szczególny. Jako moich bliskich przyjaciół. Nie dopatruj się we wszystkim seksu. Istnieją
jeszcze inne relacje między ludźmi, które nie muszą się z nim wiązać.
Wampir kiwnął głową z uprzejmym uśmiechem, bo oczywiście mu
nie uwierzył. Następnie spojrzał na księcia, prosto w jego jasnozielone oczy, ocienione długimi rzęsami. Spojrzał też na jego miękko zarysowane usta. Chwilę milczał, taksując wzrokiem perfekcyjne piękno
rysów twarzy elfa. Potem powoli się uśmiechnął.
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− Prawie umiem to sobie wyobrazić… − dodał i mrugnął łobuzersko.
− I prawie cię rozumiem. Prawie! Pamiętam jeszcze, jak mówiono, że
w Syllonie mieszka pięć piękności. Siostry Duzz, siostry de Syllon
i Fenril…
Fenril znowu się zaśmiał, klepiąc się przy tym w udo.
− Podobasz mi się, Mavec, poważnie. Spokojnie, nie TAK. Po prostu doceniam szczerość!
− Czyli wychodziłoby na to, że Rothgar pieprzył przynajmniej trzy
osoby z tego grona. Chyba faktycznie jest estetą – mruknął już ciszej
były złodziej, a licz tylko przewrócił oczyma w zniecierpliwieniu.
Fenril osłonił usta dłonią, chcąc ukryć uśmiech.
Wampir stuknął palcami w skraj swojego eleganckiego berecika
z drobnymi pawimi piórkami na tyle, ukłonił się elegancko przed
elfem i o nic już więcej nie pytając, wyszedł z gabinetu.
Gdy drzwi się za nim zamknęły, zatrzymał się jednak i nastawił
ucha. Usłyszał, jak książę mówi do Rothgara:
− Polukrowałeś dla niego tę historię. Nie byłem taki bezinteresowny. Zawiodłem cię w inny sposób.
− Może i tak. Racjonalną częścią siebie wiem, że wybaczając, mogę
zyskać dużo więcej, niż po wieczność chowając w sercu urazę. To dla
mnie trudna lekcja. I to dopiero jej początki. Ale od czegoś muszę zacząć, prawda?
Chwila milczenia, w której Mavec słyszał tylko oddech księcia
i lekko przyśpieszone bicie jego serca. I nagle książę powiedział
znacznie ciszej:
− Z jednej strony polukrowałeś, a z drugiej… ująłeś tego lukru.
Odpowiedziała mu cisza. Ku swojemu zdumieniu, Mavec usłyszał
jednak drugi dźwięk, dobiegający go teraz z zamkniętego gabinetu.
Drugie bicie serca.
Usłyszał też coś innego.
Kroki za sobą. Obrócił się i zobaczył gnomiego sekretarza Dufnira,
który przypatrywał mu się z podejrzliwością.
− Podsłuchujesz? − burknął gnom, splatając dłonie na piersi.
− A co, sam byś chciał? − prychnął Mavec i pośpiesznie się oddalił.
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Na zbyt wiele pytań nie otrzymał dzisiaj odpowiedzi.

Malborn w lochu, 20 miesięcy
i 20 dni po zakończeniu Plagi.
Przez lata lady Lynn, a po niej, jej sporo młodszą siostrę lady
Laulinę z rodu namiestników Syllonu uważano za najlepsze partie dla
kawalerów w królestwie. Piękne, utalentowane, świetne koneksje.
Rokrocznie, podczas elfickiego święta Przejaśnienia, widywane były
u boku członków rodziny królewskiej, a plotka głosiła, że Lynn
uznawano za jedną z kandydatek na żonę dla księcia Naramira. Potem
− pięknością zainteresował się pewien zamorski książę.
W tajemniczych okolicznościach narzeczeństwo zerwano, a Lynn
ostatecznie poślubiła księcia Narela, co wzbudziło sporą sensację,
szczególnie gdy wyszła na jaw plotka, że jej narzeczony został
zamordowany…
Kolumna Plotki i Ploteczki, „Nowiny”
Generał Malborn siedział z głową ukrytą w rękach, na pryczy jednej
z celi więziennych, znajdujących się pod budynkiem głównego sądu
w Syllonie.
Miał dużo czasu na to, by przemyśleć swoje życie, swoje emocje,
swoje urazy. Czuł się jak pęknięta sakwa, z której wypłynęła woda.
System nerwowy mężczyzny zdawał się przeładowany i wyczerpany.
Wspominał młodość, głupie błędy. Przeżywał na nowo dawną
zdradę, długo chowany gniew. Widział się jako człowieka przegranego − na wielu poziomach.
Gdyby tylko nie wstąpił do armii. Gdyby tylko się nie zakochał.
Gdyby tylko sprzeciwił się Naramirowi III. Gdyby odparł natarcie
Hezrynu! I, finalnie, gdyby tylko nie zorganizował zamachu na licza!
Mając tak wiele czasu na przemyślenia, zadawał sobie pytanie
o swe faktyczne motywy w dążeniu do jego zniszczenia. Porównywał
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je z faktami. I zaczynał wątpić w słuszność napływających wniosków.
Czy licz był tak zły, jak sądził na początku? Czy nie było od niego gorszych? Naramir III i Narel nie mieli postaci licza, a jednak… w czym
przewyższali moralnością nieumarłego?
Miał wrażenie, że pragnąc stać po stronie dobra − nieświadomie…
zaczął to dobro niszczyć. W zacietrzewieniu, w gniewie, w resentymencie.
Czy prawdziwym powodem, dla jakiego nienawidził Rothgara,
wciąż pozostawała sytuacja z jego przeszłości?5 Aż tak był małostkowy? Przypomniał sobie pełne szyderstwa słowa Rothgara o ich złamanych sercach i poczuł wstyd. Licz miał w jednym rację.
Malborn rozczulał się nad sobą. Nie umiał przeboleć przeszłości.
Drgnął.
Usłyszał w głębi korytarza odgłos kroków jakiejś większej grupy
ludzi i podniósł głowę, spodziewając się straży z posiłkiem. Ale zamiast tego zobaczył naczelnika więzienia, który podszedł pierwszy
i bez słowa otwarł kraty, by wejść do środka.
− Goście do pana, panie marszałku − rzekł, kłaniając się z szacunkiem.
Jak inni pracownicy więzienia wiedział, kim jest Malborn i pomimo wiszącego nad nim oskarżenia o zorganizowanie zamachu,
do dawnego generała odnosił się z dużym respektem, szczególnie dlatego, że aktualny kandydat na następcę tronu − nie miał tu zbyt wielu
sojuszników.
Ku wielkiemu zaskoczeniu marszałka do celi wszedł także licz.
W pierwszej chwili Malborn drgnął całym ciałem. Nie spodziewał
się zobaczyć go tutaj, pod ziemią, w więziennej celi. Prawdę mówiąc,
nie spodziewał się, że ujrzy Rothgara jeszcze kiedykolwiek w życiu.
Dwójka pozostałych osób towarzyszących nieumarłemu została
poza celą, w cieniu, tak, że nie mógł widzieć ich twarzy.
Władca nosił długi, czarny płaszcz, który zakrywał całą jego sylwetkę. Jednak, co było najdziwniejsze, łysa czaszka zniknęła − włosy
licza odrosły! Długą, smolistą falą spływały mu na plecy. Wyglądał
5
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mniej trupio, ale nie mniej mrocznie. Malborn wytłumaczył to sobie
nadchodzącą koronacją. Zapewne Rothgar chciał nieco uczłowieczyć
swój wizerunek przed ludem Syllonu i odejść od stereotypu kościstego licza.
− Witaj, Malborn − rzucił spokojnym, niemal przyjaznym tonem.
Były generał nic nie odpowiedział, tylko bardzo lekko skinął głową.
Patrzyli na siebie kilka sekund, pierwszy raz od chwili zamachu. Malborn skapitulował i opuścił wzrok.
Licz powoli usiadł na pryczy, obok mężczyzny i jeszcze przez moment obaj milczeli.
W końcu odezwał się:
− Wiesz… zawsze ci zazdrościłem charakteru. Mimo że jesteś ode
mnie młodszy, miałeś jasne zasady, według których żyłeś. W porównaniu do ciebie byłem zdemoralizowanym dupkiem, bez krztyny czci
i honoru. Gdy Naramir III gwałcił naszą siostrę, nie ruszyłem palcem… A potem jeszcze wychowywałem jego dzieciaka i grzecznie słuchałem wszystkich poleceń ze strachu o własną głowę. Bałem się Inkwizycji. Bałem się jej… jak pavey strzygi. Raz cudem jej uniknąłem.
Gdyby nie książę Fenril, nie byłoby mnie tutaj. Nie chciałem kusić
losu po raz drugi. Więc zrobiłem… kompletnie nic. Nic!
Malborn nadal milczał, ponieważ nie miał pojęcia, w jaką stronę
zmierza ten wywód. Samokrytyka w ustach jego przyrodniego brata
nie była czymś, czego by się spodziewał po tak aroganckiej osobowości, ale w głębi serca przyjmował ją z dziwną ulgą. Najwyraźniej
Rothgar nie okazał się całkowicie zadufany w sobie, nie na tyle, by nie
dostrzegać swoich – przynajmniej według Malborna – dość oczywistych wad. Dało mu to poczucie swego rodzaju wewnętrznej satysfakcji.
− I myślę, że nadal wiele mi brakuje. Wiem, że Nerilla cierpi, a jednak… zostawiam tę sprawę. Wiem, że jej dzieci cierpią, a jednak ignoruję to. Jestem pod pewnym względem człowiekiem bez zasad, bez
kręgosłupa moralnego. Oportunistą. Ale… patrząc na ciebie, zawsze
czułem jakiś wyrzut sumienia, a nawet drobną inspirację, bo wiedziałem, że… można inaczej. Można nie rżnąć własnych sióstr i wszy-
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stkich przygodnych laseczek, które mają ładne buźki, można bronić
słusznych spraw. Można żyć zgodnie z tym, w co się wierzy. I można
myśleć o większym dobru, nie tylko swoich czterech literach.
Rozłożył ręce i uśmiechnął się krzywo, jakby nie mówił tego
do końca poważnie − z rozbawieniem i rezygnacją − akceptując swoje
wady z czystego lenistwa.
Jednak Malborn rozumiał, że to jedynie subtelna gra, specyficzna
dla ich relacji. A Rothgar faktycznie nie ma zbyt wielu złudzeń co
do tego, jak wyglądało jego życie.
Sytuacja z Nerillą była dla Malborna od zawsze trudna do zrozumienia. Pomimo deklarowanej miłości, nekromanta pozostawił
wówczas siostrę w rękach Naramira III, nie podejmując nawet najmniejszego ryzyka, aby uratować ją przed niewolą. On sam pozostawał przez wiele lat na linii frontu i nie uczestniczył w wydarzeniach
związanych z przejęciem tronu przez Naramira III, ale Rothgar – będący cały czas na miejscu − po prostu odstąpił od tematu, skazując
dziewczynę na lata brutalnej przemocy ze strony nowo mianowanego
króla. Dziewczynę, którą – jak twierdził – kochał.
Rothgar słuchał jego myśli z uwagą.
Potem pochylił się ku niemu i powiedział cicho:
− Gdy byłem nastolatkiem, dwóch nekromantów-akademików
pracowało dla Akademii Magii; mistrz Vux oraz niejaki mistrz Ladrien − zawiesił głos. – Wtedy Inkwizycja nabierała tempa, nabierała
odwagi. Poczynali sobie coraz śmielej. Vux się z nimi dogadał, odcinając się od starych metod, promując neonekromancję. Ale Ladrien był
nekromantą starej daty… − Zacisnął usta. – Jestem telepatą, Malborn.
Wiem, co mu zrobili. Ten skurwiel, doktor Vuduun, wypatroszył go
na żywca. Od moszny po gardziel… − Odwrócił twarz i spojrzał
na ścianę celi.
Chwilę trwała cisza. Malborn przypatrywał mu się spod oka.
Licz powrócił do przerwanej opowieści.
− Za każdym razem, gdy chciałem wstać i szturmować celę,
w której ją trzymał, widziałem przed oczyma Ladriena. Wsadzili mu
własne jądra w oczodoły! Jeszcze wtedy żył. Chciałem, uwierz mi,
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chciałem zrobić ten krok, chciałem ją uratować! Ale wracał do mnie
tamten widok… i nic nie zrobiłem. Nic! Przywracałem ją do życia jak
posłuszny kanapowy piesek Naramira. Bo bałem się, że jak zrobię
jakieś głupstwo, trafię do lochów Vuduuna.
Wyprostował się. Przez chwilę wpatrywał się w ścianę. Malborn
nie wiedział, co mógłby powiedzieć, a co nie brzmiałoby banalnie.
− No i jeszcze ta sytuacja z Vlemirem. Sukinsyn zorganizował moje
aresztowanie u samego Zamelnikona6. Inkwizycja miała przyjść po
mnie następnego dnia. Fenril dokonał prawdziwego cudu, wyrywając
mnie z ich szponów. A już żegnałem się z życiem, na Otchłań, miałem
nawet truciznę w pierścieniu. Inkwizycja wisiała nade mną, a nie był
to ostatni raz…
Gwałtownie obrócił się, spoglądając na Malborna, jakby chciał mu
powiedzieć o kolejnej sytuacji, kiedy był zagrożony Inkwizycją 7, jednak… się rozmyślił.
− Bałem się, Malborn. Stchórzyłem. Zrobiłem za dużo złego. A może raczej, za mało… dobrego − dodał, odnosząc się do bieżących myśli
marszałka.
Były generał czuł, że licz go podsłuchiwał.
− Zakończenie z bajek pewnie nie jest mi przeznaczone − dorzucił.
− Lecz tobie wciąż może być… − urwał nieoczekiwanie.
Malborn uniósł głowę i spojrzał prosto w białe oczy przyrodniego
brata. Chwilę mierzyli się wzrokiem. Mężczyzna nie był do końca
pewien, czemu służyło przemówienie licza, jednak miał pewność co
do jednego – potrzebował tej rozmowy. Chciał to usłyszeć. Chciał, by
przeszłość, niezrozumiała, zagmatwana… znowu zyskała sens,
a zagadki – swoje wyjaśnienie. Takie, które mógłby zaakceptować.
I licz mu to dał.
Dał mu prawdę − w jej oczyszczającej nagości.
− Jakie szczęśliwe zakończenie może być pisane zamachowcy? −
spytał marszałek. − Prawo jest prawem. I zgodnie z nim za zamach
Wszystko o tym znajdziesz w „Sekretach”, w Aneksie.
Licz został zaszantażowany Inkwizycją przez matkę Lauliny − byłej ukochanej
Malborna.
6
7
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na życie króla grozi stryczek − dodał bez entuzjazmu.
− Ale to ja jestem teraz prawem… − przerwał mu z kpiącym uśmiechem licz. − Zabrałem ci coś kiedyś i chciałbym ci to zwrócić. Czy to ci
się podoba, czy nie… Taka będzie twoja kara − powiedział tonem nieznoszącym sprzeciwu.
Malborn przypatrywał mu się, nic nie rozumiejąc. Rothgar miał
na twarzy zagadkowy grymas.
Nieumarły pochylił się lekko i skinął głową w stronę drzwi, za którymi stały ukryte w cieniu dwie postacie, dotychczas niebiorące
udziału w rozmowie. Jedna z nich weszła do środka, zdejmując
z głowy atłasowy kaptur.
Malborn oniemiał.
Od razu ją rozpoznał.
Serce mu zamarło, a gardło w sekundę zrobiło się absolutnie suche.
− Lady Laulina8?! − Słowa wyrwały mu się z ust wbrew jego woli.
− Tak, to ja, Malbornie.
Wstał. Powoli, niepewnie.
Zapadła głęboka cisza. Licz nie patrzył na nich. Patrzył na przeciwległą ścianę, jakby zostawiał im przestrzeń pod odzyskanie… no
właśnie. Czego?
Ręce generała drżały. Nie umiał tego opanować.
Przed oczyma stanęła mu ich przeszłość, ich relacja, która tak wiele niegdyś dla niego znaczyła. Tak wiele. I której utrata zatruła jego
duszę na lata. Nienawidził jej i kochał ją jednocześnie za to, co sobą
reprezentowała.
Paradoksem całej sytuacji było to, że częścią siebie rozumiał dumną arystokratkę. Kiedy się poznali, był zaledwie skromnym kapitanem w armii, bękarcim snem łaziebnej… Pokrewieństwo z królem
niewiele mu dawało, bo Naramir II nie interesował się chłopakiem.
A ona pochodziła z rodu namiestników Syllonu! Jej starsza siostra
poślubiła królewskiego bratanka, Narela. Sam marzył o tym, aby
wspiąć się wyżej na drabinie społecznej, osiągnąć jej szczyt. Jak mógł
wymagać od niej czegoś innego, niż oczekiwał dla siebie?
8
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Lata, które nadeszły po ich zerwaniu, były wypełnione refleksją.
Uświadomił sobie, że oceniając ją, licząc, że po prostu rzuci swoje
życie i pobiegnie w ramiona bękarta − wymagał od niej szlachetności
większej niż ta, jaką sam prezentował, kiedy zemścił się na wszystkich osobach spoglądających na niego z pogardą i śmiejących się za
jego plecami.
Kiedy był młody, zwykł znajdować w swojej kwaterze sterty brudnych ręczników kąpielowych. Pamiętał, jak oczy zachodziły mu mgłą
gniewu. Gdy się z niego śmiali, kpili. I dlatego pracował jeszcze ciężej
i walczył o to, by zdobyć kolejne awansy, kolejne zaszczyty. Realizował swoją karierę w oparciu o pragnienie pokazania innym, że jest
wart więcej niż ta sterta ręczników, boleśnie przypominająca mu
o jego statusie.
Syn łaziebnej.
A kiedy wspiął się na sam szczyt… zwolnił ich wszystkich.
Odprawił z wojska − bez emerytury. Każdego, kto kiedykolwiek
wypomniał mu jego pochodzenie. Co do jednej osoby.
Tak – Malborn też miał w sobie mrok. I czasem wstydził się, spoglądając na siebie w lustrze, że nie umiał wznieść się ponad tamten
gniew i upokorzenie. Nienawidził mroku w innych tym mocniej, im
więcej odnajdował go w swojej własnej duszy. Lecz wobec niej jednej –
zrobił wyjątek. Rozgrzeszył ją.
Miała wtedy zaledwie szesnaście lat.
Powoli postąpił krok w jej stronę.
Zaskoczyło go, jak świetnie trzymała się Laulina.
Była od niego młodsza, nie wyglądała na trzydzieści siedem lat.
Sławne, bujne, koniakowe w odcieniu włosy nosiła upięte
w wysoką, elegancką fryzurę. Cera pozostała niemal perfekcyjna,
a oczy w kolorze chabrów spoglądały spod firanki bajecznie długich
rzęs. Tak, miała dojrzalsze rysy, ale nadal prezentowała się zjawiskowo. Jej figura zwracała uwagę − smukła i kobieca, dopasowany strój
podkreślał naturalne piękno zgrabnej sylwetki.
Malborn zacisnął zęby i pochylił głowę.
Walczył ze sobą, lecz w końcu przegrał. Podał jej dłoń.
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Licz przechylił się lekko nad jego ramieniem i rzucił:
− Jak wiesz… lady Laulina poślubiła młodszego syna króla Astenn.
Jednak w czasie Plagi owdowiała, a jej dzieci są dorosłe i zawarły własne małżeństwa. Wróciła do kraju niedawno, do rodziny, do matki,
która choruje na nieuleczalną mutację magiczną. Organizowałem dla
niej ponad rok temu leczenie i wtedy się ponownie spotkaliśmy9. Laulina zgodziła się stać częścią… twojej kary.
Malborn przełknął ślinę, nie mogąc oderwać od kobiety wzroku.
Wszystko, co mówił licz, przepływało koło niego jak ciepłe fale południowego morza. A niebo miało kolor chabrów. Nigdy nie sądził, że
widząc ją po prawie dwóch dekadach, poczuje to znowu. Dziwny
dreszcz ekscytacji, wzruszenie. Dziecinne, głupie. I cudowne zarazem.
− Zdecydowałem, że twoją karą będzie areszt domowy − kontynuował Rothgar. − Nie będziesz mógł opuszczać wyznaczonego terenu, czyli, w tym wypadku, dworu Lauliny. Będziesz nosił specjalną
magiczną opaskę, którą założy ci zaraz obecny tu mag pracujący dla
sądu. − Machnął ręką w stronę drzwi. − Wszelkie inne dyspensy
na wyjścia będą musiały być uzgodnione ze mną. Taka będzie twoja
kara… za zamach na króla.
Uśmiechnął się pod nosem.
Malborn czuł, jak potężnie bije mu teraz serce.
Niewiarygodne. Niemożliwe. Nieprawdopodobne.
Nie mógł uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Przecież prawie
go zabił. Co się stało z dawnym Rothgarem? Kto go podmienił?
Zwrócił wzrok na kobietę. Gdy ostatni raz rozmawiał z Lauliną,
nie sądził, że zobaczy ją jeszcze kiedykolwiek. Nie sądził też, że jej
wybaczy. W obu tych sprawach się pomylił.
Paradoksalne w tym wszystkim było to, że zdradę przyszło mu wybaczyć łatwiej niż powód zerwania, który mu oryginalnie podała −
związany z ich nierównymi pozycjami. Ten drugi sięgnął o wiele głębiej, zranił go cieńszą i ostrzejszą igłą.
Licz pokiwał głową, odczytując konfuzję z umysłu generała.
− Księżno Laulino, oddaję marszałka Malborna pod pani pieczę.
9
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Mag założy mu opaskę w biurze naczelnika. Jesteście wolni. Możecie
odejść.
Laulina uśmiechnęła się łagodnie i wyszła na korytarz. Malborn
chciał iść zaraz za nią, ale… zawahał się. Zatrzymał się przy liczu.
Upłynęło kilka sekund, pełnych wewnętrznej walki i zmagania,
nim wydukał:
− Może nigdy nie będę cię szanował. I może nigdy cię nie polubię…
ale już nie chcę cię zabić − powiedział cicho, jakby się obawiał, że ktoś
ich usłyszy, jakby obawiał się swoich własnych słów i wypływających
z nich wniosków, jakby… wstydził się ich sam przed sobą.
− Bardzo to doceniam. I o nic więcej nie proszę − odpowiedział mu
nieco rozbawionym tonem licz i przez moment ich rozmowa wydawała się tylko lekką, towarzyską pogawędką.
− Wiesz… − zawahał się były generał − mówi się, że nie da się dostrzec piękna w kimś innym, nie mając choćby jego cząstki, odbitej
we własnej duszy… − dorzucił enigmatycznie, nie wyjaśniając, o czym
dokładnie mówi.
A jednak licz go zrozumiał.
I to był największy komplement, jaki kiedykolwiek otrzymał od
Malborna.
Wojskowy znowu zebrał się do wyjścia, ale ponownie się zawahał,
zatrzymując w pół kroku. Obrócił się frontem do przyrodniego brata.
Mieli dokładnie ten sam wzrost, co do centymetra, sięgając prawie
dwóch metrów. Szare oczy generała były szeroko otwarte.
Powoli wyciągnął rękę w stronę Rothgara.
Władca umarłych uniósł wprawdzie brwi w zdumieniu, lecz ujął ją
i mocno uścisnął.
− Dziękuję… − szepnął niemal niedosłyszalnie Malborn. – I życzę ci,
aby i dla ciebie także, na przekór wszystkiemu, ta historia miała dobre zakończenie.
A z potem pochyloną głową, już bez zatrzymywania, wyszedł z celi,
podążając za oddalającą się Lauliną i magiem pracującym dla więzienia. Prawdę mówiąc, czuł się jak kompletny idiota.

64

Malborn i Laulina − konkluzja.
20 miesięcy i 21 dni po
zakończeniu Plagi
Na dnie każdej ciemności czai się wibrujące światło. Na podobieństwo sennej panoramy, gdzieś bardzo daleko, w krainie, która
istnieje wszędzie… poza nami.
Stella, Recytacje serca
Malborn i księżna Laulina ramię w ramię stali przy łożu obłożnie chorej matki Lauliny.
Księżna podała matce szklankę wody i obtarła jej czoło wilgotną
chusteczką.
− Spróbuj zasnąć, mamo… sen jest ci potrzebny.
− Tak, wiem, ten wieczny − mruknęła z goryczą stara kobieta.
− Czemu nie wzywacie uzdrowiciela? Z pewnością da się coś zrobić… − zdziwił się Malborn.
− Mama miała już tyle zabiegów uzdrawiających, że nie chce poddawać się kolejnym. To magiczna mutacja, nie ma tu dobrego lekarstwa…
Marszałek nie wiedział, co to jest za choroba, jednak z szacunku
nie dopytywał w obecności chorej.
Laulina pożegnała się matką i chciała już wyjść z pokoju, kiedy
umierająca kobieta poprosiła o coś niespodziewanego:
− Chciałabym zamienić z Malbornem kilka słów… jeśli pozwolisz.
Księżna uniosła brwi, ale nie skomentowała tej prośby w żaden
sposób.
Gdy zostali sami, staruszka wykonała dłonią przyzywający gest,
tak że generał był zmuszony przysunąć się do niej bliżej, niż by sobie
tego życzył, zważywszy na zapach zbliżającej się śmierci unoszący się
wokół łóżka. Wojskowy był rad, że pozwolili mu zabrać naszyjnik

65

blokujący magię, bo rodzina namiestników posiadała od pokoleń
bardzo sprawne talenty umysłu, a nie chciał, by dostrzegła odrazę,
jaka się w nim pojawiła.
− Muszę ci coś wyznać, Naramirze. − Malborn lekko drgnął.
Malborn było nazwiskiem rodowym jego matki.
Nikt nigdy nie nazywał go pierwszym imieniem, nawet najbliżsi,
i było to specyficzne doznanie. Zupełnie jakby staruszka mówiła
o innej osobie. Całe życie dla wszystkich pozostawał po prostu Malbornem, a właściwe, mocno obciążone imię − zostało dogodnie zapomniane.
− To ja jestem winowajczynią w tamtej sprawie sprzed lat.
Mężczyzna od razu wiedział, o czym ona mówi, bo mogła mówić
tylko o jednym.
− W jaki sposób? − zapytał, prostując się.
Żółta, woskowa twarz kobiety rozciągnęła się w gorzkim uśmiechu.
− Wiesz, że miałam poślubić Numara?
Generał potrząsnął głową. Żachnęła się.
− Był taki czas, taki krótki moment… moi rodzice pragnęli tego, bo
od zawsze nasza rodzina pragnęła wyniesienia do godności królewskiej. Nie mogliśmy przeżyć, że jesteśmy drudzy, jeśli chodzi o status
w królestwie. To trwało od setek lat… Ostatecznie Numar poślubił
siostrę króla Amona z Velenzji, a ja wyszłam za pewnego księcia
z księstwa na północy, z Vimdu. W sumie byłam zadowolona, bo jego
matka była hezryńską arystokratką i odziedziczył po niej zdolności
telepatyczne, co bardzo ceniłam u mężczyzn − to rzekłszy, lekko mrugnęła okiem, choć zaraz zaniosła się kaszlem i Malborn cofnął się nieco, mając nikłą nadzieję, że jej opowieść prędko się zakończy.
− Do rzeczy… do rzeczy… Ambicje mieliśmy od dawna, mój brat
poślubił siostrzenicę imperatora Vaseyu, to wbiło nas w jeszcze większą dumę.
Generał liczył, że jej „do rzeczy” oznacza pewne skrócenie wywodu,
jednak bardzo się przeliczył.
− Gdy więc moja starsza córka wyszła za tego sadystę, Narela,
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ucieszyłam się. Kolejny awans dla naszej rodziny… Jakże się myliłam!
Malborn wyczuwał kolejną dygresję w temacie Narela, majaczącą
już na horyzoncie ich rozmowy, dlatego postanowił to brutalnie
skrócić:
− A następnie Laulina związała się ze mną… z bękartem − wszedł jej
w słowo z taką miną, jakby zjadł kopiatą łyżkę dziegciu.
Starsza kobieta zamrugała powiekami, nie do końca zadowolona,
że straciła szansę na podzielenie się swoimi dogłębnie przemyślanymi
opiniami o zięciu, ale finalnie westchnęła i przyznała:
− Tak, a potem wyszła ta sprawa z tobą…
Zapadła cisza, przerywana tylko jej chrapliwym oddechem.
Kobieta przyglądała mu się chwilę, obserwując korowód uczuć
na przystojnej twarzy wojskowego. Przypominał jej bliźniaczo regenta Numara z czasów młodości. Była w nim zadurzona po uszy, taki
wysoki, rosły, wyniosły… Marzyła o tym, by zostać jego żoną, a nie
zadowalać się drugim synem księcia Vimdu… Ale życie wybrało dla
niej inaczej.
− Rozumiałam Laulinę, uwierz mi. Częścią mego serca byłam po jej
stronie. Jesteście tacy przystojni, tego nie można wam odebrać!
Gdy o tym mówiła, robiła to bardzo specyficznym, nieco podszytym erotyzmem tonem, a Malborn walczył z odruchem wymiotnym.
− Ale byłeś wtedy zaledwie drugim bękartem Naramira II. Rothgar
był przynajmniej synem królowej, ty… sam wiesz, jakie masz pochodzenie.
− Tak, wiem − oświadczył lodowato.
Staruszka uśmiechnęła się niemal ciepło.
− Już dobrze, chłopcze, nie nadymaj się. Wybacz starej kobiecie.
Wtedy wydawało mi się to katastrofą dla naszego rodu.
− Zaiste… wyobrażam sobie. Syn łaziebnej! − Gorycz w jego tonie
nie była nawet skrywana.
− Jak zobaczyłam was razem… na tamtym noworocznym balu,
moje serce prawie wyskoczyło z piersi. Jak dwa zakochane gołąbki,
zapatrzone w siebie… Poczułam się tak, jakby ktoś uderzył mnie obuchem w głowę. Musiałam działać, bez zwlekania!
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Zapadła cisza. Malborn świetnie pamiętał tamten bal. Tak, był
wtedy zakochany po uszy i miał jej wzajemność. Widział ją w oczach
księżniczki, w nieśmiałym pocałunku, jaki ich wtedy po raz pierwszy
połączył.
− Co zatem zrobiłaś? − zapytał, pochylając głowę, by nie zobaczyła
gniewu na jego twarzy.
− Poszłam do twojej przyrodniej siostry, Rothanny, potrzebowałam jej talentu i mistrzostwa w alchemii. Zrobiła dla mnie specjalny
wywar, który powodował… określone skutki.
− Jakie?! − Malborn poderwał głowę i wbił w nią ostre spojrzenie.
Staruszka zatrzepotała rękami i przetarła okolice ust chusteczką.
− Do tego dojdę za moment. Rothanna wskazała mi też osobę, która mogła pomóc w realizacji mojego planu.
Malborn nie miał pojęcia dlaczego, ale od razu wiedział, o kogo
chodzi.
− Rothgara?
− Tak.
Chwilę milczeli.
− Rothgar był w tamtych czasach… kimś innym niż jest teraz,
a zarazem dyskretną osobą, idealną do takiego zadania.
− Ona miała szesnaście lat! − podniósł głos Malborn, który nie wytrzymywał już napięcia. Z bolesną wyrazistością uświadomił sobie, co
zrobiła matka Lauliny. − A ile on miał wtedy? Trzydzieści siedem?
− Coś koło tego. Byłam pewna, że zrobi to w odpowiedni sposób.
Słyszałam plotki o jego wybitnych umiejętnościach. Nie chciałam, by
wyniosła z tego traumę. Fakt waszego bliźniaczego podobieństwa był
ważny, istotny! Dlatego padło na niego. To był czynnik łagodzący.
− Podły, okrutny plan! − Malborn nie mógł już dłużej tkwić w jednej pozycji, gdy szarpały nim tak silne emocje. Zerwał się na równe
nogi. Krążył po pokoju, wymachując rękami. − Jak mogłaś oddać własną córkę w łapy takiego człowieka, dla którego ona nic nie znaczyła!
Zabrał jej wianek i więcej się nie spotkali! Bezlitosne i okrutne!
− Nic nie rozumiesz, Malborn! − sapnęła kobieta. − Zrobiłam
wszystko, co w mojej mocy, by ją do ciebie zniechęcić konwencjonal-
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nymi metodami! Krzyczałam, błagałam, płakałam. Zagroziłam jej
wywiezieniem. Ona zagroziła samobójstwem. Sprowadziłam magów,
by jej to wybili z głowy, zrobiła taką scenę, że nie chcieli nawet do niej
podejść! Jej ojciec nawet złoił jej skórę, a ona przyjęła to z uśmiechem!
Walczyła o ciebie jak lwica, nie rozumiesz?! Musiałam uciec się
do czegoś więcej!
Malborn zacisnął dłonie w pięści i uderzył jedną z nich w ścianę.
Zaklął szpetnie, mając gdzieś dobre maniery.
Szarpał nim potworny żal, gniew i przykrość…
Kochała go… Tak bardzo go wtedy kochała, że sprzeciwiła się własnej rodzinie! Gdyby nie posiadał rycerskiej duszy − z pewnością ta
stara raszpla poczułaby jego gniew na swojej skórze. Ale była zaledwie umierającym truchłem, które nie miało już znaczenia.
Za to on?
On tyle lat nienawidził Laulinę, gardząc nią za jej małostkowość
i słabość charakteru. Jakże niesprawiedliwe, jakże niezgodne to było
z prawdą! Dziewczyna walczyła… walczyła, ale przeciwnik dysponował wszystkimi środkami po swojej stronie. A ona miała tylko swoje
szesnastoletnie, zakochane serce.
Pomylił się co do niej sromotnie… Poczuł wstyd i ból.
− Gdy w następnym tygodniu pojechała na wizytę do swoich siostrzeńców − ciągnęła starucha − posłałam tam Rothgara. Przemycił
środek do jej napoju, mocny środek, który sprawił, że… zapomniała
o tym, kim była, czego chciała, kogo kochała, pragnęła jedynie mu się
oddać i… oddała się. Tak właśnie musiało się to odbyć, dokładnie tak.
Musiała zwątpić sama w siebie. W swój charakter, w prawdziwość
swej miłości do ciebie. I to nie mogła być mikstura, która sprawiłby,
że pokochałaby Rothgara. Nie chciałam, by jej serce należało do niego,
tak szalona nie byłam! To musiało być coś doraźnego, chwilowego.
Intensywnego. Coś, co by zmusiło ją, by dobrowolnie zrezygnowała
z ciebie. Całkowicie z własnej woli, wierząc, że jest ciebie niegodna, że
upadła, że cię obrzydliwie zdradziła.
− Jesteś chora… po prostu chora…! − mamrotał Malborn, dociskając ręce do pulsującej skroni. Miał wrażenie, że słowa starej księżnej
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boleśnie wwiercają mu się w głowę.
− Tak, jestem… i umieram teraz właśnie dlatego.
Machnął ręką, jakby odganiał chmarę dokuczliwych owadów, nabrał powietrza w płuca, wypuścił je ze świstem, próbując oprzytomnieć i się uspokoić. Z przeszłością… nie mógł nic przecież zrobić. Mógł
jedynie zmienić przyszłość.
Mógłby ją zabić tutaj, w tej chwili.
Mógłby ją zmiażdżyć jak szkodliwą glistę, ale… wtedy straciłby też
Laulinę. A do tego nie mógł znowu dopuścić. Tylko dlatego odwrócił
się, powstrzymując wysiłkiem woli, aby nie zgnieść jej suchej krtani.
− Usłyszałem dość. Pora na mnie − rzucił sucho.
− Jeszcze parę słów uzupełnienia, Malborn… − Uniosła dłoń. − Kazałam jej przekazać ci, że nie chce z tobą być, bo jesteś bękartem.
Wiedziałam jednak, że nie uwierzyłbyś w jej słowa, podejrzewałbyś
podstęp, podejrzewałbyś, że zahipnotyzowaliśmy ją albo coś takiego.
Dlatego napisałam do ciebie tę notkę o Rothgarze10. Abyś miał to
z dwóch stron. Dwa powody… byś zobaczył, jak mało znaczyłeś dla
niej. I to finalnie zadziałało. Ona zwątpiła w siebie… a ty zwątpiłeś
w nią. Idealny plan.
Wyprostował się i spojrzał na nią lodowato. Jawiła mu się jako
prawdziwa psychopatka, zaburzona emocjonalnie osoba dążąca po
trupach do celu.
− Tak, widzę, że jesteś z siebie dumna… twój plan wypalił. Gratuluję skuteczności. Ona wyjechała przecież zaraz potem i poślubiła tamtego arystokratę z Aspenn, nie mylę się? Brawo! Brawo! Brawo! Sukces! − Ostentacyjnie klasnął w dłonie.
Staruszka pochyliła głowę, a w jej oczach pojawiły się niespodziewanie łzy. Przykryła usta dłonią.
− Chłopcze… mówię ci to, by sprawiedliwości i by prawdzie stało
się zadość. Ja umieram z moimi grzechami i sekretami. Ty tak umierać nie musisz. Masz jeszcze szansę, ona jest wolna, samotna, wciąż
piękna… ty jesteś także kimś innym niż wtedy. Możecie sobie pomóc
wzajemnie!
10

Chodzi o notkę, którą Malborn czyta w II tomie, gdy podsłuchuje go N’ira.
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Widząc w niej takie emocje, nie miał na nic innego ochoty, jak tylko parsknąć śmiechem w tę jej zapadłą, sinożółtą twarz. Oprócz może… palącej ochoty, by ją zabić tu, na miejscu.
− Nie mam ci nic do powiedzenia i nie potrzebuję twojego błogosławieństwa! Jesteś złym człowiekiem i okrutną matką!
− Jeszcze jedno, ostatnie… − Znów uniosła wychudłą dłoń.
Prychnął wściekle.
− Co dodatkowego możesz mi powiedzieć? Nic już nie zmieni mego
zdania o tobie!
− Rothgar… nie chciał się tego podjąć. Błagał mnie, bym go nie
zmuszała.
Malborn chciał wyjść już z pokoju, ale to zdanie zatrzymało go
w pół kroku. Odwrócił się, spoglądając na nią przeciągle.
− W sensie?
− Mój mąż był osobistym przyjacielem Zamelnikona, Głównego
Inkwizytora.
− I…?
− Szantaż. Zagroziłam mu Inkwizycją. Uwierz, miałam moc, by to
zrealizować i byłam na to gotowa. Powiedziałam: albo to zrobisz, albo
twoimi jądrami zaopiekuje się Vuduun.
Malbornowi było niewiarygodnie trudno uwierzyć w to, co mu
mówiła.
− Dlaczego w ogóle odmawiał? Zwykle chętnie korzystał z każdej
okazji.
− Powiedział mi, że kocha inną. Nie wiem kogo.
− Inną? A kogóż to…? − Zamyślił się.
Po chwili jednak daty ustawiły się w jego głowie we właściwej kolejności. Dwadzieścia jeden lat wcześniej miała miejsce słynna sytuacja z Rothgarem, Nerillą i Naramirem III11. Malborn nigdy nie chciał
w to wnikać. Uświadomił sobie zabawny fakt, że Nerilla i Laulina
znały się i przyjaźniły, mimo że Laulina była niecałe trzy lata starsza.
Rothgar musiał znaleźć się w niemałym kłopocie. Wzięty w dwa ognie.
Przyparty do muru, szantażowany… Kochający jedną dziewczynę, ale
11
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zmuszony do seksu z drugą.
− Mam nadzieję, Naramirze, że znajdziesz w swoim sercu odrobinę
wybaczenia dla takiej starej kobiety jak ja… Co mi pozostało na łożu
śmierci, jak tylko szukać rozgrzeszenia?
Malborn parsknął śmiechem, jakby usłyszał coś absolutnie głupiego, znaczącym gestem popukał się po czole, a potem odwrócił się
na pięcie i wyszedł z jej komnaty zdecydowanym krokiem. Prędzej
skoczyłby dobrowolnie w piekielne ognie Otchłani, niż wybaczył tej
wiedźmie.
Musiał odnaleźć Laulinę. Musiał!
Po kilku minutach natknął się na nią na dużym tarasie wychodzącym na ogród, siedzącą na wygodnej sofie, sączącą wino
z kryształowego pucharka. Jej piękne włosy były rozpuszczone.
Miękką, lśniącą falą spływały na jej ramiona. Poczuł, że robi mu się
gorąco. Widział ją teraz znowu jako tamtą niewinną dziewczynę…
jako kobietę godną jego miłości i uwagi, którą spotkał okrutny los.
− Miałem właśnie rozmowę z twoją matką… Zapewne domyślasz
się, co mi opowiedziała − zakomunikował od drzwi, podchodząc
do niej. Usiadł obok.
Wzniosła na niego chabrowe oczy. Nie bez powodu dwadzieścia lat
temu w Syllonie wymieniano cztery kobiety jako najpiękniejsze
w stolicy: Laulinę i jej starszą siostrę oraz dwie siostry, księżniczki
Duzz. No i oczywiście w niektórych kręgach żartowano, że w to grono
powinien wliczać się także książę Fenril, bo wcale nie ustępował im
pod względem urody.
− Zapewne to samo, co mnie, gdy wróciłam z Astenn…
− Miałaś zatem chwilę czasu, by sobie z tym jakoś poradzić.
− Tak… Od ponad roku z tym żyję.
Zapadła cisza.
Malborn popatrzył na ogród, który utrzymywała rodzina Lauliny.
Był wyjątkowo piękny i rozległy. Ich dwór znajdował się na skraju
dzielnicy Zachodniej i należał do niego spory kawałek ziemi, umiejętnie zagospodarowanej przez najlepszych ogrodników Syllonu.
− Tyle lat cię nienawidziłem. Nienawidziłem całym sercem. Tak,
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jak mocno cię kochałem, tak potem… ech…
Jej usta drgnęły lekko.
− Ja nienawidziłam siebie dwukrotnie mocniej, zapewniam cię.
Moje życie po tym, jak matka wywiozła mnie do Astenn, okazało się
piekłem. Mój mąż był człowiekiem trudnym, zimnym i nieprzystępnym. Nie miałam nikogo, przyjaciół, bliskich. Żyłam, wracając pamięcią do nas… do naszych krótkich chwil. Minęły lata, nim
zaakceptowałam moje życie, dopiero gdy narodziły się dzieci, mogłam na nich skupić swoją uwagę i swoją miłość. A teraz chcę cię prosić o wybaczenie za to, co ci wyrządziłam − szepnęła.
Ujął ją za rękę.
− Ty nie masz mnie za co przepraszać. Jej jednak wybaczyć nie
mogę. I nie wybaczę. Skazała nas oboje na wiele lat cierpienia.
− A ja… ja jej wybaczyłam. Nie zmienię tego, co się stało, ona także
nie może tego uczynić. Nie da się tak żyć, z nienawiścią w sercu. Zatruje to nas tak, jak zatruło ją. Zjadło ją poczucie winy. Sama siebie
zabiła tą chorobą, niemożliwą, nieuleczalną.
Malborn milczał przez chwilę. W tym momencie nie umiał się
zdobyć na taką szlachetność, jaką ona się wykazała. Po raz kolejny
pomyślał o tym, jak bardzo się co do niej pomylił. Nie chcąc ciągnąć
dalej tego wątku, w jakim musiałby ujawnić twardość swojego serca,
postanowił zapytać o bezpieczny temat.
− Na co choruje?
− To syndrom mutacji magicznej12. Jedyna choroba, jakiej uzdrowiciele nie mogą uleczyć. Wymaga magów o specjalności magia
transformacji i kreacji, ale na Jolinie nie ma żadnego z nich na wymaganym poziomie mocy. Próbowałam załatwić jedną naszą lokalną
maginię, bakałarza z uniwersytetu, ale pomogła tylko w pewnym
stopniu, wydłużając jej życie o zaledwie półtora roku. Nie można nic
już więcej zrobić. Po prostu zjada ją to od środka.
Malborn zerknął na nią spod oka, odnotowując, że ubrana jest
w przewiewną sukienkę opinającą się na jej piersi w sposób, który
podnosił mu ciśnienie. Nalał sobie wina do pucharu. Przez chwilę
12
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oboje sączyli je w ciszy.
− Co z nami będzie, Laulino? − zapytał wreszcie, spoglądając na nią
pytająco.
− Mamy lata na to, by to sobie przemyśleć. By to sobie ułożyć. Wygląda na to… że jesteś na mnie skazany.
Uśmiechnęła się i delikatnie poklepała go po udzie. Wbił spojrzenie w jej drobną, białą dłoń. Gdy chciała ją zabrać z jego nogi, przykrył ją swoją dłonią.
− Jesteś magiem umysłu, prawda?
− Tak, przecież pamiętasz. Wszyscy w naszej rodzinie mamy taki
talent.
− Zatem wiesz już, czego ja pragnę…
Spojrzała na niego spod rzęs. Zobaczyła to w jego umyśle wyraźnie
i bez filtrów.
− Ja nigdy nie przestałem cię kochać, Laulino. Nawet wtedy, gdy
cię nienawidziłem.
− Ja też nigdy nie przestałam cię kochać, Malbornie. I dlatego zgodziłam się na tę propozycję Rothgara, abyś spędzał swój czas
w areszcie domowym… Tutaj, u mnie. Coś między nami nie zostało
wtedy dokończone. Chciałabym, by udało nam się to dokończyć.

Rudniczka i licz, 20 miesięcy,
22 dni po zakończeniu Plagi
Stoję pośrodku pól bezkresnych
Źrenica moja o pustkę się rani
zderza się niebo z widnokręgiem
spływając na mnie obłokami
Stella, „Recytacje serca”
Rudniczka siedziała przy stole, w głównym pomieszczeniu barki,
i wpatrywała się w powierzchnię specjalnego, magicznego zwiercia-
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dła, które zakupiła jakiś czas temu za śmieszną kwotę na magicznym
Wiosennym Jarmarku, od pewnej grubej handlarki o świńskich oczkach13.
Przedmiot pokazywał, gdzie przebywa wybrana osoba − bliska temu, kto o nią pytał.
Wpatrywała się teraz w jasną twarz swojego syna, Svena, który
układał się właśnie do snu w jakimś dobrze urządzonym pokoju hotelowym. Delikatnie przesunęła dłonią po jego głowie, widocznej
na powierzchni lustra, a ciepły uśmiech złagodził nieco wyraz jej twarzy, wyostrzonej przez specyficzny rysunek pokrywających ją szczelnie tatuaży. Gdyby handlarka wiedziała, jak cennym i rzadkim artefaktem było lustro, nigdy nie sprzedałaby go za taką cenę.
Rzeczna Wiedźma lekko zmrużyła oczy, widząc, że obok Svena
układa się czarnowłosy młodzieniec z rodu Syllończyków. Pokręciła
głową i westchnęła.
Spędzała o wiele za dużo czasu przy tym stole, gapiąc się na to, co
robił Sven, zahipnotyzowana, jakby oglądała ciekawe, teatralne
przedstawienie.
Nagle konstrukt, siedzący pod jej stołkiem, drgnął i wydał z siebie
pisk. W ułamku sekundy na środku barki pojawiła się postać licza,
wyłaniając się z czerwonej mgły, a konstrukt błyskawicznie przemienił się w swoją bojową formę i skoczył w stronę władcy nieumarłych.
Rozdęty, przypominał czarnego jaguara z rzędem kostnych wyrostków na grzbiecie i paszczą zdolną otwierać się na szerokość wystarczającą, by zmiażdżyć ludzką głowę.
Ale gdy tylko łapami zetknął się z piersią nieumarłego, natychmiast opadł z powrotem na ziemię, skowycząc w przeraźliwym bólu
i zwinął się do swojej poprzedniej, miniaturowej formy. Kuląc ogon,
ukrył się za stołkiem, na którym siedziała wiedźma.
Dla kobiety wizyta Rothgara nie była zaskakująca.
Wyczuwała, że się pojawi, choć oczywiście dzielny konstrukt nie
zamierzał pozwolić materializować się losowym osobom na pokładzie
barki swej pani! Dlatego zareagował bezbłędnie. Ani Rudniczka, ani
13
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Tak, tak! Tej samej, którą spotkała Ulivia.

licz nie mieli do niego o to pretensji. Działał zgodnie ze swoim magicznym programem. Niestety nie miał szans z liczem, mogącym go
pozbawić całej energii w ułamku sekundy, ani też z jego pancerzem
eterycznym, który nieumarły przybierał ze sobą na każdą wyprawę
w niepewny teren. Pancerz zadawał ból każdej osobie wchodzącej
z nim w kontakt, a która miała wrogie zamiary wobec jego nosiciela.
Konstrukt nie odczuwał bólu w sensie dosłownym, ale duży dyskomfort połączony z wrażeniem rozrywania ciała, dlatego zmuszony był
się wycofać.
− Witaj, Rudniczko − powiedział spokojnie Rothgar.
− Witaj, Rothgar − odpowiedziała równie spokojnie.
Wzrok licza padł na lustro i gdy tylko zobaczył na nim twarz Svena
rozmawiającego w łóżku z Norgalem, jego oblicze wyciągnęło się od
z trudem opanowywanego zdumienia.
− Achhhhh… więc to tak? − mruknął.
Jednak zadziwiająco szybko oderwał oczy od lustra i bez pytania
o pozwolenie usiadł na jednym z krzeseł stojących pod ścianą,
a wciśniętym między kufry z magicznymi składnikami z jednej –
i półki pełne różnych mikstur oraz suszących się ziół – z drugiej strony.
Wciągnął nosem charakterystyczny, korzenny zapach.
Rothanna zawsze gardziła miksturami Rzecznej Wiedźmy, uważając, że są miernej jakości, a ich działanie pozbawione jest subtelności,
jaką ona potrafiła im nadać. Znane były z uciążliwych efektów
ubocznych, których eliksiry Rothanny oczywiście nie posiadały. Lata
edukacji w Akademii Magii, dziewiątka w alchemii – kontra… samouctwo jasnowidzki? Nikt się nie dziwił tym różnicom. Jedyne, co ich
mikstury miały wspólnego, to wielkie ego swoich twórczyń.
− Przybyłem ci podziękować, jak zapewne wiesz – powiedział, zakładając nogę na nogę i odginając się na oparciu.
− Tak coś czułam…
− Ocaliłaś mi niejako życie… − dodał, wbijając w nią spojrzenie tak
przenikliwie, że wyprostowała się niespokojnie, a jej wielki, zielony
irokez się zakołysał.
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− To za dużo powiedziane. Pozwoliłeś się ocalić, taka prawda. Sam
podejmujesz decyzje.
Zapadła dość niezręczna cisza. Rothgar patrzył na powałę, lekko
zwinąwszy usta.
Nagle jednak poruszył się i nieco pochylił.
− Nie popełnię błędu Narela. Przyniosłem ci złoto − powiedział rzeczowo.
Skrzywiła się, ale jej oczy rozbłysły. Nie byłaby sobą, gdyby
wzmianka o złocie nie przyśpieszała jej pulsu.
− Ale ja dałam ci tę przepowiednię za darmo… − zaprotestowała bez
przekonania.
− Nic nie jest za darmo, Rudniczko.
Przez chwilę przyglądała mu się uważnie. Patrzyli sobie prosto
w oczy. Wyglądał bardzo korzystnie w czarnej zbroi paskowej, a jego
– ponownie – długie włosy były perfekcyjnie rozczesane na elfią modłę, osypując się jak atłasowy płaszcz na szerokie ramiona mężczyzny.
Przełknęła ślinę. Zawsze podziwiała bezbłędne rysy rodu królów Syllonu. Można powiedzieć, że miała do nich słabość.
Rozciągnęła usta w bladym uśmiechu i kiwnęła głową.
− Prawda – szepnęła.
Wstał i powoli podszedł do niej. Zerknął na pierścień Rudniczki,
wykrywający telepatyczne ingerencje, który nagle się rozjaśnił. Mrugnął do niej. Widział siebie w jej oczach, ale nie zamierzał tego obrazu
komentować. Znał takie spojrzenia aż za dobrze.
Oparł się o stół i wbił wzrok w lustro. Zwęził oczy, spoglądając
na postać Norgala.
Jego ręka opierała się o blat, tuż obok maleńkiej ręki dylfki. Byli
teraz naprawdę blisko i Rudniczka obserwowała piękny profil mężczyzny otoczony prostymi, smoliście czarnymi włosami. Miał też
niezwykle długie i gęste rzęsy. Musiała przyznać, że ta cecha urody
była… u licza absurdalnie niepotrzebna.
Wciągnęła głębiej powietrze, sama się sobie dziwiąc. Ciekawiło ją,
czy pachniał trupem. Albo wampirem? Nic takiego nie poczuła,
oprócz subtelnego aromatu mydła i zapachu skórzanej zbroi.
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Powoli spuściła oczy i chwilę przypatrywała się jego tatuowanej
ręce, żyłom na niej widocznym, wspinającym się po dłoni, wyżej
na nadgarstek, ginącym pod czarnym rękawem. Zawsze podobały jej
się takie wypukłe żyły u mężczyzn.
Wstrzymała oddech. Następnie delikatnie podniosła swoją dłoń
i przesunęła nią po jego skórze w dość jednoznacznym, nasyconym
erotyzmem geście.
Natychmiast między ich ciałami zaiskrzyło małe, elektryczne wyładowanie.
Rothgar spojrzał najpierw na jej dłoń, a potem na twarz dylfki,
która miała jednoznacznie uchylone wargi.
Gdyby nie te agresywne tatuaże, byłaby atrakcyjna. Nie miała nawet jednej zmarszczki dzięki swojej dylfiej krwi. Ale barwne malunki
na skórze nadawały jej zbyt awangardowy i wyzywający wyraz, który
nie był w jego guście. Właściwie nie dało się ocenić prawidłowo jej
urody i wieku, bo rysunki wspinały się barwnymi, gęstymi spiralami
i wzorami na jej policzki, czoło, nawet na powieki. Malowana kobieta,
tak powinni o niej mówić, a nie Rzeczna Wiedźma − pomyślał.
Chwilę trwała cisza.
Potem ona powiedziała bardzo cicho, bo i tak nie miała nic
do stracenia.
− Wiesz… ja od złota wolałabym rżnięcie.
W kąciku jego ust pojawiło się lekkie rozbawienie. Powoli pochylił
się w jej stronę. Natychmiast przymknęła oczy, czekając na pocałunek, ale zamiast niego on zbliżył swoje usta do szpiczastego ucha
wiedźmy i szepnął niemal zmysłowo:
− I zerżnąłbym cię tu i teraz, z wdzięczności za tak trafną przepowiednię. Zerżnąłbym… tak, że nie mogłabyś chodzić przez tydzień,
ale… aktualnie nie jestem już na rynku. Sam się sobie dziwię, że to
mówię. Niedługo żenię się z Ulivią.
− A w czym to przeszkadza…? − Mrugnęła znacząco.
− Niby w niczym, ale aż takim szują nie jestem, chociaż jak chcą
badacze tematu liczów, powinienem być z gruntu amoralny. Nie będę
taki jednak wobec kobiety, która chciała oddać za mnie życie.
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A potem wyprostował się i odsunął swoją rękę z jej zasięgu.
− Ale złoto chyba wciąż znajduje się dość wysoko na twojej liście?
Mam więc nadzieję, że nie obrazi cię moja odmowa, a ucieszy jego
sterta? − to rzekłszy, lekko kopnął nogą torbę, z którą tu przybył, leżącą nadal w miejscu, gdzie się pierwotnie teleportował.
Rudniczka uśmiechnęła się, słysząc charakterystyczny dźwięk
szczekających o siebie złotych monet. Musiało ich być w torbie bardzo dużo. Prawda jednak była taka, że w tym konkretnym momencie
nie troszczyła się wcale o złoto. Przez jej głowę przepływała właśnie
wizja, jak licz opiera ją o brzeg stołu i bierze namiętnie, wchodząc
w nią aż do końca, ale… niestety musiała chwilowo zadowolić się jego
inną ofertą.
− Cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma – mrugnęła
okiem – i nie, nie zamierzam się obrażać. Choć po ilości wyładowań,
jakie widzę, wnoszę, że byłaby niezła zabawa.
Rothgar, który odczytał, co pojawiło się w jej głowie, taktownie
milczał. Nie chciał też nic mówić o znacznie bardziej efektownej ilości
wyładowań, jakie pojawiały się między nim a Ulivią, choć musiał
przyznać, że i ta pomiędzy nim a Rudniczką też była niemała. Zapewne ich dziecko miałoby potężny potencjał, gdyby takowe posiadali.
Ale licz nie wykazywał zainteresowania płodzeniem utalentowanych
magicznie dzieci. Interesował się za to… ocaleniem swojego życia.
Dlatego pochylił się i lekko stuknął w powierzchnię lustra, aby
skoncentrować jej uwagę na znacznie mniej gorącym, ale o wiele
ważniejszym temacie.
− Gdy wyrzuciłem mojego wychowanka na księżyc, razem z nim
polecał tam Sven…
Założyła ręce na piersi i zrobiła znaczącą minę.
− Wiem o tym. I wiedziałam, że tak się stanie.
− Dlaczego temu nie zapobiegłaś?
− Ponieważ wizje powiedziały mi, że mimo iż sporo tam przecierpi,
finalnie wyjdzie mu to na zdrowie. A i tutaj byłby w sporych tarapatach, gdyby chciał sam iść na spotkanie z niejakim dr Vuduunem.
Sporo jego ścieżek prowadziło do ciężkich kłopotów. Czy tu, czy tam.
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Ale w tej księżycowej widziałam największy potencjał. Dla niego. Dla
jego charakteru. Dla jego integracji.
Powoli kiwnął głową.
− Cieszę się, że tak to widzisz. To nie było intencjonalne, wiesz
o tym? Miałem z nim umowę biznesową, nie leżało w moim interesie
wykopywanie go z Joliny… Prawdę mówiąc, już wcześniej mi pomógł.
Mam wobec niego dług.
− Wiem o tym, Rothgarze. Mówił mi. Rozumiem wszystko. I wiem,
że nie chciałeś zabić mojego jedynaka… Nie rozmawialibyśmy teraz,
gdyby było inaczej. − Zawahała się, zmieniając temat. − Mam nadzieję,
że jesteś przynajmniej zadowolony ze swojej zemsty na tym chłopaku… Norgalu? Tak?
Rothgar szybkim ruchem odwrócił się do niej tyłem i podszedł
do ściany, na której wisiało kilka rzędów suszonych skrzydeł żabikotków. Chwilę przypatrywał się im w skupieniu, śledząc grę świateł
w ich tęczowych błonkach. Pamiętał, co mówiła mu o nich Rothanna.
Te sproszkowane skrzydła były najmocniejszym znanym na Jolinie,
naturalnym afrodyzjakiem. Westchnął.
− Nie, nie jestem. Marzyłem o tej zemście, ale smakuje ona
w moich ustach tylko goryczą. Gdy dowiedziałem się, że nie umarł,
gdy niewolnica powiedziała mi, że oni żyją… Pojechałem do Vaseyu,
do pewnego maga poszukiwacza, który tam mieszka. Drążyłem sprawę. Dowiedziałem się, gdzie jest. Doznałem dziwnie wielkiej ulgi. Nie
wiem czemu, ale nagle poczułem się jak ktoś, kto rozbił kryształowy
puchar i dostaje szansę cofnięcia czasu, by wszystko naprawić, podjąć
mądrzejsze decyzje. Wysłałem mu nawet dwójkę osób, które mogą się
okazać dość przydatne w jego… powrocie z Zielonego. − Uśmiechnął
się krzywo.
− Poetycko to ująłeś, ale chyba wiem, co masz na myśli. Ty i on jesteście mocno ze sobą związani. Na wielu płaszczyznach – mruknęła,
zerkając na niego spod rzęs.
Nie skomentował tego.
Dotknął jednego ze skrzydełek i przez chwilę myślał.
− Zastanawiałem się nad kontaktem z nim. Nad tym, jak by prze-
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biegł − powiedział nagle. – Dużo myślałem o twojej przepowiedni.
Ufam ci. Sprawdziła się już jedna połowa. Druga połowa to… wybaczenie? Nie chodzi pewnie o prosty akt wybaczenia w sercu, lecz
prawdziwe pojednanie z nim? Coś, przed czym moje ego zaciekle się
broni? − Skrzywił się.
Wiedźma milczała. Spuściła wzrok. Rothgar spojrzał w jej stronę,
odnotowując zapadłą ciszę. Instynktownie sięgnął w stronę umysłu
kobiety. Nie znała odpowiedzi na to pytanie, nie wiedziała, co musi
dokładnie zrobić. Dlatego nie chciała nic mówić.
Poczuł do niej szacunek. Dwadzieścia lat wcześniej nie wahałaby
się potwierdzić mu jednej z tych wersji. Teraz była ostrożna. Ona –
dojrzała. Czy i on pójdzie w jej ślady?
Westchnął i wzruszył ramionami.
− Wiesz, są też inne osoby, którym powinienem wybaczyć. Może
powinienem najpierw w taki sposób potrenować? Mój ojciec. Moja
siostra. Mógłbym im wewnętrznie odpuścić, skoro nie ma ich już
wśród żywych. A z żyjących to na przykład książę Fenril! O, tu mam
pole do popisu! Bardzo mnie zranił przed laty. Bardziej niż sądziłem,
że to możliwe.
Rudniczka uśmiechnęła się pod nosem i kiwnęła głową.
− A, tak. Książę przyszedł do mnie wtedy, jak zapewne wiesz14.
Biedak, sam zrobił sobie tym więcej krzywdy, niż się spodziewał.
Na początku chciał cię tylko wykorzystać. Nie planował się do ciebie
zbliżać. Jednak potem się w tobie naprawdę zakochał, po tym
wszystkim, co dla niego zrobiłeś. Można powiedzieć, wbijając ci nóż
w plecy, sam się na niego nadział. Bardzo tragiczna historia. Ale przecież wiesz, że jest częścią większej przepowiedni?
− Tak, wiem. Przepowiedziałaś mu, że ma się trzymać ode mnie
na dystans. Tylko przyjaźń, koleżeństwo. Nic więcej. Inaczej będą
miały miejsce katastrofalne wydarzenia. Wątpiłem w to aż do momentu, gdy mnich Mecjusz powiedział mi niemal dokładnie to samo.
Wtedy pomyślałem, że może jednak coś w tym jest? I trzymałem od
Fenrila zdrowy dystans przez te lata. Ciągle czekam na realizację tej
14
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Patrz „Sekrety”.

przepowiedni! I czekam… czekam.
− Doczekasz się, spokojnie! Dobrze, że zaufałeś mnie i Mecjuszowi.
Niedługo się przekonasz dlaczego.
Zapadła długa cisza.
Rothgar powrócił spojrzeniem na skrzydełka żabikotków. Ich tęczowy blask przykuwał uwagę. Delikatnie ujął jedno z nich i zdjął
z gwoździka. Uniesione pod światło przepuszczały barwne promienie,
przesuwające się po jego twarzy.
Rudniczka przypatrywała mu się z namysłem.
− Gdy już uznasz, że przetrenowałeś swoją sztukę wybaczania
i zechcesz pogadać z Norgalem, to… zupełnie przypadkiem trafiłeś
do osoby, która wie, co może być twoją szansą. A masz ją pod swoim
nosem.
Uniósł brwi i ponownie podszedł do stołu.
Konstrukt fuknął na niego jak rozzłoszczony szczeniak.
− Sven robił sobie dodatkowe kursy na Wyższej Szkole Magii
w Hezrynie. Nauczył się tam przy okazji sporo lokalnych piosenek,
których po jego powrocie musiałam wysłuchiwać, choć nie kręcą
mnie te hezryńskie, góralskie… rzępolenia. Jedna z nich leciała mniej
więcej tak:

Królowa nasza, jak bogini, wędruje w cudzych snach…
Jak ptak nad domami lata, na skrzydłach wiatru gna
Królowa nasza okrąża świat i księżycowe czyta sny
Nikt się przed nią nie ukryje, nawet ja i nawet ty…

Zanuciła, a jej głos okazał się bardzo przyjemny. Sven miał po kim
dziedziczyć muzyczny talent.
− Jakoś tak leciała – zaśmiała się – taka wiejska przyśpiewka.
A poważnie mówiąc, Sven wspominał, że Królowa-Wiedźma umiała
odwiedzać sny mieszkańców księżyców. Taka krążyła plotka. Zastanawiam się, czy Ulivia by tego nie potrafiła, skoro jest ponoć tak utalentowana jak jej babka?
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Rothgar odgarnął kosmyk z twarzy i założył za ucho. Odzwyczaił
się już od długich włosów i musiał na nowo wyrobić sobie pewne nawyki.
Zadumał się.
− Naprawdę myślę, że powinieneś pogadać o tym z Ulivią. Jest
prawdopodobnie najlepszą osobą na Jolinie w tym momencie. Do takiego zadania.
− Myślę, że sam jakimś cudem wpadłem na tę metodę – oświadczył
i pochylił się lekko, wpatrując w zwierciadło, na którym Sven i Norgal leżeli już bez ruchu, pogrążając się we śnie.
Jego oczy spoczywały chwilę na twarzy Norgala i nawet Rudniczka
dostrzegła w nim tę samą ambiwalencję, jaką całe życie dostrzegał
w swoim wychowawcy jego uczeń. Miłość i gniew. Żal i dumę. Radość
i niechęć. − Spotkałem kogoś w moim śnie, kto sprawił, że zacząłem
go tam widywać. Norgala. On nie wie, że go obserwuję. Ale może kiedyś… się do niego odezwę.
Wyprostował plecy i powoli skinął głową.
− Na mnie pora…
− Rothgar. Nie traktuj tego lekko. Musisz wybaczyć, jeśli chcesz
żyć. Jeśli tego nie zrobisz, nie daję ci dużo czasu. Twoi wrogowie zbierają siły. Są rzeczy, których nie dasz rady pokonać, nawet jako licz.
Gwarantuję ci to.
− Dziękuję za ostrzeżenie. Będę miał je na uwadze. Do zobaczenia,
Rudniczko − powiedział cicho, wykonując ukłon.
A potem okryła go czerwona poświata i zniknął z barki − w ułamku
sekundy.
Rzeczna Wiedźma chwilę spoglądała na miejsce, w którym stał.
− Czeka cię jeszcze trochę niespodzianek, Rothgar. Niech bogowie
mają nas w swojej opiece… − szepnęła.
Następnie wstała i podeszła do iluminatorów w ścianie barki.
− Muszę zamówić stolarza. Przydadzą się szczelne okiennice −
mruknęła. – I muszę się wybrać do Vestiel. Choć nie ucieszy się, jak
mnie zobaczy i jakie wieści jej przyniosę… − dodała.
Chwilę jeszcze stała i patrzyła na czarną powierzchnię wody za ok-
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nem, zamknęła oczy.
Pomyślała o Rothgarze i chwili, gdy dotknęła jego dłoni. Zadrżała
na wspomnienie wyładowania elektrycznego, które ich połączyło.
Uśmiechnęła się.
Zaczęła bawić się w ścieżki.
Tak zupełnie – dla rozrywki. Bawienie się scenariuszami przyszłości − to była jej niewinna igraszka, jaką zajmowała się w długie, samotne wieczory na barce.
Dziesięć, piętnaście, dwadzieścia ścieżek… I nic. Zacisnęła dłonie
w pięści, mobilizując swój magiczny zmysł. Dwadzieścia pięć? Trzydzieści? Zaczęła czuć już magiczne wydrenowanie oraz nieuchronne
zniechęcenie. Licz okazał się wyjątkowo oporny na podryw. Z żadnej
strony nie było do niego dostępu.
A jednak w trzydziestej dziewiątej ścieżce zobaczyła coś, co zwróciło jej uwagę. Coś… co nią wstrząsnęło.
Tak, istniał sposób, by go uwieść. Ale to, co działo się dookoła tych
wydarzeń, było tak zdumiewające, że z wrażenia oparła czoło o szybę
iluminatora. Zawirowało jej w głowie.
− Biedny Rothgar… − mruknęła cicho. − Jak to mówią… raz
na wozie, raz pod wozem.

Uwaga od autorki:
Drogi Czytelniku/ Czytelniczko! Następne dwa rozdziały poświecone są walkom Veh’riel w Arenie. Są one pełne szczegółów i niuansów związanych z tematem sztuk walk, które pomógł mi opisać mój
mąż, przez wiele lat trenujący tego typu sporty. Mogą być one jednak
nużące dla osoby, która nie interesuje się tym zagadnieniem. Bez
uszczerbku dla fabuły można je pominąć. Są w pewien sposób niezależnym wątkiem, ciekawostką! :)
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Arena, 20 miesięcy i 23 dni po
zakończeniu Plagi
Czerwona mgła, czerwony pot, czerwony zapach. Nie ma nic
piękniejszego. To się nazywa: Zwycięstwo.
Spowiedź boksera
„Arena” znajdowała się w ogromnej, podziemnej sali o wysokim, sięgającym kilkunastu metrów sklepieniu podpartym kilkudziesięcioma
grubymi, kamiennymi filarami. Schodziło się do niej długimi schodami umocowanymi do jednej ze ścian. Zejście na sam dół zajmowało
kilka minut, więc mogli wykorzystać ten czas, by się rozejrzeć się.
Na środku umieszczono duży, elipsoidalny namiot, a wokół niego
widocznych było sześć aren − to jest wykopanych, okrągłych dołów
z wyrównanym dnem i stromymi ścianami, wzmocnionymi belami
drewna. Każdy, kto zdecydował się wejść na ring, nie dałby rady opuścić go bez pomocy ludzi z góry; istniały tylko dwie możliwości − albo
wychodził po drabince linowej jako zwycięzca, albo obsługa areny
musiała wyciągnąć go stamtąd nieprzytomnego.
Sven, Veh’riel i Norgal przypatrywali się otoczeniu z ogromną
uwagą. Mimo że Veh’riel była tu już wcześniej, wydawała się – jeszcze
bardziej niż jej towarzysze − czujna i skoncentrowana. Skanowała
otoczenie wzrokiem, obawiając się, że zobaczy kogoś, kto mógłby ją
poznać. Mimo że nosiła na sobie maskujący makijaż z barwami wojennymi orków, miała paranoiczne odczucie, że wszyscy i tak rozpoznają ją na pierwszy rzut oka.
Wzdłuż ścian olbrzymiej sali zauważyli stragany i stoiska. Sprzedawano tu dwa niezbędne produkty, których potrzebował rozemocjonowany tłum widzów − gorące jedzenie i… alkohol. Wokół nich
ustawiono stoły i ławy, gdzie kłębiło się mnóstwo przepychających
się i pokrzykujących ludzi. Wewnątrz panował hałas jak na jarmarku,
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początkowo wydający się nie do zniesienia, ale po chwili, w dziwny
sposób, stawał się praktycznie niezauważalnym tłem. Powietrze
w sali było duszne i przesycone nieprzyjemnym odorem będącym
mieszanką kwaśnego smrodu potu, wymiocin i świeżego lub przetrawionego alkoholu. Wyczuwało się tu też duszący dym z fajek. Metaliczny zapach krwi. Przypalony, wielodniowy tłuszcz.
Towarzysze podróży, przeciskając się przez tłum, kierowali się
w stronę w centralnego namiotu. Wśród mijanych ludzi łatwo mogli
rozróżnić gapiów od zawodników. Tych pierwszych było pełno, zbijali się w małe, głośne grupki, wrzeszczące, gestykulujące, rechoczące.
Chełpili się wygranymi zakładami, wykłócali się o faworytów.
Wojownicy natomiast stali zwykle samotnie, czasem tylko
ze swoimi trenerami, próbując skoncentrować się przed nadchodzącym starciem lub opatrywali rany po już odbytej walce. Uwagę Norgala zwrócił mężczyzna kucający pod ścianą − jego szeroko otwarte
oczy patrzyły przed siebie tępo, a z głęboko rozciętego łuku brwiowego płynęła fala krwi, dzieląc twarz na dwie różnobarwne połowy.
Wydawał się nie zwracać uwagi na świat zewnętrzny. Pozostali zawodnicy także trzymali się na uboczu, zerkając wrogo na każdego, kto
ośmielił zatrzymać na nich wzrok na dłużej niż ułamek sekundy.
Trzecią wyróżniającą się grupką w tłumie byli pracownicy areny.
W jej skład wchodziły wydekoltowane dziewki służebne, noszące kufle z piwem i talerze ze strawą, kursujące tam i z powrotem
ze zdegustowanymi twarzami, lawirując pomiędzy pijanymi
i nachalnymi klientami. Tu i ówdzie kręciło się również paru odzianych w skórzane zbroje wykidajłów pilnujących porządku, usuwając
z sali zbyt pijanych i agresywnych gości.
Gdy zbliżali się do centralnego namiotu, tłum znacząco zgęstniał,
jednak idąca na przedzie Veh’riel, korzystając ze swojego talentu,
ze zręcznością tancerza unikała wszelkich zderzeń lub wystawionych
przypadkowo łokci, rozpychając przed sobą wąską ścieżkę, którą podążali za nią Norgal i Sven. W pewnym momencie ledwo trzymający
się na nogach kibic, niosący talerz z jakąś parującą potrawą, niemal
wpadł wprost na Norgala, ale Veh’riel − przewidując, co się stanie −
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pchnęła go lekko w ramię, sprawiając, że zawartość talerza wylądowała wyłącznie na pijanym mężczyźnie. Pijak jedynie zamrugał zaskoczony, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co właśnie zaszło.
Zaraz przed namiotem fluktuujące morze ludzi przerzedziło się, by
finalnie zablokować na zaporze w postaci rzędu ochroniarzy, patrzących na gości nieprzyjaźnie.
− Czego tu?! − zaskrzeczał wrogo jeden z nich, kierując te słowa
do Svena.
Był to rudowłosy mężczyzna z całkowicie płaskim nosem
i grubymi, zbliznowaciałymi łukami brwiowymi. Jego twarz, zdeformowana od lat walki wręcz i przyjmowania ciosów, prezentowała
się dość groteskowo, ale w bladoniebieskich oczach czaił się niebezpieczny błysk. Nie wyglądał na człowieka, z którym powinno się zadzierać.
− Przyszliśmy zapisać się na turniej − odparł Sven z czupurną miną,
trzymając palce na strunach lutni.
− Co?! Ty się będziesz bił? Ha, ha, ha, niech mnie chędożą, widzieliście go? − parsknął śmiechem i popatrzył po swoich kolegach. Tamci
również zaśmiali się, choć nie brzmiało to szczególnie wesoło.
− Nie ja, tylko ona. − Sven mrugnął filuternie i skierował uwagę
rudego zawadiaki na Veh’riel, która skinęła oszczędnie głową.
− Baba się będzie za was biła? To takie z was wojaki, co? − Mężczyzna otaksował ją spojrzeniem, ale zauważywszy jej szerokie barki,
muskularne ramiona i imponujący wzrost, spuścił z tonu, kwitując
sytuację: − A psiakrew, w sumie wygląda na taką, co potrafi przywalić.
Dobra, jak chceta, to pogadajcie z Knurem, to ten facet, tam. Żre właśnie coś przy stole. − Zarechotał i przepuścił ich przez ochronny kordon.
W pobliżu namiotu faktycznie umieszczony był stół, zastawiony
kilkoma parującymi talerzami i wieloma pustymi kuflami. Siedział
przy nim wyjątkowo otyły mężczyzna, skupiony na jedzeniu.
− Cholera, znam Knura, tyle że jeszcze bardziej spasł się przez te
sześć lat. − Orklinka westchnęła, kiedy zbliżali się do stołu. − On
z pewnością mnie rozpozna…!
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− Zostawcie gadkę mnie − zakomenderował Sven. − Ja to załatwię –
i zaraz jowialnie zawołał: − Uszanowanko, panie kierowniku!
Mężczyzna podniósł wzrok znad talerza gulaszu, nie przestając
jednak przeżuwać mięsa i wpychać kolejnych kawałków do ust. Przydomek Knur nie był przypadkowy. Odnosił się zarówno do aparycji
mężczyzny, jak i jego… manier przy stole. Wrzucał w siebie jedzenie
jak do bezdennego worka, a tłusty sos ściekał mu po brodzie.
Włodarz areny był chorobliwie otyły, twarz przypominała olbrzymią kulę ciasta z głęboko zatopionymi małymi oczami, dużym
mięsistym nosem i wąskimi ustami. Posiadał tak ogromny podbródek,
że leżał on niemal na jego piersi. Włosy, tłuste i przerzedzone, obklejały czaszkę w niechlujny sposób. Cera o woskowym odcieniu, poza
nalanymi czerwonymi policzkami, świadczyła o problemach zdrowotnych wynikających z nadmiernej tuszy. Ciało Knura przypominało bezkształtną, pofałdowaną masę rozlewającą się od karku w dół.
Na pierwszy rzut oka otłuszczone rysy twarzy mogły sprawiać wrażenie, że jest on ociężały również na umyśle, ale wystarczyło pochwycić
spojrzenie tych oczu, żeby przekonać się o jego wysokiej inteligencji…
i całkowitym braku skrupułów.
− No? Co jest? − Knur nie bawił się w zbędne konwenanse
i wychrypiał te słowa głosem typowym dla osoby mającej poważne
problemy z oddychaniem.
− Chcemy się zapisać na turniej − przedstawił sprawę Sven
z szerokim uśmiechem na twarzy.
To nie był jakiś cwaniak, z którym bard miał do czynienia podczas
swojej ulicznej kariery. Wiedział, że z takimi ludźmi nie ma co się
wdawać w towarzyskie pogadanki. Z nimi mówiło się tylko jednym
językiem. Językiem pieniędzy.
Knur grubiańsko otarł usta przedramieniem i popijając piwo,
zmierzył całą trójkę zmrużonymi oczami. Jego maleńkie oczka niemalże zniknęły, zamieniając się w wąskie szparki.
− Bez urazy, ale ty się nie nadajesz − rzucił nonszalancko do Svena.
− Ty… − przeniósł wzrok na Norgala − możesz walczyć, ale nie masz
większych szans. − A ty… Hej! Ciebie znam! − Na widok Veh’riel tłuste
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ciało Knura zafalowało niespokojnie, lecz Sven błyskawicznie trącił
struny swojej lutni i mężczyzna wyraźnie się uspokoił.
Norgal modlił się o to, czy aby nie rozdźwięczy się jakiś detektor
magii, co niechybnie sprowadziłoby na nich wiele nieprzyjemności,
jednak tak się nie stało.
Bard wiedział, co robi. Stosował minimalne dawki energii magicznej, odpowiednio dopasowane do poziomu wykrywalności standardowego dla czujników magii, aby osiągnąć efekt bez ich jednoczesnego aktywowania. Miał w tym spore doświadczenie.
Norgal obserwował to z podziwem. Po raz pierwszy mógł zobaczyć,
jak dobry jest Sven w swoim fachu. Do tej pory miał możliwość obserwować w akcji jedynie ostrzegawczy talent niziołka. Dopiero tu
jego mistrzowska magia zaklinania i uroczna, bardowska magia mogły udowodnić swoją przydatność.
− Faktycznie, kierownik zapewne o niej słyszał, bo ona naprawdę
dobrze się bije. Jest znana w innych miastach. To ją chcemy zapisać
do walk. − Sven zaprezentował orklinkę teatralnym gestem.
− No taki już mój urok, wszędzie mnie z kimś mylą. − Veh’riel zachichotała niewinnie, podłączając się pod blef.
Norgal przyglądał się całej scence z rozbawieniem. Sven za to cały
czas delikatnie trącał struny, a magia leciała w eter, kojąc podejrzenia
Knura.
− Dobra, z ciebie jest kawał baby, zobaczymy, jak sobie dasz radę.
Zasady są takie: najpierw musisz pokazać, co umiesz, taka walka eliminacyjna. Tu jest loteria, możesz dostać jakiegoś leszcza, możesz
dostać typa, który uwali cię na glebę pierwszym ciosem. − Knur
wzruszył barkami, powodując falowanie tłuszczu na ramionach, po
czym dalej perorował chrapliwym głosem. − Jak wygrasz, to masz
miejsce w turnieju. Tam już łajz nie ma, każdy umie się prać. Prosta
drabinka, wygrasz dwie walki i masz finał. Wygrasz finał, to jesteś
gościówa, wszyscy się spuszczają z wrażenia, bla, bla, bla, ale najważniejsze: wygrywasz dobrą bułę! − Knur ożywił się znacznie, kiedy temat zszedł na pieniądze. − Jasne jak na razie?
− Jasne. − Veh’riel spokojnie skinęła głową. Świetnie znała ten
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dryl. Nie musiał jej nic wyjaśniać, ale wiedziała, że nie powinna wypadać z roli nowicjuszki.
− Git! Zanim jednak zaczniesz, to musisz wpłacić dwa złocisze oraz
mi to podpisać… − Knur zaczął rozglądać się po stole, szukając czegoś.
− Kuźwa, gdzie to jest… Dobra, mam! − Wyciągnął spod talerza poplamioną tłuszczem kartkę. − To, paniusiu, jest moja gwarancja, że
jak dostaniesz wpier… to nie przyjdziesz z miejskimi na skargę. Wiesz,
o co się rozchodzi, podpisujesz, że wchodzisz do areny na własną odpowiedzialność, bla, bla, bla, liczysz się z ryzykiem uszczerbku
na facjacie. Kumasz? − Mężczyzna zarechotał zadowolony z siebie
i ugryzł ogromny kęs boczku.
− Jasne, rozumiem. − Veh’riel potulnie grała w jego grę, wiedząc,
że lepiej nie antagonizować zarządcy Areny w żaden sposób.
− No i to lubię, a nie, że przyjdzie jakiś wyszczekany, że co to on nie
jest, zbierze wciry, a potem płacz, że nie ma zębów czy oka. − Knur
zabulgotał w szczerym oburzeniu. − No ale żeby nie było, że tu takie
barbarzyństwo. Jak masz rany po walce, to tam jest ambulatorium. −
Machnął ręką za siebie. − Są tam sanitariuszki i jest Ulkier, uzdrowiciel, stary pijak pieprzony, ale coś tam się zna na fachu. Tam cię poskładają do kupy jakoś, ale oczywiście nie za darmo! − podkreślił, kiwając palcem wskazującym, przypominającym małą kiełbaskę.
− Wszystko jasne, podpisuję. Kiedy mogę walczyć? − Veh’riel
mocno zatarła ręce.
− No i to jest postawa wojownika, he, he. − Złośliwe oczka Knura
błyszczały wesoło. − No dobra, formalności załatwione, tu macie
szatnię. − Wskazał serdelkowym palcem róg sali. − Tam też znajdziecie tego obszczymura, Ziona, który wam pokaże co i jak i znajdzie ci
przeciwnika na eliminacje. Załatwione? No to nara! − Zadowolony
z siebie Knur wrócił do posiłku, nabijając na widelec pokaźny kawał
mięsa.
Norgal, Veh’riel i Sven oddalili się od odrażającego włodarza
i skierowali w stronę szatni. Veh’riel, tłumiąc obrzydzenie, stwierdziła jeszcze:
− Co za obleśny typ! Takiego jak on z przyjemnością, za darmo,
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zdzieliłabym w mordę.
− Nie dziwię ci się − przytaknął Sven. − Ale tacy ludzie nie bez powodu są w takich miejscach. Knur został stworzony, żeby być… knurem. − Rozłożył ręce, jakby chciał metafizycznie uzasadnić istnienie
takich typów.
− Wiem, Sven. No nic, idę pogadać z Zionem, a później się przebiorę. Dobrze, że on jest nowym pracownikiem, o jeden kłopot mniej −
dodała i oddaliła się, by chwilę potem zacząć rozmowę z niskim, chudym mężczyzną, stojącym pod ścianą jednego z namiotów.
Był prawie trzy głowy niższy od niej i patrzył na nią z dużą dozą respektu. Zamienili kilka słów, po czym kobieta zniknęła za kotarą. Po
minucie wyłoniła się przebrana w strój zakupiony specjalnie dla niej.
Dołączyła do oczekujących Norgala i Svena.
Norgal obrzucił ją badawczym spojrzeniem.
Włożyła dwuczęściowy kostium − górę stanowiła kamizelka bez
rękawów, uszyta z mocnej bawełny, a dół, wykonany z tego samego
materiału, przypominał krótkie spodnie. Kamizelka eksponowała
mocno wyrzeźbione mięśnie brzucha kobiety. Norgal i Sven spoglądali na jej sylwetkę z pewną zazdrością. Orklinka była mocno zbudowana, spodenki ujawniły jej potężne, pozbawione choćby grama
tłuszczu uda. Odkryte ramiona posiadały wyraźnie zarysowane bicepsy i mięśnie barków. Okazało się, że skórzany pancerz, który zwykle nosiła, mocno zniekształcał jej figurę, ukrywając szczegóły.
Sven mrugnął wesoło.
− Przynajmniej nie krępuje ruchów, co? − stwierdził, ale Veh’riel
obrzuciła go obojętnym, lekko pogardliwym spojrzeniem, ignorując
jego zaczepkę.
Szybko zmienił temat.
− I wiesz coś więcej o walce? Kiedy i z kim?
− Walczę z jakimś krasnoludem, nie zapamiętałam imienia, bo ten
Zion strasznie seplenił. Za dwie godziny na piątej arenie. Nie wiem,
jak wy… ja się zdrzemnę na moment.
− A ja pójdę się rozejrzeć za bukami, zobaczę, który ma najlepsze
kursy, żeby postawić pieniądze na tę walkę − postanowił Sven.
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− Pójdę z tobą − zaoferował Norgal, ale bard zaprotestował.
− Nie trzeba, poradzę sobie sam. Hazard to sprawy, na których lepiej znają się bardowie niż nekromanci. − Niziołek mrugnął, jednak
Norgal pojął aluzję. Sven dawał mu do zrozumienia, że nie potrzebuje
jego protekcji na każdym kroku. I miał rację. To miejsce nie było żywiołem dla magicznych czeladników.
− No dobrze, spotkajmy się zatem za dwie godziny przy arenie piątej − stwierdził Norgal, czując się nieco dziwnie, odstawiony
na boczny tor wydarzeń. Istotnie, nie znał się ani na walce wręcz jak
Veh’riel, ani na specyficznym świecie hazardu i zakładów jak Sven.
Nie miał jednak innego wyboru, jak zdać się na dwójkę swoich towarzyszy.
Po upływie dwóch godzin, które spędził, przyglądając się rozgrzewkom zawodników, sparingom w bocznych dołach ziemnych,
a także cycatym kelnerkom − Veh’riel obudziła się i podniosła.
− Chodźmy, już czas. − Zaczęła iść w stronę areny.
− Co? Chyba jeszcze nie minęły dwie godziny. − Znudzony Norgal
ziewnął, ale w chwili, gdy kończył mówić, w sali rozległ się magicznie
wzmocniony głos konferansjera:
− Za moment pierwsza walka eliminacyjna turnieju! Starcie:
Veh’riel kontra Hoogus na arenie piątej!
Zobaczyli nadbiegającego z boku niskorosłego. Oczy niziołka
błyszczały ekscytacją.
− Wypytałem trochę o tego całego Hoogusa. Ponoć to zwykły alkoholik, który bije się regularnie, żeby mieć za co pić. Nie ma raczej powodów do stresu − zrelacjonował, truchtając przy zamaszyście idącej
Veh’riel.
− Ależ ja się w ogóle nie stresuję − odparła orklinka, a mowa jej ciała oraz wzrok potwierdzały absolutny spokój i pewność siebie. –
Wiem, czym się to je – dorzuciła.
− Czy wspomóc cię nieco moimi dopalającymi czarami? Mojej drużynie na Jolinie dodawałem nimi siły i podnosiłem morale przed potyczkami – zaproponował, ale tylko pokręciła głową.
Kiedy dotarli do areny numer pięć, jej przeciwnik czekał już
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na dole. Veh’riel zgłosiła się jedynie do oficjela areny, po czym długim
susem zeskoczyła na dół i ustawiła się naprzeciw Hoogusa. Informacje zdobyte przez Svena okazały się trafne − stojący na wprost niej
krasnolud okazał się prawdziwym degeneratem, alkoholikiem
z rodzaju tych nigdy nietrzeźwiejących. Gdy tylko kobieta znalazła się
przed nim, doleciał do niej jego obrzydliwy smród. Była to mieszanka
odoru wymiocin, alkoholu i ciała niemytego od wielu dni lub nawet
tygodni. Ciemnoskóry krasnolud miał zwalistą sylwetkę z pokaźnym
brzuszyskiem i długą siwą brodę, w której zalegał brud. Spod krzaczastych, szarych brwi złowrogo łypały przekrwione, wodniste oczy.
− Hrumpf… mam się z babą bić? − wybełkotał ochryple Hoogus, ale
Veh’riel nic na to nie odpowiedziała.
Chciała zakończyć walkę najszybciej, jak się dało, z dwóch powodów: po pierwsze – by zrobić wrażenie na widzach, po drugie…
ze względów higienicznych.
− Gotowi? Start! − padła komenda.
Veh’riel i Hoogus zaczęli krążyć wokół siebie z zamiarem wybadania swoich taktyk. Orklinka, mimo niemożliwej do wyrównania
przewagi w postaci swojego magicznego talentu, nie musiała dziś
z niego nawet korzystać, żeby wiedzieć, do czego będzie dążył krasnolud. Była wyższa od niego o co najmniej pół metra, dysponowała także
znacznie dłuższymi kończynami, więc w walce na dystans nie miał
żadnych szans − musiał dążyć do zwarcia. I to też zobaczyła w swojej
wizji − krasnolud zamarkował obszerny cios ręką, po czym szarżą
rzucił się w jej nogi.
Kiedy zrobił to w rzeczywistości, Veh’riel była gotowa! Zignorowała cios ręką, wiedząc, że to blef, i obniżyła pozycję; w momencie,
gdy Hoogus rzucił się w stronę jej nóg, wystrzeliła kolanem do przodu,
uderzając go prosto w głowę. Impet, z jakim krasnolud nadział się
na ten cios, tylko zmultiplikował jego efekt − Hoogus upadł na ziemię,
ale mimo potężnego uderzenia, nie stracił przytomności. Brocząc
krwią, próbował podpełznąć i złapać Veh’riel za kostkę, lecz nie pozwoliła mu na to. Goleniem przygniotła mu kark i zaczęła okładać go
pięścią w bok czaszki niczym rozpędzonym młotem. Po kilku zama-
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szystych ciosach w okolicę ucha Hoogus przestał się ruszać. Veh’riel
wstała i w geście triumfu uniosła dłoń. Walka trwała zaledwie kilkanaście sekund, a widownię ogarnęła wrzawa.
Veh’riel sprawnie wspięła się po drabince linowej i dołączyła
do wiwatujących Norgala i Svena.
− Muszę się umyć… − mruknęła, ignorując ich gratulacje, bo robiło
jej się mdło na wspomnienie obrzydliwego smrodu krasnoluda.
Jakieś cztery godziny potem odbywała się jeszcze jedna walka,
której zwycięzca miał być zestawiony później w parze z Veh’riel, dlatego cała trójka chciała ją obejrzeć. Było to starcie pomiędzy dwoma
młodymi mężczyznami: Jovanem, smukłym brunetem z długimi
włosami zaczesanymi do tyłu, i Barlokiem – bardzo muskularnym,
pokrytym tatuażami i ogolonym na łyso zakapiorem. Różnica
w aparycji obu zawodników była tak znacząca, że wydawało się, iż
Jovan znalazł się na arenie w wyniku jakiegoś nieporozumienia. Nikt
nie dawał mu większych szans.
Przed rozpoczęciem walki Jovan przykucnął − nie było w tym nic
dziwnego, bo zawodnicy przygotowywali się na różne sposoby − ale
jednocześnie zrobił coś nietypowego. Prawą pięść przytknął do ziemi
i kilkoma ruchami wtarł ją w podłoże. Był to ledwie zauważalny ruch,
który jednak nie umknął uwadze Veh’riel. Zaraz potem padła komenda startu walki i obaj zawodnicy zaczęli wymieniać ciosy.
Nie ulegało wątpliwości, że wytatuowany wojownik ma przewagę
siły fizycznej, ale brunet radził sobie zaskakująco dobrze – wykorzystując zręczność, unikał zamaszystych ciosów. W pewnym momencie
Jovan efektownie zanurkował pod sierpowym swojego przeciwnika
i skontrował go celnym ciosem w policzek. Barloq padł jak rażony
piorunem, trzymając się za twarz. Nie mógł kontynuować, dlatego
zwycięzcą ogłoszono Jovana. Mężczyzna elegancko dygnął przed publicznością i uniósł ręce.
− Niezły jest, co? − zapytał Sven, który, podobnie jak Norgal, był
pod wrażeniem kończącego ciosu.
− Nie jest. Oszukiwał. Wtarł coś w pięść zaraz przed walką. Może
coś magicznego…? − mruknęła Veh’riel z ponurą miną.
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− Poważnie? Czy to będzie stanowiło problem? − zaniepokoił się
Norgal.
− W żadnym wypadku. Na mnie takie brudne zagrywki nie zadziałają − odparła z niezachwianą pewnością siebie.
Sven, w sobie tylko znany sposób, zdołał prawie podwoić gażę,
którą otrzymała za pierwszą walkę. Tu z kimś zagrał w karty, tam
postawił na czyjeś zwycięstwo, z kolei gdzie indziej wygrał zakład.
Dzięki tym zabiegom na kolejną wygraną orklinki mógł postawić
bardziej konkretne pieniądze.
***
W ciągu dwudziestu godzin poprzedzającym starcie, Norgal, Sven
i Veh’riel dwukrotnie spotkali Jovana na mieście. Mężczyzna był wysoki, miał smukłą sylwetkę i przez większość zostałby uznany za
przystojnego − uwagę zwracały regularne rysy twarzy i lśniące czarne
włosy. W jego wyglądzie i zachowaniu można było dostrzec jednak
coś dziwnego, wręcz fałszywego. Przy obu spotkaniach Jovan okazywał Veh’riel szacunek, życzył jej powodzenia, a nawet wyraził ubolewanie, że będzie musiał walczyć z kobietą, ponieważ brzydzi się damskimi bokserami. Zachowywał się na tyle szarmancko i niemal przyjaźnie, że Norgal i Sven zaczęli powątpiewać, iż Jovan uciekł się
do nieczystych zagrywek podczas swojej walki. Zupełnie jakby mężczyzna roztaczał jakąś iluzję wokół siebie… Veh’riel mimo to obstawała przy swoim.
W wyznaczonym terminie walki orklinki z Jovanem wokół areny
zgromadziło się znaczne grono widzów − oboje skończyli swoje
pierwsze walki szybko i efektownie, dlatego zapisali się już wstępnie
w świadomości kibiców.
Veh’riel przybyła wcześniej i spokojnie czekała na arenie.
Była niezwykle skoncentrowana, mocniej niż przed walką
z Hoogusem.
Przeczuwała, że Jovan się spóźni − według niej miał to być kolejny
element gry psychologicznej, żeby zmylić przeciwnika, osłabić jego
czujność. Jovan nie mógł wszak wiedzieć, że w starciu z kimś, kto
widzi każdy ruch z wyprzedzeniem, takie zagrywki traciły sens.
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Pojawił się przy ostatnim wezwaniu konferansjera i od razu,
z kocią miękkością, zeskoczył na dół. Uśmiechnął się do Veh’riel, ale
kobieta jedynie popatrzyła na niego chłodno. Wzruszył ramionami
i zrobił kilka wymachów rękami w stronę widowni, zachęcając
do większej wrzawy. Kiedy padła komenda startu, skinął głową
i głośno krzyknął do Veh’riel.
− Niech wygra lepszy! − Po czym podszedł na środek areny
z wyciągniętą dłonią.
W tym również nie było nic dziwnego – zawodnicy często przed
walką okazywali sobie szacunek. Veh’riel uśmiechnęła się cierpko,
widząc, co planuje jej przeciwnik, ale przystała na tę grę.
W chwili, gdy wyciągnęła swoją dłoń, Jovan wystrzelił zdradzieckim prawym sierpowym. Nie spodziewał się jednak zupełnie, że ktoś
może przejrzeć cały jego podstęp − Veh’riel odchyliła się do tyłu,
przepuszczając potężny cios centymetr od swojej twarzy.
Z perspektywy widzów musiało wyglądać to niezwykle efektownie.
Następnie skontrowała odsłoniętego Jovana szybkim uderzeniem
na szczękę, które odrzuciło go pod ścianę. Nie dała mu czasu
na pozbieranie się i natarła z kolejnymi celnymi ciosami, powalając
go na ziemię. Jovan przeturlał się, lecz momentalnie poderwał się,
ocierając rozbitą wargę przedramieniem. Honorowa maska zniknęła,
teraz jego wzrok pałał nienawiścią.
− Ty suko! − krzyknął i zerwał się do szarży.
Veh’riel zobaczyła w wizji kolejny podstęp − Jovan zamachnął się
ręką, ale nie z zamiarem zadania ciosu, tylko sypnięcia jakimś proszkiem w jej oczy. Zacisnęła powieki, wiedząc, że to jedyna szansa, żeby
uniknąć oślepienia. Musiała jednak odczekać tak parę sekund, aż pył
opadnie. Osłoniła głowę i spięła się, czekając na ciosy − faktycznie
poczuła potężne uderzenia na gardzie, kilka z nich dosięgnęło jej ciała,
ale skręcała tułów w taki sposób, żeby zminimalizować obrażenia.
Gdy magiczny proszek opadł, prawa ręka Veh’riel wystrzeliła
do przodu, łapiąc zaskoczonego Jovana za gardło. Pchnęła go tak
mocno, że aż poderwała jego ciało w powietrze, po czym cisnęła nim
o ziemię. Jovan upadł na plecy, a zderzenie z podłożem sprawiło, że
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płuca jak miech kowalski wypchnęły całe powietrze. Veh’riel spadła
na niego, dosiadając okrakiem.
− Ubij! Ubij gnoja! − Przychylność widzów była w całości po jej
stronie. Nikt nie kibicował Jovanowi, widząc, jakich fauli się dopuścił.
Veh’riel rozpędziła ramiona, spuszczając karzące razy na głowę
Jovana. Po kilkunastu ciosach stracił przytomność, a jego twarz
przypominała kotlet mielony. Orklinka podniosła się, dysząc mocno.
Publiczność ogarnęło szaleństwo…

Finał, 21 miesięcy i 6 dni po
zakończeniu Plagi
Orki na Vertunie żyją w dużej izolacji od reszty ras. Nauczyły się
sztuki przetrwania na stepach, budując podziemne korytarze
i schronienia, zapewniające im bezpieczne przetrwanie Nocy.
Jako jedyna rasa próbują prowadzić koczowniczy tryb życia,
przemieszczając się tak, jak postępują wędrówki wielkiej zwierzyny
żyjącej na stepach. Oswoiły w tym celu gigantyczne krety stepowe,
które ryją dla nich tymczasowe nory, by na okres Nocy bezpiecznie
zapuszczać się w regiony oddalone od ludzkich miast, z poczuciem, że
zawsze zdążą się ukryć, nim zapadnie ciemność…
Mirson, „Wspomnienia vertuńskiego podróżnika”
Gdy Veh’riel zyskiwała rozgłos, brutalnie rozprawiając się
z Hoogusem i Jovanem, z dwóch kolejnych walk eliminacyjnych zestawiono drugi ćwierćfinał. Zwycięzca z tego starcia miał się później
zmierzyć z orklinką w półfinale.
Norgal, Sven i Veh’riel przegapili walki eliminacyjne tych zawodników, bo trwały one kilka dni i ustawiono je o dziwnych porach, ale
co do jednego z nich kibice żywili duże nadzieje. Był to młody, atle-
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tycznie zbudowany ork imieniem Laran, który w swojej walce eliminacyjnej upokorzył uznanego weterana tej areny, powalając go pojedynczym ciosem, w dodatku pierwszym zadanym. Przeciwnikiem
Larana miał być twardogłowy krasnolud Krumpf. Ten z kolei
w swojej walce wstępnej zabłysnął wyjątkową odpornością na ciosy −
z relacji kibiców wynikało, że samą swoją twarzą niemalże połamał
ręce przeciwnika.
Ćwierćfinał zapowiadał się zatem interesująco, a tłum oczekiwał
krwawej łaźni.
Veh’riel była zainteresowana starciem Larana z Krumpfem nie
tylko dlatego, że z którymś z nich zestawiono by ją do walki − perspektywa zobaczenia w akcji przedstawiciela swej rasy dodawała temu emocji. Orki rzadko można było spotkać w stolicy Vregu.
Zarówno Laran, jak i Krumpf budzili grozę swoim wyglądem, każdy na swój sposób. Ork, ze swoją atletyczną sylwetką, mierzył ponad
dwa metry wzrostu. Talię posiadał węższą od ramion i pleców co
najmniej dwukrotnie, a kończyny, mimo wyraźnie zarysowanych
muskułów, były długie, smukłe, dzięki czemu prezentował się bardziej niczym wszechstronny atleta aniżeli napakowany siłacz. Jego
sylwetka emanowała gibkością jak ciało dzikiego kota. Bladozielony
odkryty tors, pięknie wyrzeźbiony, pokrywały czarne, wijące się linie
tatuaży.
Rysy twarzy, choć zawierały element dzikości, miał regularne i
w agresywny sposób przystojne, także według ludzkich kanonów
urody. Na głowie nosił krótko przystrzyżonego irokeza. Jego jaskrawopomarańczowe oczy patrzyły dumnie, mierząc wyzywająco spojrzeniem każdego, kto miał odwagę przed nim stanąć.
Krumpf również prezentował się imponująco, oczywiście jak
na standardy krasnoludów. W dalszym ciągu łatwiej było go przeskoczyć, aniżeli obejść. Miał szerokie barki, a jego beczkowata klatka
piersiowa wydawała się ogromna. W przeciwieństwie do Hoogusa,
z którym wcześniej walczyła Veh’riel, Krumpf nie był otłuszczony,
mięśnie brzucha mężczyzny przypominały kamienny mur. Ramiona
sprawiały wrażenie zdolnych do złamania drzewa. Ciało ukształto-
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wane potężnie, zwarte i twarde jak u golema.
Także twarz krasnoluda odbiegała znacząco od stereotypowego
wyglądu kojarzonego z tą rasą. Krumpf ogolił czaszkę na łyso oraz…
nie nosił charakterystycznej dla krasnoludów brody! Naznaczona
licznymi bliznami, okrągła twarz wyglądała jak topornie wyciosana
maska, niezdradzająca żadnych emocji − i tylko ukryte pod krzaczastymi brwiami oczy błyskały ekscytacją z powodu nadchodzącej potyczki.
Towarzysze podróży zasiedli do oglądania pojedynku z wielkim zainteresowaniem.
Veh’riel nie mogła oderwać wzroku od obu zawodników, przygryzając wargi.
Na sekundy przed rozpoczęciem, Laran wskazał palcem środek
areny, a krasnolud ochoczo skinął głową. Obaj wojownicy zbliżyli się
do siebie i niemal stykając się czołami, spojrzeli sobie w oczy. Fani
zareagowali ogromną wrzawą na ten pokaz ducha walki. Laran cofnął
się o krok i wystawił pięść w stronę krasnoluda − ten przytknął do niej
swoją. Wyraźnie było widać, że obaj darzą się respektem i wręcz raduje ich perspektywa zmierzenia się ze sobą.
Padła komenda do rozpoczęcia walki i obaj zawodnicy wystartowali do akcji. Od razu zauważalna była różnica w szybkości − Laran
poruszał się żwawymi zrywami, krążył wokół człapiącego ociężale
Krumpfa, który czyhał na okazję do skrócenia dystansu. Po minucie
badania się nawzajem Laran ruszył do błyskawicznego ataku. Doskoczył do Krumpfa i zadał siedem albo osiem ciosów i kopnięć, trafiając
za każdym razem. Głowa krasnoluda odskakiwała odrzucana potężnymi uderzeniami, ale on sam ledwo się zachwiał. Tylko potrząsnął
nią, ryknął i sam uderzył się dwukrotnie w twarz, chcąc pokazać, że
ciosy nie zrobiły na nim żadnego wrażenia! Nie była to do końca
prawda − jeden z grubych łuków brwiowych Krumpfa uległ rozcięciu
i ciekła z niego wąska strużka krwi, pękła także warga, która krwawiła obficie.
Krasnolud jednak nie zamierzał łatwo się poddawać − obszernymi
cepami próbował dosięgnąć Larana, ale ten poruszał się na nogach jak
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tancerz, zmieniając rytm, przyśpieszając, zwalniając, doskakując
w zasięg Krumpfa tylko po to, by wystrzelić z kombinacją, a gdy krasnolud chciał go skontrować, ork odskakiwał na bezpieczny dystans.
Krumpf zdołał go kilka razy uderzyć, ale nie były to czyste trafienia − ześlizgiwały się po gardzie Larana. Krasnolud zbierał za to
ogromną liczbę ciosów na głowę i korpus − wyraźnie nie mógł znaleźć
sposobu na zniwelowanie przewagi szybkości. Nie ulegało wątpliwości, że niskorosły zaczyna szybciej słabnąć. Dyszał ciężko i coraz rzadziej przejmował inicjatywę w atakach. Widmo porażki sfrustrowało
go tak bardzo, że w pewnym momencie zerwał się do desperackiej
szarży, goniąc Larana po całej arenie. Ork próbował go uniknąć, ale
rozwścieczony krasnolud znalazł w sobie dodatkowe pokłady energii.
Napierał z furią, zadając zamaszyste ciosy, które po części pruły powietrze, po części jednak spadały na osłaniającego się orka. Wydawało się, że Laran, spychany pod ścianę areny, finalnie zostanie trafiony
nokautującym uderzeniem, ale to do niego należało ostatnie słowo
w tym pojedynku. Wyskoczył w górę i trafił Krumpfa kolanem prosto
w szczękę. Rozbity krasnolud osunął się bezwładnie na ziemię. Wydarzyło się to tak szybko, że fani początkowo nie zorientowali się, co się
stało. Dopiero po chwili widownia eksplodowała dziką wrzawą
i owacjami. Laran odgiął głowę do tyłu i wydał z siebie okrzyk triumfu.
Walka porwała widzów − była dynamiczna, brutalna i krwawa.
Norgal i Sven także byli pod wrażeniem zwycięstwa Larana. Jedna
tylko Veh’riel spoglądała na orka z nieodgadnionym wyrazem twarzy.
− Z nim może być pewien problem. − Odwróciła się do nich powoli.
− Co masz na myśli? − spytał, wciąż jeszcze rozbawiony efektownym zwycięstwem bard.
− Nie wiem do końca, ale jednego jestem pewna. Jego szybkość nie
jest naturalna…
***
W tygodniu poprzedzającym walkę z Laranem Veh’riel wydawała
się nieobecna myślami, nieco spięta. Norgal początkowo myślał, że
martwi ją nadnaturalna prędkość ruchów Larana, mogąca zmniej-
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szyć lub zniwelować przewagę jej talentu, ale nie była to cała prawda.
Obrazy w umyśle Veh’riel odzwierciedlały uczucia i napięcie, których Norgal nie rozumiał − jako mag i osoba wychowana jak arystokrata nigdy nie musiał walczyć z kimś fizycznie, wymieniać ciosów
i kopnięć. Nie zdawał sobie sprawy, jaka mieszanka sprzecznych
emocji zalewała wojownika przed, w trakcie lub po stoczonej walce.
W dniu walki z Laranem na twarzy Veh’riel rysowały się skupienie
i determinacja. Na moment przed tym, jak konferansjer wywołał jej
imię, orklinka podniosła się i ruszyła zdecydowanym, szybkim krokiem w stronę areny, nie oglądając się na Norgala i Svena. Musieli
niemalże biec, żeby ją dogonić. Dotarłszy na miejsce, bez chwili zwłoki zeskoczyła na dół areny i stanęła naprzeciw oczekującego już Larana. Mężczyzna zachowywał się zupełnie inaczej niż przed walką
z Krumpfem. Stał spokojnie bez ruchu i patrzył wprost na nią, a jego
poważna twarz wydawała się nie wyrażać żadnych emocji. Głębokie
cienie kładły się w zagłębieniach pomiędzy zwartymi mięśniami,
sprawiając, że Laran wyglądał jak nefrytowy posąg.
Ork nie kipiał agresją jak przed poprzednią walką, choć ta pewność
siebie zdawała się niezachwiana, przynajmniej dla przeciętnych obserwatorów. Norgal i Sven dostrzegli jednak pewną zmianę w nastawieniu Larana, tak jakby delikatne zawahanie się. Czy wpływ na to
miał fakt, że dowiedział się jakoś lub domyślił się, że za wygranymi
Veh’riel kryje się jakiś magiczny podstęp? Takie sytuacje zdarzały się
tu nałogowo…
Ork twardo zmierzył kobietę swoimi pomarańczowymi oczami,
a ona odwzajemniała spojrzenie bez cienia strachu. Skinął nieznacznie głową i odpowiedziała tym samym. Atmosfera wydawała się tak
gęsta, że można było kroić ją nożem, na widowni panowała pełna
oczekiwań cisza. Emocje zaczęły udzielać się także Norgalowi
i Svenowi, którzy nerwowo wyczekiwali startu pojedynku.
Padła komenda rozpoczynająca walkę!
Veh’riel uniosła gardę i zaczęła powoli krążyć dookoła Larana. Ork
stał z nonszalancko opuszczonymi rękami i tylko obracał się w jej
kierunku, czekając na inicjatywę. Ona nie chciała pierwsza atakować
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− jej talent dawał jej największą przewagę podczas walki z kontry.
Jednakże Laran zachowywał się tak, jakby przejrzał grę Veh’riel
i prowokował ją. Gdy robiła kolejne kółko wokół niego, ten uśmiechnął się pogardliwie i zachęcił ją gestem ręki, żeby się zbliżyła. Kiedy
nadal go zignorowała, stracił cierpliwość; w wizji zobaczyła, jak błyskawicznym susem skrócił dystans i zadał jej potężny cios prawą ręką.
Veh’riel zaplanowała, że efektownie po nim zanurkuje i skontruje
Larana. Jej talent pozornie nie zawiódł − Laran zrobił dokładnie to, co
zobaczyła w wizji, lecz… trzykrotnie szybciej, zupełnie jakby faktycznie zagiął czas! Veh’riel schyliła się pod ciosem, lecz niewystarczająco
szybko. Przedramię Larana uderzyło ją w bok głowy z taką siłą, że
kobietę na moment zamroczyło, osunęła się na kolana, w szoku. Teoretycznie nawet skrócenie tempa ataku powinna wszak zobaczyć! To
przeczyło zasadom działania jej talentu. Czyżby jego dar opierał się
na delikatnym zwinięciu dwusekundowego odcinka? Nie miała jednak zbyt wiele czasu do namysłu.
Laran złapał ją za ramiona, poderwał w górę i rzucił na ziemię
przez prawie całą arenę. Turlając się po podłożu, Veh’riel ujrzała kolejną wizję − Laran biorący rozpęd i spadający na nią z ciosem całym
ciężarem ciała. Leżąc na plecach, w ostatnim momencie zdołała wystrzelić oboma nogami w przód, trafiając go w klatkę piersiową.
Laran został odrzucony do tyłu, co dało Veh’riel sekundę, żeby się
podnieść.
− Niezła jesteś… − Uśmiechnął się do niej drapieżnie i skoczył z kolejną szarżą.
Ponownie jego atak nastąpił znacznie szybciej, niż przewidziała.
Zdołała uniknąć pierwszego ciosu i z trudem zablokowała kolejne,
odczuwając bolesne razy na przedramionach i barkach. Mimo iż była
w tarapatach, zaczęła rozgryzać zasadę działania talentu Larana. Wyglądało, że każde przyśpieszenie kosztowało go częściową utratę sił
magicznych oraz fizycznych. I w tym jego dar był gorszy od jej daru.
Ten, z racji swojego pasywnego sposobu poboru magii, nie wyczerpywał energii w skokowych, drenujących poborach. Pomimo tego,
zanim siły Larana się wyczerpały, nadal atakował, a ona z trudem

102

dawała radę dotrzymać mu tempa, gorączkowo szukając momentu,
gdy zastosuje on swoje magiczne przyśpieszenie.
Tłum falował i oddychał jednym nieustającym wrzaskiem.
Veh’riel czuła się jak w oku cyklonu; wokół niej obezwładniający hałas stanowił tylko odległe tło, bo słyszała wyłącznie szarpane oddechy
− swój i Larana. Byli jak para zaangażowanych tancerzy, dla których
znikał cały świat zewnętrzny.
Kolejna wizja − Laran markujący cios ręką, następnie łapiący ją
w pasie i przewracający na ziemię. Zignorowała zatem jego zmyłkę
i postanowiła obniżyć biodra, żeby nie dać się wywrócić. Zmęczenie
jednak dało jej się we znaki, zrobiła to zbyt późno, a poza tym Laran
i tak był zbyt silny. Złapał ją w talii i przerzucił przez swoje biodro −
Veh’riel wylądowała twardo na plecach, a on spadł na nią
i przygwoździł do ziemi. Kopała nogami, próbując zrzucić go z siebie,
ale udało jej się jedynie uwolnić jedną nogę. Dzięki temu uniemożliwiła Laranowi przekroczenie linii jej bioder − gdyby usiadł jej
na klatce piersiowej, nie miałaby już żadnych szans. Jej talent okazałby się bezużyteczny − pokazywałby jej ciosy, których i tak nie byłaby w stanie uniknąć. Teraz w dalszym ciągu pozostawała w grze…
przynajmniej na jakiś czas.
− Poddaj się, nie chcę cię skrzywdzić − wydyszał Laran tuż koło jej
ucha.
− Nie! − krzyknęła.
Dyszy! Tak, Laran dyszy! Wreszcie! − Veh’riel uczepiła się tej myśli jako ostatniej szansy.
− Jak chcesz − stwierdził ork, podniósł się, by zacząć okładać ją obszernymi cepami. Zasłaniała głowę, jak tylko mogła, skręcała się
w lewo i prawo, żeby przyjąć jak najmniej czystych ciosów. Wydawało jej się, że trwa to godzinami.
− Uparta jesteś. − Laran zaśmiał się z wyższością. − Czas kończyć
zabawę!
Veh’riel zobaczyła w wizji, jak mężczyzna podnosi swój tułów wysoko i bierze potężny zamach. Lecz ten ruch nie był już tak szybki!
Teraz!
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Kiedy ork zebrał się do ataku, Veh’riel wyczekała na odpowiedni
moment i skuliła się, przepuszczając jego rękę. Zanurkowała mu dosłownie pod pachą, podparła się łokciem i prędkim wymykiem wspięła się za plecy przeciwnika. Zahaczyła stopy o pachwiny i przylgnęła
do jego tułowia niczym plecak. Zanim Laran zorientował się w jej
zamiarach, objęła mu szyję i zapięła duszenie, zaciskając ramiona
ze wszystkich sił. Zacharczał, czując, jak ręce Veh’riel wrzynają mu
się głęboko w szyję, naciskając na obie tętnice.
Orklinka zdawała sobie sprawę, że przyduszenie do nieprzytomności takiego wojownika jak on nie będzie takie proste. Ork powoli podniósł się na klęczek, następnie z wysiłkiem wstał. Wyprostował się z przyczepioną do jego pleców Veh’riel, po czym… skoczył
do tyłu!
Zobaczyła to, ale co mogła zrobić? Puścić? To oznaczałoby okazanie słabości.
Dlatego chwilę potem poczuła obezwładniający ból, kiedy wylądowała na plecach, przygnieciona ciężarem Larana. Nie zwolniła jednak chwytu, trzymając się jego szyi jak tonący kawałka dryfującego
drewna.
Ściskała z całych sił, ściskała w nieskończoność − na jej ramionach
wyskoczyły chyba wszystkie możliwe żyły. Finalnie… ciało Larana
zwiotczało i ręce Veh’riel puściły bez udziału jej świadomości. Zepchnęła z siebie bezwładnego mężczyznę i leżała obok niego, dysząc
ciężko z zamkniętymi oczami i posiniaczoną, pokrwawioną twarzą.
Wrzawa tłumu osiągnęła apogeum i zaczęto skandować jej imię, ale
kobieta słyszała w swoich uszach tylko dudnienie krwi…
***
Po walce musiała po raz pierwszy skorzystać z uzdrowicielskich
zdolności Norgala, ponieważ miała kilka złamanych żeber. Ostatnia,
desperacka próba obrony w wykonaniu Larana okazała się też najbardziej skuteczna, jeśli chodzi o przeszkodzenie orklince w powrocie
do sprawności. Gdyby nie talent nekromanty, arenowy uzdrowiciel
nie zdołałby połączyć magicznie jej kości. Do tego trzeba było sporo
energii, którą nie dysponował. Tutaj z pomocą przyszła nekromancja
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Norgala.
Zaopatrzył się w świnkę i wykorzystując podobną technikę, jaka
sprawdziła się przy Falennie, zainicjował proces zrastania się kości.
Po godzinie wyczerpującego procesu udało mu się całkowicie wygoić
złamane miejsca.
Veh’riel pierwsze, co zrobiła po zakończonym zabiegu, to udała się
do namiotu Larana, aby podziękować mu za udaną walkę. Mężczyzna
jednak nie przyjął tego zbyt dobrze, co było dla niej podwójnie gorzką
pigułką do przełknięcia. Mozolnie budował swoją karierę wojownika
i jedyne, co odczuwał, to gniew i frustrację z powodu tego, jak bardzo
go upokorzyła. Nie umiał wznieść się ponad tymi emocjami, dlatego
też nie odpowiedział ani słowa na jej podziękowania, tylko obrócił się
ze wzgardą, wykonując przy tym obraźliwy gest.
Orklinka wzruszyła ramionami i opuściła namiot. Jeśli nie umiał
przegrywać z honorem, nie był wart jej uwagi. I to najskuteczniej ją
pocieszyło.
***
Przed walką finałową stała się naprawdę rozpoznawalna − ludzie,
widząc ją na ulicach podziemnego miasta, pokazywali kobietę palcami i szeptali. Ci najbardziej śmiali zaczepiali ją, życząc powodzenia
czy wyrażając uznanie za dotychczasowe osiągnięcia. Orklince przeszkadzała atencja obcych, a rosnąca popularność sprawiała, że czuła
się niekomfortowo. Chodziła rozdrażniona i ponura. Unikała kontaktu z fanami. Wyglądało na to, że również fakt, iż przed finałem była
zdecydowanym faworytem u bukmacherów, trochę ją drażnił, gdyż
wywierał dodatkową presję.
Wolała nie przyciągać takiej uwagi.
Niskie kursy zakładów na Veh’riel były spowodowane po części jej
spektakularnymi zwycięstwami, po części jej przeciwnikiem – niepozornym mężczyzną o imieniu Tenko, który co prawda wygrał wszystkie walki, ale nie zdobył przychylności ani sympatii kibiców. Walczył
ostrożnie, zachowawczo, wręcz do bólu taktycznie. Nie oznaczało to
wcale, że nie stanowił zagrożenia − metodycznie rozpracowywał swoich przeciwników, przez większość czasu bazując na unikach
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i szybkości, nie dając się trafiać, co frustrowało i męczyło jego oponentów, aż finalnie dominował ich kondycyjnie i zamęczał seriami
ciosów. Tenko miał mało efektowny, aczkolwiek bardzo efektywny
styl, bezlitośnie wykorzystujący małe błędy przeciwników, jednak
właśnie z powodu tej subtelnej gry − mało który kibic to doceniał.
Pijany, rozwrzeszczany tłum oczekiwał brutalnych nokautów
i krwawych walk, a nie kunktatorstwa i taktycznych zagrywek. Dlatego większość gawiedzi, będąca pod wrażeniem stylu, w jakim
Veh’riel wygrała swoje pojedynki, przed finałem stawiała właśnie
na nią.
Tuż przed ostatnią walką Sven odprowadził Norgala na bok, chcąc
porozmawiać z nim o czymś, co męczyło go od kilkudziesięciu godzin.
Gdy znaleźli się na osobności, a Veh’riel nie mogła ich usłyszeć,
wypalił:
− Mam złe przeczucia, Norgal. Zamierzam obstawić porażkę naszej
drogiej przyjaciółki.
Nekromanta wybałuszył na niego oczy.
− Nie żartuj!? Poważnie? Skąd taki pomysł!? Tenko to szczypiorek!
Sven zawahał się. Rozejrzał się czujnie i szepnął:
− Przeczucie… Wiesz, nie mam talentu mojej matki, ale czasem…
czasem mam coś, co nazywam cieniem wizji. Dotyczy tylko spraw,
na jakich bardzo się koncentruję, a od początku walk upłynęło już
półtora tygodnia i jestem w tym cały czas. Po prostu mam wrażenie,
że ona przegra.
Nekromanta milczał, ponieważ nie umiał rozsądzić, na ile Sven
kieruje się faktyczną magią jasnowidzącą, a na ile… ze stresu wkręcił
sobie, że wydarzy się coś niepomyślnego.
Nie zamierzał jednak bagatelizować jego słów. Wiedział, że dzieci
zdolnych rodziców bardzo często przejawiały talenty śladowe w tych
obszarach, gdzie ich rodzice mieli talenty mistrzowskie, nawet jeśli
ich własne zdolności poszły w innym kierunku.
Helor w swoim podręczniku określał je mianem talentów-duchów.
Tak jakby dzieci, żyjąc jeszcze w łonie matki, nasycały się w jakiś sposób matczyną magią.
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Dlatego zdecydował, że zaufa bardowi.
Podszedł do niego i położył mu ręce na ramionach. Złote, piękne
oczy Svena wbiły się niepewnie w szare oczy Norgala. Stał tak przez
moment.
− Postaw przeciwko niej − powiedział krótko − Ufam ci.
Broda Svena drgnęła.
− Całość? Cały dotychczasowy zarobek?
− Tak − odpowiedział nekromanta, wciąż nie spuszczając oczu
ze złotych tęczówek niskorosłego. − Jeśli to prawda, zarobimy fortunę.
Zapadła chwila pełnej napięcia ciszy. Suma, jaką mieli, była już
naprawdę wysoka. Mogli ją pomnożyć, ale tylko wtedy, gdy orklinka
przegra. A potem Norgal uśmiechnął się, pochylił do ucha Svena
i szepnął:
− Ale jeśli Veh’riel wygra… dasz mi się przelecieć! Co ty na to?
Sven prychnął, walnął go w ramię i oddalił się z fochem na twarzy.
Za bardzo się bał, by być w nastroju do żartów. Stawka była naprawdę
wysoka, a on nie był przecież Rudniczką.
A jednak próżnej części jego osobowości schlebiało zaufanie nekromanty.
Uświadomił sobie, że na tym, by go nie zawieść, zależy mu mocniej… niż na fortunie.
Uznał też, że jest kosmicznie głupi, bo – zdecydowanie – biznesowo
nie wdał się w matkę.

***
W finałowym dniu turnieju, który nastąpił siedem dni po walce
z Laranem, Veh’riel wydawała się skoncentrowana i spokojna. Jeśli
odczuwała stres, to nie dawała tego po sobie poznać. Na arenę zgłosiła
się jako pierwsza, zanim w ogóle konferansjer wyczytał jej imię.
Finałowa arena robiła wyjątkowo złowieszcze wrażenie. Była głębsza, aniżeli te zwyczajne, ściany wznosiły się niemalże pionowo, wygładzone do połysku. Ponadto otwór zakryto kratami z ciemnego metalu, w których pozostawiono jedynie dwa uchylne wrota. Kiedy za-
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wodnicy znajdowali się na dole, byli dosłownie odcięci od świata zewnętrznego, zdani jedynie na siłę swoich mięśni oraz wydolność płuc
i serc.
Tenko zjawił się na arenie wkrótce po Veh’riel, ale w przeciwieństwie do wrzawy, jaką przywitano orklinkę, wejście mężczyzny spotkała obojętna cisza, przerywana sporadycznymi śmiechami.
Wojownik zeskoczył do środka i stanął naprzeciw Veh’riel.
Nie wyglądał tak imponująco jak Laran, Krumpf czy chociażby
Jovan. Nie był ani szczególnie wysoki, ani potężnie zbudowany, ani
młody, ani stary, ani przystojny, ani groźny, tylko… absolutnie nijaki.
Niepozorny. Mimo że walczył na arenie zawodowo, ciężko przychodziło obserwatorom uwierzyć, że pokonał już tylu doświadczonych
i groźnych zawodników.
Także jego wiek wydawał się nieokreślony jak cała reszta; może
miał dwadzieścia pięć lat, a może czterdzieści? Jego twarz, której jedyną charakterystyczną cechą pozostawały skośne oczy, prezentowała się beznamiętnie jak maska. Czarne, krótkie włosy przyciął
w niezwracającą uwagi fryzurę z ukośną grzywką. Szczupłe ciało nosiło znamiona lat treningu, aczkolwiek daleko było mu do potężnych
muskułów Krumpfa czy wyrzeźbionej sylwetki Larana.
Przewaga wzrostu, wagi, zasięgu i surowej siły znajdowała się po
stronie Veh’riel. Widząc tak lichą postać jej przeciwnika, odczuwało
się pokusę, by go zlekceważyć, jednak ona nie zamierzała dać się
zwieść pozorom. Nie mogła poddawać w wątpliwość jego umiejętności − bo tak jak i ona − trafił do finału. Musiał więc być skuteczny.
Kiedy padła komenda startu walki, Veh’riel ostro ruszyła
do przodu, nie chcąc tym razem walczyć wyłącznie z kontry. Wiedziała, że jej ramiona są dłuższe o co najmniej dwadzieścia centymetrów,
dlatego zainicjowała ataki ciosami prostymi. Mają one mniejszą siłę
od sierpowych, którym to mocy dodaje odpowiedni skręt bioder, lecz
są szybsze i trudniej ich uniknąć. Wiedziała, że można nimi utrzymywać przeciwnika na bezpiecznym dystansie.
Tenko od razu udowodnił, że nie znalazł się w finale przypadkiem.
Schodził z linii ciosów, pozwalając, aby pięści Veh’riel przelatywały
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mu tuż obok głowy. Ruchy miał bardzo oszczędne; minimalny wychył ciała w lewo, drobny odskok w prawo − nie tracąc zbyt dużo
energii, unikał ciosów, jednocześnie pozostawał w odległości, z której
mógł kontrować.
I wtedy Sven pochylił się do ucha Norgala, szepcząc z zaaferowaniem malującym się na twarzy.
− Jej talent nie działa…!
− Co?! − Skupiony na walce nekromanta nie dosłyszał go, a raczej
nie chciał dosłyszeć.
− To, co mówię. Ta arena ma wytłumienie z metalu antymagicznego!
Norgal oniemiał. Wbił wzrok w walczących. Faktycznie − orklinka
zachowywała się jakoś inaczej niż zwykle, atakowała nerwowymi
zrywami, nie trafiała, nie usuwała się z linii ciosów przeciwnika, tak
jak w poprzednich walkach.
− A więc… jednak? − szepnął nekromanta. Czyżby przeczucie Svena okazało się trafne? Obrzucił niskorosłego badawczym spojrzeniem.
Młodzieniec pochwycił ten wzrok i zarumienił się.
Tymczasem na dole, w arenie, Tenko nieustannie próbował osłabić wytrzymałość przeciwniczki. Parę razy pięści Veh’riel dosięgły
jego głowy, lecz nie były to czyste ciosy.
O nieskuteczności swojego talentu przekonała się oczywiście już
w pierwszych sekundach walki, ale przyjęła tę sytuację ze względnym
spokojem, choć była to nowość na Arenie. Za czasów, gdy sześć lat
temu tutaj walczyła, nawet walka finałowa odbywała się bez antymagicznych zabezpieczeń.
Co jej pozostawało? Uciec nie mogła. Poza tym starcie obserwowali Jovan i Laran, a przed nimi nie chciała się zbłaźnić.
Musiała grać kartami, jakie rozdał jej los.
Będąc świadoma chwilowego impasu w walce, wiedziała, że aby
zdobyć przewagę, musi coś zmienić w taktyce. Dotychczasowy rytm
potyczki nie premiował nikogo, choć w dalszej perspektywie zyskałby
na tym Tenko − na ten moment Veh’riel poruszała się równie szybko
co on, ale jasne było, że to ona pierwsza zacznie zwalniać. Była znacz-
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nie większa od niego. Większe ciało to większe mięśnie, większe mięśnie to większe zapotrzebowanie na powietrze. Cała trójka towarzyszy wiedziała, że im dłużej potrwa starcie, tym szybciej szanse
Veh’riel będą maleć. Dziewczyna zdawała sobie z tego sprawę przeraźliwie jasno − wystarczyło, że wsłuchała się w swój pogłębiony już
oddech. Dlatego zdecydowała się dążyć do zwarcia. Uganianie się za
Tenko po całej arenie nie miało żadnego sensu.
Podkręciła tempo i zaczęła rzucać serie prostych − po pięć, sześć
ciosów w każdym ataku. Przyciśnięty nagłą presją Tenko zwijał się,
schylał, odskakiwał, przetaczał po ziemi, robiąc co w jego mocy, żeby
nie dać się trafić czysto. Veh’riel powtarzała ataki raz po raz, a Tenko
coraz lepiej radził sobie z unikaniem ich − zgodnie z planem orklinki
przyzwyczajał się do schematu. Dlatego, kiedy kolejną serię zakończyła niskim kopnięciem, kompletnie się tego nie spodziewał. Skupiony na obronie głowy nie zauważył go − goleń Veh’riel trafił z taką
mocą w łydkę, że dosłownie ściął zawodnika z podłoża. Jego nogi pofrunęły w górę, a on sam upadł na ziemię!
Veh’riel skoczyła na niego jak drapieżnik, by przygwoździć go
swoim ciężarem. Na moment złapała go za kark lewą ręką i zaczęła
okładać go prawą, lecz Tenko wił się jak ryba wyciągnięta z wody.
Przyjął kilka potężnych ciosów, ale przeturlał się po podłożu, uwalniając się z uchwytu Veh’riel. Potem podskoczył i biegiem salwował
się ucieczką. Widownia uznała ten taktyczny odwrót za objaw tchórzostwa; rozległy się buczenia i gwizdy. Tenko jednak nic sobie z nich
nie robił, a jego twarz dalej przypominała maskę manekina, miejscami tylko trochę odrapaną, pokrwawioną. Patrzył na swoją przeciwniczkę bez cienia emocji, bez uśmiechu, grymasu, bez żadnego wyrazu.
Veh’riel czuła, że zmarnowała szansę na zakończenie walki. Przypłaciła tę szarżę sporą utratą energii, dyszała ciężko i pot spływał jej
po skroniach. Wiedziała także, że Tenko nie da się znowu złapać
na sztuczkę z kopnięciem i będzie musiała wymyślić coś innego. Jej
przeciwnik czekał, samemu nie kwapiąc się do przejęcia inicjatywy.
Orklinka tym razem rozpoczęła swoje ataki od ciosów prostych,

110

kończąc je krótkim sierpem, na zmianę lewym i prawym. Za pierwszym podejściem − zaskoczyła Tenko, trafiając go potężnie tuż za
uchem; przeleciał dwa metry i przekoziołkował, lecz niemalże odbił
się od podłoża i momentalnie wstał. Zachwiał się jednak, a Veh’riel
była przekonana, że poważnie go naruszyła. Zerwała się do szarży,
zasypując przeciwnika nawałnicą ciosów i kopnięć.
Przez widownię przetoczył się przeciągły okrzyk zachwytu − tego
właśnie oczekiwano od zawodników! Niestety ataki Veh’riel tylko
wyglądały efektownie; Tenko zginał się jak targane wiatrami drzewko i uniknął większości. Sfrustrowana wystrzeliła potężnym, aczkolwiek bardzo czytelnym prawym sierpowym, a on niemal złamał się
wpół, schodząc pod nim. Zadał kobiecie błyskawiczny, mierzony cios
tuż pod jej prawym łokciem.
Veh’riel w pierwszej chwili nie zauważyła tego, jednak po kilku
sekundach poczuła obezwładniający i odbierający oddech ból. Wątroba… Orklinka bezwiednie zgięła się, chcąc dalej trzymać ręce wysoko, lecz jej ciało odmawiało posłuszeństwa. Tenko od razu zorientował się w sytuacji i rozpoczął metodyczne ataki, wymierzając ciosy
w odsłonięte miejsca. Veh’riel próbowała się bronić, ale ruchy miała
spowolnione, tak jakby znajdowała się pod wodą. Ręce nie chciały
słuchać poleceń, mięśnie nóg drżały, a prawy bok płonął żywym
ogniem. Finalnie, pod naporem ciosów, osunęła się na ziemię
i poczuła, że ogarnia ją ciemność…
Z daleka dobiegał ją jeszcze ryk widowni, oddalający się od niej
stopniowo jak odgłosy wiosennej burzy. Coraz dalej i dalej…
Ostatni obraz, jaki do niej dotarł, to była uśmiechnięta twarz Svena, wychylającego się przez kraty nad areną, a który wykonał palcami
charakterystyczny ruch, oznaczający w języku ulicy „dużą” kasę.
I gdy tylko zrozumiała, że przegrywając, faktycznie wygrała − mogła wreszcie spokojnie odpłynąć. Straciła przytomność.
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Ulivia i hrabia Marlov, 21
miesięcy i 18 dni po zakończeniu
Plagi
Spotkałem kiedyś telepatę, który posiadał niezwykły dar słyszenia
ludzkich myśli na duże odległości, mimo że sam był głuchy. Głuchota
w żadnym stopniu nie przeszkadzała mu w normalnym funkcjonowaniu, a nawet prowadzeniu odnoszącego sukces biznesu. Zaskakujące było to, że potrafił słyszeć myśli ludzkie na kilkadziesiąt kilometrów, chociaż zwykły telepata nie jest w stanie sięgnąć do umysłu
osoby znajdującej się dalej niż na odległość około stu metrów. On
sprytnie podsłuchiwał swoich klientów i konkurencję, a jego biznes
oczywiście rozkwitał.
Niezwykłe odmiany telepatycznych talentów można spotkać
częściej, niż się powszechnie sądzi. A korzyści dla ich właścicieli mogą
być bardzo wymierne. W Hezrynie znajduje się nawet specjalny
wydział straży miejskiej, zwany Policją Umysłu, która zajmuje się
dyskretną obserwacją poczynań szczególnie uzdolnionych telepatów,
pilnując, aby działali w ramach obowiązującego prawa. Na ile są
skuteczni – nie mnie to oceniać. Nieraz jednak słyszałem historie
telepatów, którzy zdobyli duże fortuny, z kategorii „Od zera
do bohatera”, a miało to miejsce w szczególnie uzdolnionych rodzinach. Dlatego sądzę, że podobnie jak z magią − RMN nie nad wszystkim udaje się panować.
dr Kadrun, „Listy do Żony”
Dzień przed koronacją upłynął Ulivii w nietypowy sposób. Gdy rano
przyniesiono prasę, jej oko przykuł artykuł na stronie głównej „Kronik Syllońskich”.
Widoczny z daleka, nachalny, krzykliwy. Przeraźliwie wielki!
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„KAZIRODCA,

MORDERCA, HERETYK

− jutro zostanie nowym KRÓLEM Syllonu”
Ogromnych czarnych liter nie sposób było nie zauważyć. Celowo
pogrubiono jedynie trzy pierwsze słowa oraz… słowo król. Z daleka
tworzyło to zabójczą mieszankę.
Przełknęła ślinę, przysuwając tekst artykułu do oczu.
Ustęp poświęcony liczowi… przerażał. Wymownie sugerował,
jakby zbliżał się koniec świata, a koronacja króla to największa katastrofa w dziejach Syllonu. Niemal otwarcie nawoływał do protestów
na ulicach i sprzeciwowi narzuconej władzy nieumarłego.
Oberwało się nawet Radzie Magicznego Nadzoru za ich udział
w sprawie.
Kolejny fragment zawierał przypomnienie wydarzeń z Plagi, opowiedziane ustami maga Helora. Mag umysłu rozpisywał się
o brutalności licza, który prawie wypalił jego talent, domagając
zmiany świadomości Syllonu w uzurpatorskiej (zdaniem maga) próbie przewrotu.
Ulivia przewróciła kartkę, bo na kolejnej stronie był opis − dostarczony przez „anonimowe źródło” – zamiłowania Rothgara
do kazirodztwa. Relacjonowano jego fascynacje Nerillą i pożycie
z Rothanną. Na dokładkę podsumowali ten trend wypomnieniem
ożenku z własną bratanicą… Ulivią.
Fakty miażdżyły, zwłaszcza że przedstawiono je bardzo tendencyjnie, bez przypomnienia łagodzących okoliczności, jakimi było zaklęcie panamoris, pod którym znajdował się wówczas Rothgar.
Ulivia poczuła ból. Gniew. Rozżalenie. Zacisnęła dłonie w pięści.
Artykuł tego typu mógł bezpowrotnie zrujnować opinię przyszłego króla.
− Żmija… − szepnęła, przypomniawszy sobie nadąsaną twarz hrabiego Marlova, gdy widziała ją ostatni raz podczas spotkania Rady.
Dobrze mu było za dekadenckich rządów Naramira III. Bał się tego,
co przyniesie ze sobą nowy typ władcy.
− Wąż, siedzący w kieszeni Narela! − mruknęła pod nosem, rzuca-
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jąc gazetę pod nogi.
Ale jej wzrok nadal przyciągały te białe stronice i wielki rażący napis: MORDERCA… KRÓL. Próbowała spoglądać w inną stronę, bezskutecznie. Litery wydawały się żyć własnym życiem, prosząc o jej
uwagę.
Przez chwilę stała bez ruchu, zmagając się ze sobą.
Mogła coś z tym zrobić? Czy nie mogła?
Zaczęła intensywnie rozważać swoje możliwości.
Zostanie królową w państwie, które nienawidziło jej męża, oskarżało go bez okoliczności łagodzących, gdzie gazety wzywały do protestów przeciwko jego władzy? Ta perspektywa napełniała ją strachem. Miała rozterki moralne, czy powinna się mieszać. Czy powinna
poddać się losowi? Zaakceptować ich nienawiść? Radzić z nią sobie
w klasyczny sposób?
Pojawiło się w niej przeczucie, że nieważne, co zrobi licz, wszystko
zinterpretują negatywnie. Nawet jego obronę Syllonu niektóre ustępy z artykułów ukazywały w negatywnym świetle.
Bo zginęło tylu żołnierzy! Hezryńczycy, Velenzyjczycy… Nieważne,
że zaatakowali. Wina leżała po stronie licza, w końcu zginęli ludzie,
a nie nieumarli. Pokrętna logika redaktorów i ich stronniczość napawały strachem. Ulivia zacisnęła powieki.
Po kilku minutach podjęła bardzo emocjonalną i impulsywną decyzję. Licz musi otrzymać choćby szansę na obiektywną ocenę swoich
działań!
Wyniosła krzesło na balkon jak zawsze, gdy wyruszała w swoje
wyprawy na stolicę. I już po chwili jej projekcja energetyczna wzleciała wysoko, pod kryształowe, syllońskie niebo.
Leciała jak po sznurku, z determinacją godną lepszej sprawy. Budynek redakcji „Kronik Syllońskich” znajdował się w dzielnicy Centralnej, w niedużej odległości od iglicy dawnego Inkwizytorium.
Była to niewielka, elegancka kamienica w kolorze popielatym,
z przylegającym maleńkim ogródkiem, w którym ustawiono stoliczki
z giętego metalu, przeznaczone dla redaktorów pragnących zażyć
świeżego powietrza w czasie pracy, zapalić fajkę lub podyskutować
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przez chwilę z kolegami.
Ulivia od razu zauważyła detektory magii.
Duże, bardzo czułe, widoczne nad drzwiami oraz przy oknach…
Marlov najwyraźniej nie zamierzał pozwolić, by magia miała wpływ
na jego światopogląd. Jeden detektor umieszczono nawet na kominie!
Poczuła kolejny przypływ frustracji.
Hrabia ewidentnie miał paranoję. Krążyły plotki, że de facto
mieszka w redakcji. Zawód był jego pasją. Oddawał mu się z wielkim
zaangażowaniem, sam będąc autorem blisko jednej piątej wszystkich
artykułów pojawiających się w tygodniku. Można powiedzieć, że samodzielnie nadawał ton gazecie, korygując regularnie także artykuły
innych dziennikarzy tak, aby odpowiadały jego spojrzeniu na sprawę,
co powodowało dużą rotację w składzie ekipy.
Ulivia długą chwilę latała dookoła budynku, szukając okna
do biura Marlova jak mewa wirująca dookoła latarni morskiej, ale
dopiero po kilkunastu minutach udało jej się go namierzyć.
Hrabia siedział w wygodnym fotelu, obrócony bokiem do biurka,
paląc coś, co wyglądało na damską cygaretkę, a na ziemi, obok niego… Ulivia zarumieniłaby się, gdyby nie była teraz w energetycznej
formie. Młoda dylfia dziewczyna z długimi, cytrynowymi włosami
i smutnymi, szarozielonymi oczami, obsługiwała go seksualnie, klęcząc na kolanach. Miała na policzkach łzy, a ręce jej drżały.
− No dalej, Yenell! − popędzał ją.
Księżniczka oczywiście widziała już nieraz takie sytuacje w swoich
duchowych podróżach, ale za każdym razem odczuwała takie samo
zmieszanie. Gdy dylfka skończyła, Marlov podniósł głowę, odgiętą
do tej pory na oparcie fotela, westchnął, a potem zamachnął się
i wymierzył dziewczynie siarczysty policzek.
− Upuściłaś trochę! Będzie plama… − fuknął wściekły, taksując
wzrokiem swoje bordowe, eleganckie spodnie.
Yenell chwyciła się za uderzony policzek i cofnęła, przysiadając
na kolanach jakieś dwa metry dalej, wpatrując się w redaktora przerażonym, niespokojnym spojrzeniem. Nie była najwidoczniej przyzwyczajona do takiego traktowania, co Ulivię nieco zaskoczyło.
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Czyżby znalazła się u Marlova pierwszy raz?
− Pieprzona dziwka − mruknął hrabia, czyszcząc się batystową
chusteczką wydobytą z szuflady. − Do niczego się nie nadajesz, spadaj!
− prychnął.
Dziewczyna wycofała się raczkiem i szybko zniknęła za jego
drzwiami. Ulivia spoglądając przez okno, zauważyła na szyi hrabiego
podwójny naszyjnik: antymagiczny oraz antytelepatyczny. Westchnęła z rozczarowania.
Hrabia wydawał się mieć zaprojektowany idealny system zabezpieczeń dookoła siebie, również swojej redakcji. On i dyrektorzy działów w jego gazecie, wszyscy nosili zabezpieczenia, a młodsi redaktorzy nie mieli nic do gadania, zatem nie stanowili dla niej atrakcyjnych
celów.
Chwilę myślała, co mogłaby zrobić…
Jakaś szczelina w ich zasiekach musiała istnieć, coś z pewnością
pominął.
Gdy tak bezmyślnie krążyła nieopodal, licząc na jakąś nadarzającą
się sposobność, zauważyła tę samą dylfkę o cytrynowych włosach,
która weszła za budynek, rozejrzała się, czy ktoś na nią patrzy,
a potem pochyliła się i zaczęła gwałtownie wymiotować.
Ktoś jednak patrzył.
Ulivia z pewnym zaskoczeniem rozpoznała stojących jakieś kilkanaście metrów dalej, w cieniu ozdobnej, purpurowej śliwy troje osób.
Już kiedyś ich spotkała.
Druid Ilmeryn, elfka Vestiel oraz owinięta gęstym czarnym tiulem
dodatkowa postać, w której natychmiast poznała Maveca. Gapili się
na budynek redakcji, tudzież przy okazji, na młodziutką dylfkę.
Ulivia nie miała pewności, co mogli tu robić, ale nie było czasu
na grzebanie im w głowach.
Spojrzała ponownie na Yenell, która wciąż gwałtownie wymiotowała i kaszlała. Księżniczka przypatrywała jej się ze szczerym współczuciem, gdy wtem… coś wpadło jej do głowy.
A może by tak… spróbować od trochę innej strony?
Wahała się tylko przez moment. Musiała działać szybko. Okienko
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szansy się zamykało.
Sekunda i weszła do umysłu dziewczyny.
Przekazała jej mocną sugestię, a dylfka wyprostowała, się, rozejrzała i dziarskim krokiem wróciła do redakcji. Wspięła się po schodach, podążając za poleceniem Ulivii, z nieco bezmyślną miną weszła
do biura Marlova. Mężczyzna, który stał właśnie przed lustrem
i czesał swoje długie jasnopopielate włosy − na jej widok uniósł cienkie brwi, a potem je zmarszczył.
− Czego tu jeszcze chcesz?! − warknął.
Powrócił do spokojnego, rytmicznego szczotkowania włosów, jakby chciał jej dać do zrozumienia, że nie ma ochoty na dalsze z nią
rozmowy.
− Za budynkiem jest jakiś mężczyzna. Powiedział, że chodzi o księcia Narela. To bardzo dyskretna sprawa. Kazał mi to przekazać − wyrecytowała Yenell.
Wyraz twarzy naczelnego redaktora zmienił się natychmiast, zrobił czujny i ostrożny.
Wychylił się za okno, lecz z kąta, pod jakim się znajdowało, nie dało się zobaczyć całego podwórza. Sapnął i mrucząc coś pod nosem,
wyszedł z gabinetu.
Ukryta w umyśle dylfki Ulivia postępowała za nim, ale w pewnej
chwili wszedł do pokoju z napisem „Reklama” i zamknął jej drzwi
przed nosem. Zeszła więc na dół, płonąc z niecierpliwości.
Minęły mniej więcej trzy minuty, nim pojawił się na podwórzu,
na zapleczu budynku.
Niestety nie był sam.
Towarzyszyła mu dwójka młodszych redaktorów: młodzi, postawni i wysocy mężczyźni… ale tym razem, ku radości księżniczki,
żaden nie miał na sobie antytelepatycznego naszyjnika! Nosili bransoletki antymagiczne, jednak one nie chroniły przed telepatią. To był
największy błąd Marlova, który założył błędnie, że nie będzie dziś
potrzebować obrony przed wybitnie uzdolnionym telepatą…
A telepatia nie miała wiele wspólnego z magią, będąc biologiczną
zdolnością o nie do końca poznanej naturze. Nosząc na co dzień na-
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szyjnik antymagiczny, hrabia nauczył się do pewnego stopnia bagatelizować inne zagrożenia… Niesłusznie.
Księżniczka natychmiast opanowała umysły redaktorów.
Kontrolowanie wielu osób naraz wymagało niesamowitej koncentracji, ale ponieważ ilość psionicznej energii, którą dysponowała
Hezrynka, była olbrzymia, udało jej się utrzymać ich w stanie konfuzji uniemożliwiającej sprawne działanie.
Yenell szła tuż za nimi.
− No co? Gdzie on jest? − warknął Marlov, rozglądając się nerwowo.
Ulivia uśmiechnęła się w duchu i rozkazała dziewczynie zerwać jego podwójny naszyjnik. Dylfka szybko i zwinnie to uczyniła, wymykając się rękom hrabiego. Wystarczyła sekunda i triumfująca Ulivia
była w umyśle redaktora naczelnego.
Cała czwórka stała teraz bez ruchu, całkowicie poddana jej władzy.
Oszołomieni, z szeroko otwartymi oczyma, otwartymi ustami −
wyglądali nawet zabawnie.
Wtedy z cienia pod drzewami wyłoniła się elfka Vestiel i podeszła
do jednego z redaktorów. Minęła go dziwnie blisko i księżniczka domyśliła się, że coś mu ukradła. Ale nie miała czasu się tym zajmować.
Bez dalszej zwłoki odesłała dwójkę pracowników na powrót
do budynku, każąc im zapomnieć o tym incydencie. Ale Marlovem
zajęła się na dłużej.
Jako wnuczka Wiedźmy z Hezrynu posiadała wybitny talent
do manipulacji umysłami, zwany kolokwialnie talentem władcy
umysłów. Wniknęła głęboko w jego wspomnienia, w jego sposób myślenia, w jego kompleksy. Zrozumiała też powód nienawiści do Rothgara.
Za czasów, gdy żył Naramir III, Marlov miał poczucie, że jest
chroniony ze swoimi chorymi, seksualnymi pasjami. Król je wspierał,
a przynajmniej im nie przeszkadzał. Cała grupa podobnych mu osób,
jak Setvil, Zamelnikon, Narel i kilku innych wysokich oficjeli − czuła
się wówczas bezpiecznie, mając na tronie królewskim zdemoralizowanego, skorumpowanego władcę, którym mogli łatwo manipulo-
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wać. Rothgar dzielił z nimi tylko powierzchowne podobieństwo.
Owszem, był mordercą. Tylko czy to wystarczało? Marlov świetnie
wiedział, że jego relacja z nieletnią wtedy Nerillą miała wyłącznie
magiczne podłoże.
Zadawał sobie pytania: Co nieumarły zrobi po wejściu na tron?
Czy będzie tępił pedofilię? Handel żywym towarem, narkotyki,
uprowadzenia i gwałty dziewcząt? Czy sprzeciwi się zabójstwom prostytutek w burdelach dla miłośników sadystycznego seksu? Czy będzie chronił ich grupę? Czy też będzie im… przeszkadzał? Narel mówił przecież Marlovowi, jaki stosunek do gwałtów ma Rothgar.
Dlatego hrabia nie chciał ryzykować.
Zwłaszcza że Narel hojnie mu płacił za pisanie maksymalnie negatywnych artykułów, stronniczych i uprzedzonych. Wybór stron musiał być właśnie taki. Bezustanne plucie w artykułach, niszczenie wizerunku licza i oskarżanie władcy o podobne rzeczy, które sam miał
na sumieniu. Mimo że na samym dnie serca Marlov zdawał sobie
sprawę, że postępuje nieetycznie, ukrywając kluczowe fakty, jego
słabość przeważała nad poczuciem etyki zawodowej.
Ulivia tego właśnie się uchwyciła.
Tego małego wyrzutu sumienia. Szczątkowego poczucia przyzwoitości. I tego dziwnego poczucia winy u Marlova… Świadomości, że
pochodzi przecież ze specjalnego rodu. Powołanego do czynienia dobra. Do opieki. Do ochrony. Do posługi.
Mozolnie odplątywała zastygłe lęki hrabiego, zdeformowane myślokształty, prostując je i oczyszczając. Na światło dzienne wydobyła
jego naturalną potrzebę pisania o prawdzie, którą przykrywał gruby
płaszcz obaw o własny interes.
Po upływie kilkunastu minut pracy była zadowolona z efektu.
Pierwszy raz, odkąd skończyła szkolenie, mogła użyć swojego talentu
na innym człowieku w tak precyzyjny sposób. Nietypowe zdolności
posłużyły jej dobrze, mimo blisko półtorarocznej przerwy w treningu.
Yenell stała obok przez cały czas, zupełnie bezmyślnie.
Ilmeryn, Vestiel i Mavec obserwowali tę scenę z pewnej odległości
i widać było, że są nią dość poruszeni. Domyślali się, że dzieje się coś
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dziwnego. Nie interweniowali jednak w żaden sposób.
Wreszcie Marlov drgnął, wyjął z portfela wszystkie pieniądze, jakie miał i wręczył dylfce, nie mówiąc ani słowa, a potem odwrócił się i
na nieco sztywnych nogach wrócił do redakcji.
Dziewczyna – z której umysłu Ulivia już niemal całkiem się wycofała − przyjęła ten dar z lekkim zdumieniem, ale jej też księżniczka nie
mogła zostawić bez interwencji.
Zorientowała się, że Yenell nie jest wcale prostytutką, co początkowo mylnie założyła!
Była to młodziutka stażystka pracująca w redakcji, którą Marlov
sobie upatrzył i zdecydował zmusić do seksu oralnego. Jako córka
zubożałego szlachcica z prowincji próbowała rozpocząć karierę
dziennikarską, aby pomóc rodzinie w utrzymaniu. Mimo że miała, co
Ulivia odkryła w zdumieniu, nekromancję na poziomie piątym… to
ukończyła normalne studia dziennikarskie i dostała się na staż
do „Kronik…”. Była na dodatek dziewicą, dlatego upokarzająca sytuacja z redaktorem naczelnym stanowiła dla niej wielki szok.
Okazało się, że to nie koniec sensacji. Dziewczyna była też rodzoną
siostrą Zaya Lyanessa, młodego dylfa-nekromanty, który zajmował
teraz z woli Rothgara stanowisko zarządcy twierdzy Hildern i pilnował tamtejszych nieumarłych.
Księżniczka myślała chwilę, co z nią zrobić.
Podejrzewała, że jeśli tylko do Marlova dotrze, co się stało, może
potencjalnie szukać zemsty na biednej dziewczynie, dlatego musiała
usunąć ją z jego zasięgu.
Jej wzrok przyciągnęła czarno odziana sylwetka Maveca. Dziewczyna nie wahała się dłużej. Jeśli nawet postąpiła w sposób dwuznaczny moralnie, to chociaż nie chciała pociągać za sobą jako ofiar −
niewinnych osób.
Sięgnęła do jego umysłu i przesłała do niego bezpośrednio.
− Mavec! To ja, Ulivia!
Wampir drgnął lekko i rozejrzał się niespokojnie, nieprzyzwyczajony do takiej formy kontaktu myślowego. Tylko Muran sporadycznie tak się do niego odzywał. Rothgar nie robił tego nigdy.
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Zmierzył czujnym spojrzeniem swoich towarzyszy, ale oni stali
bez ruchu.
− Co… Co?

− Tak, to ja, księżniczka Ulivia! Mieliśmy przyjemność spotkać się
kiedyś pod stodołą barona Vutton oraz w twierdzy Hildern. Mam
prośbę. Musisz zaopiekować się tą dziewczyną! To Yenell Lyaness,
córka szlachcica z prowincji, siostra zarządcy Hildern, Zaya. Jest
w śmiertelnym niebezpieczeństwie z pewnych nieprzyjemnych
powodów. To niewinna osoba, która nie powinna cierpieć z powodu
okrucieństwa hrabiego Marlova, a niechybnie tak by się stało, gdyby
tu pozostała. Zaprowadź ją do zamku, do doradcy Vehra. On niech się
skontaktuje ze mną, coś dla niej wymyślimy, zatrudnimy ją
na dworze. Może nawet założymy królewskie biuro prasowe…
Mavec stał skonfundowany, nadal rozglądając się odruchowo,
jakby nadal szukał gdzieś fizycznej postaci Ulivii. Księżniczka domyśliła się, że licz nie miał zwyczaju rozmawiać tak z Mavekiem, jako że
sam przez lata swojego życia mało używał telepatii, nie posiadał nawyku korzystania z tej metody komunikacji.
Równolegle podczas tej rozmowy kazała dylfce udać się
z wampirem do pałacu królewskiego i poprosić o widzenie z doradcą
Vehrem oraz przekazanie mu, że przysyła go Ulivia.
Vehr po uprowadzeniu księżniczki wrócił do jej łask, gdy tylko wyszło na jaw, że gorąco protestował przeciwko jej porwaniu i walczył
o to z królową Uleną. Ulivia wybaczyła mu, że nie dał nikomu znać
o akcji i przyjęła go na powrót na służbę.
Yenell otrzymawszy taki komunikat, rozejrzała się bezradnie,
szukając wzrokiem wampira.
Mavec stał owinięty szczelnie czarnym woalem, nie wyglądał zatem na osobę wzbudzającą zaufanie. Ruszył z miejsca, ku zdumieniu
Ilmeryna i Vestiel, podszedł do dylfki i wykonał lekki ukłon. Jego
towarzysze podeszli za nim, a Ilmeryn warknął:
− Co ty wyprawiasz, Mavec?!
− Cicho, dostałem właśnie polecenie od kogoś, by zająć się tą
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dziewczyną. Muszę ją odprowadzić do zamku. Tu nie jest bezpieczna.
− Zwariowałeś?! − syknął druid, zastępując mu drogę. − Upadłeś
na głowę…

– Daj mu działać. Otrzymał polecenie od… licza. Musi je wypełnić

− skłamała Ulivia, przesyłając to do umysłu Ilmeryna, bo nie chciało
się jej tłumaczyć złożonej sytuacji. Mężczyzna potrząsnął mocno głową, aż zielone włosy opadły mu na twarz. Podniósł ręce do skroni.
− Co, u licha? − wybełkotał, rozglądając się.
− Też nie jesteś przyzwyczajony, jak ktoś gada ci w głowie? Nie ty
jeden… − mruknął były złodziej i wykonał bardzo szykowny, niemal
dworski, ukłon przed Yenell.
− Witaj, piękna pani. Czy wyświadczysz mi zaszczyt, podając swoje
imię?
Ulivia przewróciłaby oczami, gdyby znajdowała się tu w swojej fizycznej postaci. Kurtuazja w zachowaniu byłego złodzieja pasowała
jak pięść do oka.
Dylfka jednak spłonęła rumieńcem i szepnęła:
− Yenell Lyaness.
– Twój brat to Zay Lyaness, prawda?
– Tak, to mój bliźni brat. – Zarumieniła się.
– Znam go. Przejął niedawno opiekę nad twierdzą Hildern, nadzorując tamtejszych nieumarłych.
– Owszem. – Rozpromieniła się. – Oboje mamy talent do nekromancji, ale on ma mocniejszy niż mój i przez lata uczył się w Podziemnym Kręgu. Był bardzo podekscytowany z okazji objęcia tej pozycji.
Wampir obdarzył ją życzliwym uśmiechem, którego… nie mogła
zobaczyć pod tiulem.
− A mnie zwą Mavec i jestem prawą ręką następcy tronu, Rothgara.
Otrzymałem zadanie, by doprowadzić cię do zamku i oddać pod opiekę doradcy Vehra. Będziesz tam bezpieczna.
− A za swoje kłopoty zostaniesz odpowiednio zrekompensowana

finansowo, o to się nie obawiaj. Dostaniesz też szansę na stanowisko
dziennikarskie na dworze. Na tym stażu i tak nie zarobiłabyś wiele –
dorzuciła Ulivia.
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Dylfka zamrugała swoimi szarozielonymi oczyma i kiwnęła głową,
choć nie wiadomo było, do kogo ten gest kieruje.
Miała poczucie, że śni; wszystko, co się wydarzyło – przebiegło
w tak osobliwy sposób, iż nie umiała odróżnić swoich własnych myśli
i pragnień od tych dziwnych impulsów, pod których wpływem przed
chwilą działała. Mavec szarmancko wyciągnął rękę.
− Czy mogę cię prosić, o piękna Yenell, o podanie mi swojego ramienia? − powiedział, ustawiając się u jej boku.
Widząc to pełne galanterii podejście i ewidentny zachwyt, który
emanował z jego myśli, Ulivia pomyślała, że może jednak warto dodać jeszcze jedno zdanie…
− Mavec. Ta dziewczyna padła właśnie ofiarą pewnego przymu-

szenia… ze strony hrabiego Marlova. Proszę cię, nie podrywaj jej zbyt
natarczywie. Jest wciąż dziewicą i to wszystko było dla niej szokiem.
Nie jest gotowa na takie sytuacje. Traktuj ją dobrze!

Wiedziała, że ujawnianie takiej sensytywnej informacji było naruszeniem zasad telepatów o zachowaniu w tajemnicy tego, co wyczytywali w umysłach innych, ale dostrzegała wyższość dobra dziewczyny ponad koniecznością utrzymania tej sprawy w sekrecie. Wiedziała,
że Mavec – ze swoim rycerskim sercem – z pewnością zajmie się nią
dzięki temu o wiele lepiej i z większym wyczuciem.
I miała rację. Mavec natychmiast poczuł przypływ opiekuńczych
uczuć i poprowadził dziewczynę w stronę pałacu, troskliwie torując
jej drogę po zatłoczonym trotuarze, zagadując i podpytując o sprawy
dotyczące członków jej rodziny i talentów, które posiadali.
Ilmeryn i Vestiel w międzyczasie, mrucząc i złorzecząc mu pod nosem, wrócili na swój posterunek pod bordową śliwą, przez kilka minut wymieniając o nim niepochlebne uwagi. Vestiel wreszcie pokazała Ilmerynowi skradzioną magiczną przepustkę do budynku redakcji.
Ulivia jeszcze chwilę obserwowała, jak Marlov wraca do gabinetu
i siada do pisania artykułu. Zadbała, by nie zmienił zdania o liczu…
nie całkowicie! To mogło wydać się wszystkim podejrzane. Dopilnowała tylko, by zostawił w tym, jak opisuje jego osobę, małą furtkę…
na zmianę. No i oczywiście, by uwzględniał źródła oraz przedstawił
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kompletną relację wydarzeń, zamiast jej tendencyjnie zredagowanych fragmentów.
Dopiero wtedy wróciła do pałacu i dokładnie w momencie, gdy połączyła się ze swoim ciałem, zobaczyła, że na wprost niej, na fotelu
wstawionym na balkon, siedzi sobie licz i patrzy na nią…
− Och! Nie wiedziałam, że tu jesteś − mruknęła, rumieniąc się intensywnie.
− Widzę, że podróżowałaś… − Uśmiechnął się tajemniczo, przypatrując jej uważnie.
− Yyy… tak, załatwiałam sprawy nieznoszące zwłoki… − odpowiedziała z niewinnym uśmiechem.
Spuścił wzrok na dłonie. Chwilę trwała cisza.
− Ulivio… ja wiem, że chcesz mi pomóc. Ale, proszę, nie rób tego.
Ja muszę przyjąć życie i świat takimi, jakimi są. Muszę sobie dać
z tym radę albo… nie dać rady. Nie możesz prostować za mnie ścieżek.
Jej powieki zadrgały. Poczuła przypływ buntu.
− Dlaczego?! Oni są tak niesprawiedliwi! Opluwają cię…
Powoli pokręcił głową.
− Mają do tego prawo. To się nazywa „wolność słowa”. Albo zasłużę na pochwały, albo nie.
− Nigdy cię nie zaakceptują! Rozumiesz?
− Rozumiem… − odpowiedział, siląc się na cierpliwość. Zerknął
na nią spod oka. Taka rozmowa dobitnie uświadamiała mu różnicę
wiekową między nimi. − Ale to ja… jestem tym, który musi ten fakt
zaakceptować. Akceptacja to droga do zmiany. Chciałem władzy.
Albo wezmę opozycję w pakiecie z nią, albo mogę zrezygnować z tronu. Nie ma pośredniej ścieżki.
Siedzieli chwilę, spoglądając na siebie. Milczeli. Co mogła mu powiedzieć? Że jej młodość śpiewała w jej duszy o buncie, o gniewie,
o sprawiedliwości? Nie zrozumiałby tego.
Tego mostu nie mogli wspólnie przekroczyć.
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SŁOWO OD AUTORKI, znów!
Ta minipowieść jest szczególna, ponieważ została napisana jako
część mojego zobowiązania, podjętego podczas Zbiórki na korektę
tomu II serii. Osoby, które wpłaciły najwięcej, otrzymały możliwość
między innymi wyboru imienia, wyglądu i charakteru postaci, a dla
wpłat powyżej kwoty 1000 zł także – otrzymanie ode mnie własnego
opowiadania z wybranym przez siebie motywem osadzonym w uniwersum Ucznia.
Jeden ze Sponsorów wpłacił tak wysoką kwotę, że stanowiła ona
niemal jedną trzecią wszystkich wpłat, dlatego uzyskał prawo do wyboru tematyki opowiadania. Na prośbę tej osoby napisałam opowiadanie zawierające bardzo lubiany przez nią wątek LGBT.
Szanując życzenie Sponsora, stworzyłam historię z tym elementem wplecionym pomiędzy ważnymi fabularnie wydarzeniami.
Jednak one nie dominują, najważniejsze są dramatyczne wydarzenia
otaczające poczęcie i narodziny Norgala, a także śmierć króla Naramira II i następcy tronu, Vlemira. Poznacie tu także pewnego sympatycznego demona. :) To jednak nie koniec!
Opowiadanie realizuje także kolejne zobowiązanie, podjęte wobec
innego Sponsora, który wymyślił postać Martiael – spotkacie ją w
„Sekretach”, ale także w II tomie serii.
Dla tych z Was, którzy sięgają po tom II serii, prequel ten będzie
szczególnie ważny, gdyż część zawartych w tym tomie wątków będzie
bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z „Sekretów.
Minipowieść „Sekrety” stanowi prequel do całej serii Ucznia nekromanty. Warto także wiedzieć, że zawiera treści 18+.

Ostrzegam wrażliwych Czytelników, że zawiera sceny erotyczne (K/M + M/M). Zawiera też sceny przemocy!
Życzę Ci miłej lektury, a jeśli znajdziesz błąd, napisz na adres

e.raj@poczta.fm. Sekrety przeszły tylko jeden cykl poprawek red.,
mogą się zdarzyć w nich drobne wpadki, za co z góry przepraszam.
DRZEWO GENEALOGICZNE znajduje się na końcu pliku.
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SEKRETY
PROLOG
9 miesięcy przed narodzinami Norgala, poranek
Mesja postukała smukłym palcem w zapisaną równym pismem
kartkę i zmarszczyła brwi.
− Dwa błędy w koniugacji czasownika ãdveîrl. To odmiana nieregularna. W trzeciej osobie liczby mnogiej mamy ãnveîs, a nie ãdveeîn.
Rothgar15 siedział obok Nerilli, bawiąc się dość nieuważnie nożem motylkowym. Królowa Mesja rzucała mu krzywe spojrzenia, bo
nóż ten kojarzył jej się wyłącznie z ulicznikami, ale… Nerilla wydawała się zachwycona. Dziewczynie trudno było skupić się na nauce
języka elfickiego, śledziła z przejęciem poczynania przyrodniego brata.
Mężczyzna zręcznie obrócił nóż między dwoma palcami i dodał:
− Żeby było zabawniej, nie ma tam akcentu cyrkumfleksowego.
Wypowiada się po prostu: „ãdveein”, bez przeciągnięcia przy „i”.
Mesja uniosła brwi i wbiła w niego srebrzystolazurowe oczy.
− Zawsze się zastanawiałam, Mistrzu, skąd tak dobrze znasz elficki.
Takie niuanse! − mruknęła, powracając wzrokiem na kartkę.
Rothgar uśmiechnął się pod nosem, ale nie odpowiedział, oto bowiem dostrzegł zbliżającego się przez trawnik jakiegoś sługę. Cała
trójka siedziała w zacisznej altance w głębi ogrodu, do której wiodła
tylko wąska ścieżka wysypana białymi otoczakami.
− Wasza wysokość. − Sługa wykonał pośpieszny ukłon. − Jego wysokość prosi panią do siebie. Sprawa pilna. − Podejrzanie głośno przeAkcja „Sekretów” dzieje się na przestrzeni kilkunastu miesięcy - 8,5 roku przed
wydarzeniami znanymi z tomu I „Plagi”. Rothgar ma tu 37-38 lat.
15
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łknął ślinę.
Mesja obrzuciła go uważnym spojrzeniem. W przeciwieństwie
do Nerilli i Rothgara nie nosiła blokady telepatycznej. Jako wyszkolona telepatka nie musiała bać się negatywnego wpływu otwartego
używania tej sztuki. Jej policzki gwałtownie pobladły, zacisnęła usta.
Wstała i lekko kiwnęła głową.
− Przepraszam was. Muszę iść.
Gdy zdenerwowana kobieta się oddaliła, Nerilla rzuciła pióro
na blat stolika i dosunęła swoje krzesło do krzesła nekromanty. Mag
zmierzył ją wzrokiem, którego znaczenie trudno było odgadnąć.
Dziewczyna rozejrzała się uważnie, ale ogród był pusty, a oni – osłonięci od cudzych spojrzeń ścianą zieleni. O tej godzinie wielu dworaków jeszcze spało. Większe słońce dopiero wznosiło się na niebie.
− Opowiedz mi o tej misji. Jesteś umówiony z Vanderglovenem
w redakcji „Gazety Syllońskiej”? Co się tam dokładnie wydarzyło?
Gnomy znów mają kłopoty? − Mówiąc to, delikatnie przesunęła ręką
po jego ramieniu, jednak on zignorował ten ruch.
− To już kolejna inwazja demonów w ciągu kilku lat. Ktoś wziął ich
na cel. Niełatwo zorganizować taki atak, wymaga to demonologa
na co najmniej siódmym poziomie talentu.
Nerilla słuchała go dość nieuważnie. Jej palce zawędrowały z jego
rękawa na dłoń, ale mroczny mag błyskawicznie zareagował. Cofnął
rękę i wyprostował się gwałtownie.
− Nie dotykaj mnie. − W tonie nekromanty nie brzmiała wrogość,
a jedynie stanowczość.
Na moment zacisnęła powieki.
− To jedna z nielicznych chwil, gdy jesteśmy sami. Chciałam spytać, jak się ma Marell? Odwiedzałeś go? To już ponad miesiąc. Powiedz, proszę. − Jej głos lekko zadrżał.
Rothgar odwrócił głowę, unikając spoglądania w wilgotne oczy
Nerilli.
− Nie mogłem go jeszcze odwiedzić. Miałem za dużo zleceń. Odkąd
Rothanna została nadwornym alchemikiem, jestem sam we dworze,
wszystko spoczywa na mnie.
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Dziewczyna przez kilkanaście sekund milczała, a potem niespodziewanym i dość agresywnym ruchem podniosła się z miejsca. Przerzuciła nogę ponad jego kolanami, by usiąść na nich okrakiem.
Chciał ją odsunąć, jednak uchwyciła się go z naprawdę desperacką
siłą. Musiałby pchnąć ją tak, że plecy Nerilli uderzyłyby boleśnie
o stół, a na to nie mógł się zdobyć.
− Nerilla, błagam cię. Nie zażywałem ostatnio Nivelo 16, bo nie widywaliśmy się tak często po twoim porodzie. Musisz przestać, w tej
chwili!
Ponowił próbę odepchnięcia jej, ale ona wczepiła się w jego ramiona i stoczyła prawdziwą walkę, by nie dać się odsunąć. Gdy mag
na moment rozluźnił mięśnie, znienacka pochyliła się, chcąc go pocałować, lecz on był szybszy. Odwrócił się w bok, a jej usta zamiast dotknąć warg nekromanty, musnęły okolicę pod uchem.
Otoczyła szyję Rothgara, splatając ze sobą palce, uniemożliwiając
mu łatwe zerwanie uścisku. Desperacja dodawała jej sił. Pomiędzy
jego skórą a ustami dziewczyny pojawiło się coś jak malutkie wyładowanie elektryczne, ale on tego nie zauważył.
Zacisnął powieki, gdy wilgotne wargi Nerilli przesuwały mu się
po szyi.
− Jak ładnie pachniesz… − mruknęła.
− Nerilla… błagam cię!
− Nie! To ja ciebie błagam, nie odpychaj mnie, ten jeden raz, jeszcze jeden raz, naprawdę ostatni. Obiecuję. Obiecuję!

16
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Środek obniżający libido.

DEMON
9 miesięcy przed narodzinami Norgala,
(blisko 26 godzin później)
Straszliwe wycie niemal go ogłuszyło. Rzucił się do tyłu, wykrzykując zaklęcie pelleremalorum, potoczył się po podłodze, ale wylądował na czworakach, czujnie wbijając wzrok w pęknięty krąg
ochronny. Demon próbował się wyślizgnąć, zwężając swoje ciało,
jakby zrobiony był z rozgrzanej smoły.
Nie mógł na to pozwolić. Nie za to mu zapłacili. Cofnął się
pod ścianę i przywołał falę energii negatywnej, wibrującej asynchronicznie. Uformował ją w kształt cienkiej lancy. Pchnął nią w demona,
który wydał z siebie psi skowyt i wycofał się, ale… niewystarczająco.
Zasyczał i podjął kolejną próbę poszerzenia wyrwy, napierając na to
miejsce całym ciałem. Ukształtował swą postać w coś podobnego
do czarnej bryły, rozpłaszczył się na magicznej barierze wznoszącej
się nad pentagramem i zaczął powoli przeciskać przez pęknięcie.
Nekromanta zaklął szpetnie i wyrzucił z torby kilka przedmiotów.
Jeden z nich mógł okazać się przydatny. Kość kapłana boga Mau! Nigdy nie sądził, że będzie robił użytek z takich rzeczy, ale postanowił
zaryzykować. Chwycił relikwię i położył ją na skraju kręgu.
Czy miała w sobie resztkę boskiej łaski, która kiedyś wypełniała
ciało duchownego? Nie wiadomo, ale demon się zawahał. To wystarczyło, by Rothgar wysypał kolejną porcję proszku i zaczął rysować
nowy, mniejszy pentagram, stykający się brzegiem z uszkodzonym
miejscem drugiego. Recytując mocne, wysokoenergetyczne zaklęcia,
powodujące tak potężny drenaż jego własnej energii, że bardzo szybko słabł, ukończył pentagram w rekordowym czasie.
Czuł, jak pot ścieka mu po skroni.
Jednak w chwili, gdy jego ręka zbliżyła się do miejsca otwarcia dużego kręgu, demon z dzikim skrzekiem zaatakował go, tnąc na szybko
sformowanym, cienkim jak igła pazurem. Nekromanta zawył, ale nie
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przerwał kończącego ruchu. Zamknął pentagram.
Demon sapnął wściekle, odsunął się od granicy i nagle… odezwał!
− Niezły jesteś, magu. Dziewiątka w magii demonicznej, prawda?
Rothgar oniemiał. Cofnął się, siadając na podwiniętych nogach
i odetchnął, pozwalając, by napięcie stopniowo go opuszczało. Jego
ręka krwawiła, ale nie miał czym jej obwiązać.
− Czuję twoją krew. Mocny jesteś. Naprawdę mocny. I chyba…
masz trochę domieszki naszej posoki… Mylę się?
Nekromanta lekko uniósł brwi i zmierzył wzrokiem czarną, niekształtną sylwetkę, powoli przybierającą humanoidalną postać. Wytworzyła sobie twarz z otworem gębowym, który poruszył się
i uformował kolejne słowa.
− Co zamierzasz ze mną zrobić? Powiedz mi, magu!
Rothgar uśmiechnął się mrocznie.
− Najpierw kwestia twojego imienia. Zaraz odeślę cię do waszego
demonicznego wymiaru…
Demon wybuchnął dziwnym, gardłowym rechotem, ale nie udało
mu się wymazać uśmiechu na twarzy mrocznego maga. Zapadła cisza.
Rothgar wstał i podszedł do granicy pentagramu.
Na jego twarzy, o pięknych, regularnych rysach, malował się wyjątkowo paskudny grymas.
− Ułatwiłeś mi sprawę, nawet o tym nie wiedząc. W momencie,
gdy twój pazur zanurzył się w moim ciele. Ty poczułeś mnie, ale i ja
poczułem… ciebie!
Demon, który kołysał się lekko, jak rozciągnięta w pionie czarna
bryła gęstej smoły, zamarł.
− To mój specjalny talent. Nie umiem tego wyjaśnić. Gdy kogoś
dotknę, zyskuję o nim dodatkową wiedzę. Zyskałem też o tobie. Twoje imię brzmi Yavyane’har.
Stwór zawył boleśnie i skulił się w sobie, czarnymi mackami obejmując to, co miało służyć mu za głowę. Wyglądało to dość teatralnie.
− Litości… o wielki magu! Litości! Nie odsyłaj mnie do NIEGO! Błagam cię!
Rothgar, ignorując słowa istoty, zaczął pakować swoje rzeczy
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do torby.
− Będę ci służyć! Ale nie odsyłaj mnie! Proszę! − lamentował stwór.
− Nie rozumiesz, wymiar demonów jest teraz otwarty… przedłużony...
na… pewne specjalne miejsce. Tam wszyscy się gromadzimy. ON tym
obszarem włada i jego moc tam jeszcze rośnie, a my musimy mu służyć… Przysięgam… Nie będę już nawiedzał tego budynku!
− Właśnie… o wilku mowa. Kto cię wezwał? I dlaczego?
Demon wytworzył na swojej czarnej twarzy niemal perfekcyjnie
ludzkie oczy, którymi teraz zamrugał.
− Daj spokój, chyba nie sądzisz, że wyciągniesz ode mnie takie informacje. Ta osoba pomogła mi się chwilowo wydostać z piekła stworzonego przez tego sukinsyna.
− Zaraz do tego piekła wrócisz, to jedno jest jasne!
− Nie bądź takim chujem.
Rothgar nie wytrzymał i wybuchnął śmiechem.
− Jesteś naprawdę dziwnym demonem, Yav. Odesłałem wielu
z was, ale z ciebie niezły numer.
− Mówię ci. Będę na twojej służbie przez rok. Zrobię wszystko, a ty
pozwolisz mi zostać.
Nekromanta założył ramię na ramię i przez chwilę na niego spoglądał.
− Przez rok… Standardowa umowa, co? A potem mam cię puścić
w świat, byś robił swoją demonią robotę, prawda?
− Dokładnie tak! − Yav uformował swoje usta w krzywy uśmiech.
− Zdajesz sobie sprawę z tego, że jak następnym razem znajdziesz
się w stolicy, szansa, że to do mnie się zgłoszą, abym znowu na ciebie
zapolował, jest spora. W Syllonie panuje deficyt demonologów. Znów
się spotkamy!
− Zadbam, by więcej nie skrzyżować z tobą ścieżek, magu.
Rothgar wyjął ze swojej podręcznej torby porcelanową butelkę.
− Służy do przechowywania magicznej próżni. Ma świetną izolację
w ściankach. Idealnie nada się na pomieszczenie w sobie takiego pozasferowca jak ty.
Demon wykrzywił się szpetnie i zgarbił, tworząc ze swojego ciała
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formę podobną z boku do laski. Ale to nie był koniec. Rothgar wyjął
nóż ofiarny i przysunął się do granicy kręgu.
Rozpoczął inkantację zniewolenia i równocześnie ciachnął ostrzem swoje odsłonięte przedramię. Zacisnął powieki. Krew pociekła
na skraj pentagramu, tworząc czerwony wyłom, pod którym ustawił
butelkę.
Yav przypatrywał się temu z dużym zdumieniem. Nieznany mu
mag był wyjątkowo potężny. Zaklinanie pozasferowców z użyciem
krwi to bardzo rzadka umiejętność i niewielu z magów demonologów
mogło się nią sprawnie posługiwać.
Czyżby ten posiadał dar… do magii krwi?
Zapomniany niemal, wymarły talent, przed tysiącami lat odnotowywany sporadycznie na Jolinie, ale potem już więcej niespotykany?
Demon chrząknął lekko. Nekromanta najwyraźniej posługiwał się
nim bez wiedzy o tym, czym to zaklęcie naprawdę jest i jaki ma prawdziwy potencjał.
W przypadku zwykłych magów o specjalizacji demonologicznej −
dawało ono dość mierne efekty; spętanie woli pozasferowca dla zaklinającego wiązało się z wielkim ryzykiem, a sprytniejsze demony
dawały sobie radę z obejściem uroku. A jednak ten malefik się tego
nie obawiał. Yav poczuł, jak moc krwi zasysa jego ciało w stronę wylotu butelki.
Inkantacja w nekronimusie trwała, spinając demona z Rothgarem
za pomocą specjalnego energetycznego połączenia, którego nie dało
się łatwo zerwać, a przypominało ono w swoim działaniu nekromancką spinkę.
Yav zaklął i zwinął się w cienką formę, wsuwając w butelkę.
Miał tylko cichą nadzieję, że jego nowy pan pozwoli mu przesiedzieć ten rok bez żadnych zadań, a później po prostu wypuści.
Gdy nekromanta zatkał szyjkę specjalnym, kryształowym korkiem,
zawierającym maleńkie, boskie geas, usłyszał tupot stóp na korytarzu.
Zaklął pod nosem i obrócił twarz w stronę drzwi. Sekundę potem stanęły otworem. Zobaczył w nich swoich dwóch pomocników – Zanela
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i Yano17. Wampiry przepychały się, chcąc wejść do pomieszczenia, ale
zaklęcie izolujące skutecznie je powstrzymało.
− Na wszystkie demony Otchłani! Czy wam, półgłówkom, trzeba
wszystko powtarzać po dziesięć razy?! − zirytował się. − Mówiłem,
żebyście się nie kręcili po terenie redakcji, gdy jestem zajęty wypędzaniem! Demon zrobiłby z was szatkowaną padlinę!
− Mistrzu! Mistrzu! Ale musieliśmy, książę nam kazał! − zawołał
Yano, wyższy z nich i nieco odrobinę bardziej ogarnięty, choć
w przypadku tej dwójki nie miało to dużego znaczenia.
Rothgar sapnął.
− Jaki znowu książę?! I gdzie jest Dufnir18?
− Dufnir bał się tu wejść, a książę… − zaczął Zanel, ale mag mu
przerwał.
− Bo Dufnir ma mózg w tej swojej gnomiej głowie!
− To książę Fenril! Wydawał się zdenerwowany. Serce nieźle mu
waliło. Przyjechał z jakąś swoją kuzynką. Czekają w powozie pod redakcją.
Rothgar uniósł brwi. Ta wiadomość była nieoczekiwana. Ostatni
dzień i noc spędził w opętanej przez demony redakcji „Gazety Syllońskiej”, wypędzając je jednego za drugim, nie mając kontaktu ze światem zewnętrznym. Niewiele jadł, niemal nie spał i czuł się tak brudny,
jak nigdy wcześniej. Westchnął i wstał, zarzucając torbę na ramię.
Upewnił się, że butelka znajduje się w jego kieszeni, a potem kiwnął
głową.
− No dobrze. Zakończyłem moją pracę, możemy się zbierać.
Zeszli po schodach na parter redakcji, który z powodu ataku demonów był całkowicie wyłączony z użycia. Jednak już jutro gnomy
miały powrócić na swoje stanowiska.
Tuż przed budynkiem znajdował się wóz wynajęty przez redaktora

Okoliczności, w jakich Zanel i Yano przestali być pomocnikami Rothgara, a ich
miejsce zajął Mavec – poznacie w „Mavecu”, można go pobrać na:
www.uczennekromanty.pl/do-pobrania
18
Dufnir jest siostrzeńcem redaktora naczelnego „Gazety Syllońskiej”, gnoma Vanderglovena. Spotkacie go w tomie II serii „Uczeń nekromanty”.
17
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naczelnego, Vanderglovena. Straż pełnił tu jego młody siostrzeniec,
Dufnir. Mistrz nekromancji, zanim podszedł do karety księcia,
wszedł do wozu i zastał tam gnoma skrobiącego jakiś artykuł
na niewielkim biureczku. Młodzieniec poderwał się, zdumionym
spojrzeniem obrzucając pokrwawione ramię mężczyzny.
− Wszy… wszystko w porządku? − wydukał na powitanie.
− Owszem. Sprawa załatwiona. Redakcja jest oczyszczona.
Mag wypisał rachunek i rzucił go na stół.
Gnom przełknął ślinę i nerwowo łypnął na dwójkę wampirów,
przypatrujących mu się krzywo. Spędził z nimi ostatnie dwadzieścia
sześć godzin, koczując w wozie pod redakcją i zdecydowanie nie polubił się z tymi nieumarłymi.
− Można wejść na teren budynku…? Dowiedziałeś się czegoś? Kto
nasłał na nas demony?
− Tak. Nie. I nie wiem − krótko podsumował Rothgar.
Gnom odchrząknął.
− Powiadomię natychmiast wuja, że możemy wracać. Szkoda,
że nie wiesz, kto to był. To już trzeci taki atak w ciągu dwóch lat.
Konkurencja chce nas chyba wykończyć. − Westchnął.
− Zalecam zainwestować w ochronne geas. Kosztują fortunę, ale
licząc wszystkie moje interwencje, to wyjdzie wam podobnie. Ja nie
mam nic przeciwko okresowemu polowaniu na demony, ale dla dobra waszego budżetu powinniście pomyśleć o permanentnej ochronie.
− Tak, oczywiście, przekażę twoje sugestie wujowi. − Ukłonił się
lekko niskorosły, z widocznym szacunkiem. − Należność zostanie
przesłana na twoje konto bankowe.
Nekromanta kiwnął głową i bez słowa odwrócił się, aby wyjść
z wozu.
− Poczekaj… − dobiegł go cichy głos gnoma.
Mężczyzna zatrzymał się, ale nie obrócił się.
− Dziękujemy…
− Za to mi płacicie − odpowiedział krótko i wyszedł, ignorując pełen podziwu wzrok Dufnira.
− Mistrzu, czyli koniec, możemy wracać do dworu? − dopytywał
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się Zanel z głupawym wyrazem na twarzy. Ten trzepnął go w głowę.
− Nie. Zapłacą mi za nieskończoną robotę − zadrwił. − Och, co ja
z wami mam. Zabierać się stąd, ale już! Ja pojadę z księciem.
Oddalił się w stronę oczekującego powozu. Czuł niezadowolenie
z faktu, że wkroczy do eleganckiego kocza w takim stroju, ale nic nie
mógł na to poradzić. Otworzył drzwi i w nos uderzył go zapach elfich
perfum. Od razu wiedział, że oprócz księcia przyjechała tu również
jakaś kobieta.
Jego oczy, które świetnie widziały w mroku, z miejsca dostrzegły
jej jasną twarz.
− Ach, Rothgar − przywitał go książę, podając mu dłoń, ale nie
podnosząc się z miejsca.
Rothgar nie przyjął jej. Uniósł rękę tak, aby dwójka elfów mogła
się jej przyglądnąć.
− Sporo krwi. Nie radzę.
Cienkie brwi elfki powędrowały w górę. Nie wydała się jednak
zniesmaczona, co go zaskoczyło. Uśmiechała się kątem ust.
Usiadł obok księcia, na wprost kobiety.
Fenrila znał od wielu lat, gdyż był on członkiem rady królewskiej.
Elf zawsze odnosił się do niego z życzliwością i sympatią. Czasem nekromanta odwiedzał go w jego pałacu, bywał też zapraszany na doroczne święta. Zasadniczo uważał go za swojego dobrego znajomego.
− Pozwól, że przedstawię ci moją kuzynkę, Rothgarze − powiedział
arystokrata i wypielęgnowaną dłonią wskazał siedzącą naprzeciw
osobę. − Oto Martiael. Przybywa tu ze mną nie bez powodu. Dwa miesiące temu udało mi się umieścić ją na dworze jako damę dworu królowej Mesji. Jednak jej posługa… została dziś zakończona.
Rothgar przysłuchiwał się temu z grzeczności, choć nie wiedział,
co to ma wspólnego z pośpiechem, z jakim książę pojawił się
pod redakcją.
− Miło mi panią poznać. − Oszczędnie skłonił głowę.
Przyjrzał się kobiecie.
Musiał przyznać, że miała ciekawą urodę. Odziana była w całości
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na biało, bez nawet jednego kolorowego akcentu, co tworzyło purystyczny efekt. Włosy ułożyła specyficznie – warkocz opleciony został
wokół głowy i tuż nad karkiem. Z daleka mogło to dawać wrażenie,
że nosi krótką fryzurę. Zaskoczyło go, że włosy były… farbowane
na żywą czerwień. Zjawisko bardzo rzadkie wśród elfek. Podziwiał
chwilę jej urocze rysy twarzy, z wypukłymi ustami i górną wargą wygiętą w słodki łuk. Docenił też, że jest posiadaczką porcelanowej cery.
Oczy w kolorze jasnozielonym, takim samym jak u Fenrila, ocieniały
bajecznie długie rzęsy.
Tymczasem książę przypatrywał się nekromancie. Dostrzegł,
że mężczyzna zamarł ze wzrokiem utkwionym w twarzy jego kuzynki.
Westchnął. Rothgar miał nieuleczalną wadę, którą była słabość
do pięknych przedstawicielek płci przeciwnej.
− Co się wydarzyło, czemu mnie szukaliście? − Mag w końcu oderwał spojrzenie od elfki i przeniósł je na arystokratę.
− Jesteś wzywany na dwór. Poszukują cię pilnie… − rzucił książę
dość nerwowym tonem, spoglądając przy tym za okno. Dał znak woźnicy i powóz ruszył.
− Czemu jedziemy Zachodnim Traktem? − spytała nagle elfka,
zerkając przez to samo okno.
− Na ulicy Centralnej był korek, ominiemy go − odpowiedział jej
kuzyn nieuważnie.
− Błąd. Korek był niewielki. Na Zachodnim Trakcie trwają roboty
drogowe. Jest to droga o sześćset dwadzieścia sześć metrów dłuższa
niż ulica Centralna. Estymowany czas przejazdu traktem: dwadzieścia jeden minut. Estymowany czas przejazdu Centralną: osiemnaście
minut i trzydzieści sekund.
Rothgar zamarł, wbijając oniemiały wzrok w elfkę. Tego jeszcze
w swoim życiu nie spotkał. Fenril zaśmiał się.
− Martiael lubi popisywać się swoimi matematycznymi zdolnościami. Ja jednak podejmę ryzyko i pojadę Zachodnim. Nie zbawią
nas te trzy minuty.
Kobieta wydęła lekko usta, ale nic nie powiedziała. Powóz jechał
dość dynamicznie, a woźnica ostro poganiał konie. Nekromanta spoj-
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rzał na księcia i powtórzył swoje początkowe pytanie:
− Co się tam wydarzyło?
− Królowa Mesja została dziś oddalona z dworu! Król otrzymał dowody obciążające ją. Podobno szykowała na niego zamach. Została
wysłana do Vestell. Martiael natychmiast odprawiono, pojechałem
po nią, bo byłem ciekaw, co się stało. Na dworze zapanował chaos.
Księżniczka Nerilla natomiast oskarża… − zawahał się − oskarża własnego brata, Naramira… o gwałt.
Rothgar zerwał się na równe nogi, mimo że jechali. Uderzył głową
w sufit. Zaklął i opadł ponownie na swoje siedzenie.
− Co ty wygadujesz?! Co…
− Podobno przybiegła do Mesji w koszmarnym stanie, Naramir
wykręca się z wszystkiego, twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego.
Twierdzi… że to ty.
− Na wszystkie demony z Otchła...! − Maga aż go zatkało z oburzenia.
− Nerilla jednak zaprzecza! Upiera się, że to on. Spokojnie, nikt nie
wierzy Naramirowi, bo wiedzą, że nie byłeś wczoraj w pałacu, lecz tutaj, w redakcji. Właśnie wzywają maga śledczego, Vustiana, by dotarł
do sedna sprawy.
Rothgar wczepił pokryte krwią palce we włosy na skroni, szarpiąc
je i klnąc przy tym, na czym świat stoi.
− Powinniśmy posłuchać Martiael. Bylibyśmy tam szybciej − syknął z frustracją.
Martiael posłała mu spod długich rzęs pełne wdzięczności spojrzenie, a książę tylko wzruszył ramionami.
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DRAMAT NERILLI
9 miesięcy przed narodzinami Norgala
Gdy wreszcie dostali się do pałacu, straż przepuściła ich przez
bramę, bo dobrze znała zarówno księcia, jak i Rothgara. Nekromanta
od razu popędził w stronę komnat księżniczki Nerilli… ale spotkało
go rozczarowanie. Jej przerażona i spłakana służąca powiedziała mu,
że księżniczka przebywa w apartamentach księcia Naramira!
Rothgar nie mógł w to uwierzyć. Niemal biegiem ruszył do części
pałacu zajmowanej przez swojego młodszego, przyrodniego brata.
Książę Fenril i Martiael podążali za nim, ciekawi, co też się wydarzy.
Przed wejściem do pomieszczeń kłębiła się grupa żywo rozprawiających dworaków.
− Przepuśćcie mnie! − warknął Rothgar.
Jeden ze sług spojrzał na niego w zdumieniu i powiedział:
− Na miejscu jest mag Vustian i jakiś mag uzdrowiciel, zakazano
komukolwiek wchodzić do księżniczki.
− Mam to gdzieś! − Nekromanta podniósł głos i przepchnął się
przez zaaferowanych dworzan. Elfy nie zamierzały pozostać w tyle.
We trójkę wkroczyli do komnaty.
W środku wcale nie było mniej tłoczno. Znajdowało się tu sporo
wysokich rangą urzędników dworskich, ale także sam król oraz następca tronu Vlemir, którzy natychmiast skierowali swoje spojrzenia
na wchodzących. Naramir II Okrutny zmarszczył swoje gęste brwi i
po jego posągowej twarzy przebiegł wyraz obrzydzenia połączonego
ze szczerą niechęcią. Zakurzony, pokrwawiony nekromanta nie był
tu pożądanym gościem.
Pod ścianą stali także generał Numar oraz jego syn Nuramin, jednak, co ciekawe, nie było tu oficjalnego narzeczonego Nerilli, księcia
Narela. W pomieszczeniu Rothgar zauważył jeszcze jedną osobę. Ramiona miała splecione na piersi, a spojrzenie wbite w sufit. To była
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jego siostra, Rothanna. Wydawała się znudzona, obojętna na rozgrywające się wydarzenia. Momentami nawet ziewała.
Nekromanta zacisnął szczęki.
Tymczasem księżniczka Nerilla leżała na łóżku, przykryta kocem
pod brodę. Pochylali się nad nią: dworski uzdrowiciel oraz mag śledczy, Vustian. Ten ostatni miał bardzo oficjalną, urzędową minę. Towarzyszyło mu dwóch asystentów z Akademii, okupujących stanowiska praktykantów magów śledczych. Księżniczka głośno szlochała,
ręce dociskając do oczu. Nie patrzyła na zgromadzonych.
Wzrok Rothgara spotkał się ze spojrzeniem jeszcze jednej osoby.
Naramira, swojego najmłodszego brata. W oczach płonęły mu
nienawiść i gniew.
Przez moment mierzyli się tak od stóp do głów, ale żaden nie powiedział ani słowa.
Nagle jednak Nerilla oderwała dłonie od powiek i rozejrzała się
dookoła, wyczuwając być może delikatną zmianę atmosfery w pomieszczeniu.
− Rothgar!!! − krzyknęła łamiącym się, rozpaczliwym głosem.
Usiadła. Nekromanta bez zwlekania skoczył w jej stronę, uwalniając się od uchwytu Fenrila, który bezskutecznie próbował go powstrzymać, ale nie było mu dane od razu dotrzeć do siostry. Drogę zastąpił mu Naramir z mściwą, wykrzywioną twarzą.
− Nie dotykaj jej, ty obrzydliwy gwałcicielu!
− To ty jesteś gwałcicielem! Nie on! Rothgar, obejmij mnie, błagam!
− Nerilla wyciągnęła ramiona w stronę przybysza.
Nekromanta odepchnął Naramira i dopadł do łóżka, chwytając
dziewczynę w ramiona. Oczy miała zapuchnięte i czerwone, cała
drżała.
− Rothgar… Rothgar… − szeptała. − Ten potwór mnie…
− Nie przeszkadzaj w badaniu! − wrzasnął Naramir.
Mag jednak nie odpowiedział, nadal mocno ściskając księżniczkę
w swoich ramionach.
Nagle olbrzymia postać króla, który do tej pory milczał, wysunęła
się do przodu i w komnacie zabrzmiał jego głęboki, nieco ochrypły

140

głos.
− Odsuń się, Rothgar. Ta sprawa ciebie nie dotyczy. Zostałeś wykluczony na starcie z grona podejrzanych. Redaktor Vandergloven
wraz z siostrzeńcem poświadczyli już za to, gdzie przebywałeś tej nocy.
Naramir warknął wściekle, widząc, że mag lekko ścisnął dłonie
Nerilli, nim wstał. Młody książę postąpił krok ku niemu i gniewnie
rzucił:
− Swoją drogą, co tam robiłeś? W redakcji? Wypędzałeś może demony? Czy to nie coś, czym zajmują się nekromanci, hm? Może powinna się tobą zainteresować Inkwizycja? Nadwyrężasz naszą cierpliwość i protekcję królewską odrobinę za długo!
Rothgar potoczył spojrzeniem dookoła. Wszyscy dworzanie spuścili wzrok na ziemię, jakby dywany w pomieszczeniu stały się nagle
niezwykle interesujące. Następca tronu, Vlemir, uśmiechnął się
z zadowoleniem i skrzyżował ramiona na piersi, czekając na odpowiedź maga.
Tylko król ściągnął brwi, niezadowolony, że Naramir wysuwa się
przed szereg z tego typu oskarżeniami. Sprawa tej skali wyciągnięta
publicznie rzucała tym samym cień na władcę, który przecież lata
temu objął swego bastardzkiego syna − nekromantę − protekcją. Jednak nim dostał okazję, by się odezwać, książę Fenril wystąpił spomiędzy dworzan i chłodno oświadczył:
− Jaśnie panie, Rothgar jest demonologiem, a to nie jest specjalność zakazana w naszym królestwie. Wykonywał oficjalne zlecenie,
ma legalne…
− Posiada też dziewiątkę i pół w nekromancji, czy nie?! Inkwizycja
z pewnością powinna mu się bliżej przyglądnąć.
− Nikt jeszcze nikogo nie skazał za sam talent do nekromancji.
W rodzinie królewskiej on się czasem pojawia. Czy każdy, kto przychodzi na świat z tą odmianą magii, powinien być automatycznie
brany pod lupę?
Zapadła przeraźliwa cisza.
− Czy Rothgar nie posiada czasem tytułu mistrzowskiego w tej
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dziedzinie? Myślę, że to już wyższy poziom niż zwykły, uśpiony dar.
Ewidentnie go używał, trenował, a to już coś, co powinno przyciągnąć
uwagę Zamelnikona!
− Wystarczy! − Król uniósł głos. Inicjatywa Naramira zaczęła go
irytować. − Vustian! Jaki jest twój wyrok? Czy to Naramir zaatakował
Nerillę? Odpowiadaj!
Mag śledczy poderwał głowę, zestresowany tym nagłym wezwaniem. Był blady i ręce mu się trzęsły. Nie patrzył nikomu w oczy, gdy
powiedział:
− To nie był Naramir.
− Co?! Ty szumowino! Ty sprzedawczyku! − krzyknęła Nerilla.
Niemal dławiła się łzami. Zgięła się wpół, uderzając głową we własne
kolana.
Z tłumu stojącego pod ścianą wysunęła się smukła postać księżnej
Asalii, żony następcy tronu. Kobieta podeszła do szwagierki i mocno
ją objęła. Nerilla wtuliła głowę w jej ramię, wciąż szlochając rozdzierająco.
− Dlaczego nikt mi nie wierzy!? − jęczała.
Vustian zacisnął mięśnie szczęki, odwracając się do tej sceny tyłem.
− Moi asystenci to potwierdzają. Sporządzimy odpowiedni protokół!
Stojąca w kącie dwójka młodych magów pokiwała głowami. Mieli
jednak nietęgie miny.
− Psy! − krzyczała Nerilla coraz bardziej rozpaczliwie. − On was
kupił! Kupił! Ile wam zapłacił!? − łkała.
− Cisza! − Król ponownie się wtrącił. Jego szare, zimne oczy wbiły
się w córkę. − Spokojnie, Nerilla. Dojdziemy do sedna sprawy! Na ten
moment nie będziemy rzucać oskarżeniami, bo każdy ma swoje…
sympatie i antypatie. Nie pozwolę na taki cyrk na moim własnym
dworze. Vustian, przygotuj raport, zajmiemy się jego analizą później.
A teraz wszyscy precz! Ja porozmawiam z księżniczką osobiście! Tylko Asalia może zostać.
Dworzanie pośpiesznie skierowali się do wyjścia, zaraz za Vlemirem, zupełnie nieporuszonym przebiegiem sprawy i dramatem skrzy-
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wdzonej księżniczki. Był rozluźniony, niemal rozbawiony. Rothanna
także wyszła, a wzroku, który skierowała w stronę Rothgara, nie dało
się rozszyfrować. Ich relacja od dawna była bardzo trudna, właściwie
prawie nie rozmawiali. Odkąd jego bliźniaczka została nadworną
alchemiczką, jeszcze bardziej się od siebie oddalili.
Rothgar tymczasem posłał Nerilli dodające otuchy spojrzenie, nim,
mocno pociągnięty za ramię przez Fenrila, także opuścił komnatę.
Martiael podążała tuż za nimi. Gdy znaleźli się na korytarzu, a reszta
dworzan oddaliła się na bezpieczną odległość, nekromanta mocno
potarł dłońmi powieki i cicho powiedział:
− Książę… Dziękuję za twoje słowa tam. Twoje wsparcie wiele dla
mnie znaczy. − Lekko się skłonił. − Ale nie powinieneś się narażać
Naramirowi. To mściwa żmija.
− Nie boję się go. Nie ma u nikogo posłuchu, bo nikt go nie lubi
na dworze, w tym jego własny ojciec. Obrywał niewiele mniej niż ty,
jak dobrze pamiętasz. Irytował króla od dnia narodzin. Gdyby nie
Mesja, rachowałby mu kości przy okazji każdej głupiej odzywki.
Na ten moment zaledwie go toleruje. Regularnie nazywa go pustogłowym smarkaczem.
Rothgar milczał, opierając się o ścianę. Przymknął oczy i oddychał
z widocznym trudem.
− Nienawidzę tego dworu. Tych ludzi. I oni nienawidzą mnie
z nawiązką. Tylko Mesja i Nerilla… One traktowały mnie jak człowieka. A teraz? Nie mogę jej przecież tak zostawić! Muszę się od niej dowiedzieć, co się dokładnie stało.
Fenril chwycił go za ramię i pociągnął za sobą.
− Chodź ze mną. Nie powinieneś tu teraz przebywać, gdy sprawa
jest tak świeża. I nie powinieneś być sam. Zaczekaj kilka dni w moim
pałacu, nim wrzawa ucichnie. Potem będziesz mógł z nią porozmawiać. Okazja jeszcze się pojawi.
− Poważnie mówisz? Mam pozostawić ją tutaj? W jaskini lwa?
W jego apartamentach?
− Nie mamy pewności nawet, co się wydarzyło! Sam to powiedziałeś!
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− Jeśli Nerilla mówi, że to on…
− Zaczekaj na ostateczny wyrok. Vustian tego nie potwierdził. Nie
wiesz, co zaszło, proszę cię o rozsądek.
− Wierzę jej, Fenril! Vustian to znana szuja…
Elf mocno ścisnął jego ramię.
− Nie rozumiesz, że i tak cię do niej teraz nie dopuszczą? Nie masz
tu przyjaciół. Mesja została odprawiona z dworu. Vlemir cię nienawidzi, król tobą gardzi. Naramir chce cię oskarżyć. Musisz poczekać
kilka dni, niech sprawa się wyklaruje…
− Fenril, zostawiłbyś w takiej sytuacji Dastiela? Na łasce tych
hien?! Ona jest bezbronna, jest tylko nastolatką, ufa mi, że ją ochronię…
Nieoczekiwanie Martiael przysunęła się do niego i kładąc mu
smukłą dłoń na ramieniu, szepnęła:
− Nie znam cię, ale widzę, że chcesz bronić siostrę. Jednak sprawa
wymknęła się z twoich rąk. Król nie dopuści cię do niej, bo wie,
że cokolwiek zrobisz, wzmocni oskarżenie wobec Naramira, a z pewnością będzie chciał chronić syna z prawego związku… ponad tobą.
Bez względu na to, czy go kocha, czy nie. To brutalne, co mówię, ale
prawdziwe. Jeśli przekroczysz granicę, rzucą cię na pożarcie Inkwizycji. Zauważyłeś, że król milczał, gdy Naramir rzucał oskarżenia?
A Vlemir się uśmiechał. Zostając tu, ryzykujesz życiem. Przyjmij propozycję mego kuzyna. Zostań z nami w pałacu. To tylko kilka dni,
nim raport zostanie przeanalizowany. Jeśli na spokojnie przemyślisz,
jak możesz jej pomóc, to ta pomoc z pewnością będzie skuteczniejsza.
Rothgar przypatrywał jej się chwilę, zdumiony tym, ile wie o jego
sytuacji. Czyżby pracując jako dwórka u Mesji, tak dużo zdołała zauważyć? Westchnął i wreszcie skinął głową.
Dał się poprowadzić dwójce elfów, jednak szedł powoli, niemal
niechętnie.
Gdy dotarli do powozu, wciąż był blady i wydawał się bardzo zmęczony.
− Nie ruszy jej, nie bój się. Byłby głupi, ryzykując coś takiego, gdy
trwa dochodzenie − szepnęła Martiael, mocniej ściskając jego dłoń. −
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Jest tam też księżniczka Asalia. Nerilla ma w niej wsparcie w sytuacji,
gdy brak Mesji.
− Macie rację − skapitulował. Odchrząknął z pewnym trudem. −
Mam po prostu złe przeczucia, bardzo… złe przeczucia.
Gdy powóz ruszył, nekromanta wbił wzrok w widok za oknem, nie
kontynuując rozmowy. Miał wrażenie, że to najtrudniejszy dzień jego
życia, bo nigdy jeszcze nie czuł się tak bezradny. Nawet kiedy to on
sam był ofiarą.
Wiedział, że wydarzyło się coś strasznego.
Ale nie znaczył tu nic. Nie mógł na nic wpłynąć.
Jednego był pewien. Tego dnia los odebrał mu Nerillę. Nie wiedział tylko, czy powinien z tego powodu odczuwać ulgę.

PO PIERWSZYM DOCHODZENIU
7 miesięcy przed narodzinami Norgala
Fenril przypatrywał się swojej kuzynce, Martiael, która siedziała
na kolanach Rothgara i szeptała mu coś do ucha. Mężczyzna odpowiadał wprawdzie, ale z umiarkowanym entuzjazmem, spoglądając
ponad jej ramieniem w stronę księcia z taką miną, jakby liczył na jego
wybawienie. Był pijany jak niemal codziennie od dwóch miesięcy,
dlatego elf tylko wzruszył ramionami, dając do zrozumienia, że to nie
jego zadanie, by odciągać od Rothgara piękne kobiety. Jednak po kolejnym spojrzeniu mrocznego maga, w końcu się zlitował i mruknął:
− A może pojechałabyś odwiedzić Seviel? Mówiła mi wczoraj,
że rzadko do niej zaglądasz. Moja córka tak cię lubi! Chciała, byś poduczyła ją tańca. Ucieszy się, jak cię zobaczy. Ja mam pewne sprawy
do obgadania z Rothgarem.
Martiael uniosła perfekcyjne łuki swoich brwi, ale podała trzymany w ręku kieliszek nekromancie i z westchnieniem wstała.
− No dobrze. Prawdę mówiąc, obiecałam jej, że wpadnę. Bawcie się
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dobrze…
Przesłała całusa Rothgarowi, spojrzała krzywo na Fenrila, po czym
opuściła taras, na którym we troje wypoczywali.
Odkąd zwolniono ją ze służby u królowej Mesji, mieszkała w pałacu kuzyna, kompletnie nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Będąc córką
wydziedziczonej ciotki księcia, polegała teraz niemal wyłącznie
na jego życzliwości i protekcji, sama nie mając żadnego majątku.
W ostatnich dwóch miesiącach z połowicznym tylko sukcesem
podrywała Rothgara, który chodził bezustannie odurzony alkoholem,
zagłuszając w ten sposób przeraźliwe wyrzuty sumienia związane
z sytuacją Nerilli. W tak fatalnym stanie było mu właściwie obojętne,
co się dzieje z jego ciałem, dlatego kilka razy nawet odniosła sukces,
mimo że sam nekromanta niewiele z tego wszystkiego pamiętał.
Mężczyzna wypił całe podane mu wino i odstawił naczynie na stół.
To nie był jego pierwszy kieliszek i nie chciał też, aby był ostatni.
− Nerilla nadal utrzymuje, że to on. Na dworze aż huczy od plotek.
Możliwe, że czeka mnie kolejna rozmowa z moim najmłodszym braciszkiem. Po ostatniej, którą odbyliśmy dwa miesiące temu, nie
śpieszno mi do tego… Kto wie, co wpadnie mu do głowy. − Nalał sobie
kolejną porcję wina i od razu wlał całość w gardło.
− Spokojnie, Naramir nie czuje się pewnie. Mimo korzystnego dla
siebie wyniku dochodzenia wie, że nie powinien rozgrzebywać tematu gwałciciela. To zbyt grząski grunt. Wątpię, czy powróci do tematu
Inkwizycji w twoim kontekście. No i nie sądzę, by król tak gładko
oddał cię Zamelnikonowi. Sam dał ci glejt ochronny, gdy uczyłeś się
w Akademii.
Rothgar parsknął donośnym śmiechem.
− Fenril, mój ojciec byłby szczęśliwy, mogąc pozbyć się mnie z tego
świata! Gdyby Inkwizycja powlekła mnie ulicami Syllonu, wznosiłby
toast…
− Ale to rzuciłoby cień także na niego. Na jego władzę. Na jego
krew. Syn nekromanta? Nie sądzę, by chciał tak ryzykować.
− Naramir może to przeforsować, jeśli okaże się, że dziecko Nerilli
jest moje. Byłem z nią kilkanaście godzin przed nim. Sytuacja mi nie
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sprzyja. Może być dostatecznie zdeterminowany, by na własną rękę
dostarczyć Zamelnikonowi „niepodważalne” dowody.
Fenril pokręcił głową z powątpiewaniem.
Wstał i podszedł do Rothgara. Stanął nad nim i chwilę mu się
przyglądał, następnie nieoczekiwanie… usiadł mu na kolanach.
Nekromanta znieruchomiał, a brwi podjechały mu niemal pod linię włosów.
Elf obserwował go ze zmrużonymi oczyma, ale – ku jego zdumieniu – mag zdał ten test. Nie zepchnął go z kolan ani nie odskoczył, jak
być może zrobiłby to ktoś z niższą samooceną.
Po prostu pozwolił mu siedzieć na sobie i tylko się przyglądał.
Długie do bioder jedwabiste włosy księcia opadły na klatkę piersiową Rothgara. Ten pochylił się i z zaciekawieniem podniósł do oczu
jedno z pasm.
− Hm. Masz włosy jak kobieta. Naprawdę imponujące. Wy, elfy,
jesteście tacy… androgyniczni − powiedział lekko kpiącym tonem.
Jednak niezrażony Fenril uśmiechnął się pod nosem.
− Jesteśmy piękni, prawda? To chciałeś powiedzieć? Wy, ludzie,
zawsze nas chwalicie za urodę. I chcecie nas pieprzyć.
Rothgar zaśmiał się szczerze. Przez chwilę z fascynacją bawił się
pasmem włosów elfa, nawijając je sobie na palec. Były naprawdę niezwykłe, przypominając płynny jedwab.
Przysunął sobie kosmyk pod nos i powąchał go z przyjemnością.
− Owszem, jesteście piękni. Nie zaprzeczę! Ale przyznam, że nigdy
nie myślałem o tym, by was pieprzyć.
Fenril pochylił się, przysuwając usta do policzka Rothgara.
− Ale elfie kobiety pieprzysz. I to często.
− Tak, tak. Ale to co innego. Lubię cycki.
Elf zachichotał i mrugnął okiem.
− Ja myślę, że to wszystko tylko kwestia czasu oraz otwartości.
Nekromanta ponad kolanami księcia sięgnął po kolejny kieliszek,
by opróżnić go jednym haustem. Następnie oparł się wygodnie
o sofkę i klepnął elfa w udo. Oczy miał lekko nieprzytomne.
− Chcesz, bym cię pieprzył, Fenril? − Zmrużył powieki.
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Książę zamarł. A potem powoli się uśmiechnął.
− A dałbyś radę?
Rothgar wybuchnął śmiechem. Wydawał się autentycznie ubawiony, w sposób charakterystyczny dla osób pod wpływem alkoholu,
niemal rubaszny.
− Dałbym radę pieprzyć trupa, Fenril! Mam tu tatuaż, który pozwala mi się usztywnić w każdej sytuacji. − Poklepał się po podbrzuszu − Pytanie jedynie, czy to dobry pomysł?
− Danie główne może poczekać. Najpierw pozwól mi na coś innego… Mała przystawka.
Nieoczekiwanie chwycił za brzeg spodni nekromanty i zaczął mu
je powoli zsuwać z bioder. Rothgar obserwował to w zdumieniu, doznając swego rodzaju konfuzji. Był jednak zbyt pijany, by myśleć rozsądnie. Nic nie powiedział, z jeszcze jednego powodu; jeszcze mu się
w życiu nie zdarzyło odmówić, gdy był przez kogoś rozbierany. To się
magowi nie mieściło w jego głowie. Za bardzo lubił efekt, jaki wywierał na innych, gdy pierwszy raz widzieli go nago.
Uśmiechał się tylko, mając nadzieję, że Fenril nie będzie tu wyjątkiem. Nie pomylił się. Książę zamarł i wbił zaszokowane spojrzenie
w krocze mrocznego maga.
− Ach. No… Tak. To wszystko, co o tobie mówią, to jednak prawda.
− Tak. Nie sądzę, byś był gotów na taką zabawę. − Nekromanta
mrugnął okiem.
Elf zagryzł usta, ale nie przestał się gapić. A potem nagle pochylił
się i…
Nekromanta drgnął, zaskoczony tak rzutką inicjatywą. Zamarł
przez moment. Następnie znowu się uśmiechnął. Postanowił skorzystać z mocy swojego erotycznego tatuażu. Odpowiadał on za aktywację seksualnego podniecenia w jego fizycznym wymiarze i nieraz już
mu się przydawał w czasie nocnych maratonów ze swoimi dawnymi
kochankami. Całkiem nieźle usuwał też zmęczenie.
Skupił się i energia popłynęła przez tatuaż, napełniając ciało maga.
Elf szerzej otwarł oczy, widząc imponujący efekt jej działania.
Nie przerwał jednak swojej pracy.
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Rothgar odgiął głowę do tyłu i przymknął powieki. Był tak pijany,
że nie chciał patrzeć na sufit, który zdawał się pływać nad nim, kołysząc się jak morska toń. Zanurzył dłoń w pięknych włosach księcia.
Pomyślał o Martiael i jej uroczych ustach, bo tak mu było łatwiej.
Po niedługim czasie cała akcja się zakończyła.
Gdy książę uniósł głowę, obcierając usta rękawem, Rothgar półleżał oparty o sofkę i powoli odpływał w pijacki sen. Elf nie sądził,
by mag zbyt wiele pamiętał z tego, co miało miejsce.
Mylił się jednak całkowicie.
***
Następnego dnia Rothgar przebudził się w innym nastroju. Zachowywał się normalnie, nie wspomniał słowem o zaistniałej sytuacji.
Nie pił już więcej, a dzień później ponownie przeprowadził się do swojego dworu.
Przyjął też kolejne zlecenia na wypędzanie demonów, które prześladowały stolicę i wrócił do pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy
na temat liczego przepoczwarzenia.
Przez parę następnych miesięcy odwiedzał wprawdzie Martiael
w pałacu księcia, ale samego Fenrila traktował przy tym zwyczajnie,
do tamtego wydarzenia nie powracając ani razu. Książę był przekonany, że to wydarzenie solidnie Rothgara otrzeźwiło, być może nawet
przestraszyło, gdy pijacki maraton pchnął go w tak kontrowersyjną
sytuację.
Elf nie wiedział o tym, ale mylił się całkowicie w swojej interpretacji zachowania nekromanty, którego to, co się stało, zupełnie nie
wzruszyło. Skorzystał po prostu z pretekstu, aby wyprowadzić się bez
zbędnych tłumaczeń. Zarówno Martiael jak i Fenril uważali, że jest w
zbyt kiepskim stanie psychicznym, by wrócić do swego dworu, lecz
on zaczynał już tęsknić za swoją samotniczą pracą. Wiedział, że książę
dzięki temu nie będzie tak nalegał, by mag pozostał w jego pałacu
jeszcze kilka dni − przekonany, iż czuje on zbyt wielki dyskomfort.
Cała sytuacja wydawała się powoli odchodzić w zapomnienie…
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WSKRZESZENIE
Dzień narodzin Norgala
Rothgar drgnął, czując, jak czyjaś dłoń spoczęła na jego plecach.
Wyprostował się gwałtownie, uświadamiając sobie, że najwyraźniej zasnął w swoim gabinecie. Za oknem było szaro, zanosiło się
na deszcz.
Obejrzał się i zobaczył stojącą za nim masywną postać mężczyzny
o szpakowatych włosach. Mimo wieku sześćdziesięciu siedmiu lat
król trzymał się wyśmienicie. Miał świetną sylwetkę, a w ruchach
widoczna była żywotność czterdziestolatka. Tylko ten błysk szaleństwa w oczach, przerażający wszystkich… nawet Rothgara, choć mężczyzna dawno już przestał być tamtym małym chłopcem, nad którym
król znęcał się z takim upodobaniem.
− Wasza Wysokość? − wykrztusił w zdumieniu. Ojciec nie odwiedzał go wcześniej w jego dworze. Nigdy nie zainteresował się niczym,
co działo się w życiu syna.
− Pójdziesz ze mną. Zabierz ze sobą wszystko, co potrzebne do rytuału wskrzeszenia.
Rothgar dosłownie zamarł w zaskoczeniu. Powiedzieć, że był
w szoku, to za mało by oddać aktualny stan jego ducha.
− C… co…
− Przestań. Wyglądasz dziwnie z tą zdumioną facjatą. Tak, dobrze
słyszałeś. Weź wszystko, co potrzebne do takiego rytuału.
− Wasza wysokość, ale to nie takie proste! Potrzebna jest albo
ludzka ofiara, albo akt czystego zła, albo ludzka świeża macica
z płodem w środku. Nie zdobędę tego w kilka minut.
Naramir II Okrutny podrapał się po brodzie palcem, na którym połyskiwały magiczne pierścienie. Widać było, że rozważa swoje opcje.
− Uhm. W porządku. To ja załatwię. Idziesz ze mną.
Rothgar nieoczekiwanie stawił opór.
− Jaśnie panie, śmiem zauważyć, że taka procedura oznacza dla
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mnie pewny wyrok z rąk Inkwizycji. To gruba sprawa, duże naruszenie ich zasad. Czy to sposób, w jaki Naramir chce mnie wreszcie wysłać do Zamelnikona z twardymi dowodami?
Król sapnął wściekle, a potem zamachnął się i uderzył syna
w twarz. Nekromanta się tego spodziewał, bo doskonale znał modus
operandi szalonego monarchy.
− Nie, głupcze. Gdybym chciał cię widzieć na stole tortur doktora
Vuduuna, to byłbyś tam już dziś. Tym razem to moja osobista prośba
do ciebie. I pośpiesz się. Każda sekunda zmniejsza szanse na sukces.
Nerilla nie żyje już od mniej więcej dwudziestu minut!
Pobladły Rothgar, słysząc to imię, cofnął się pod ścianę.
Naramir II warknął wściekle, bo uświadomił sobie, że czas mija,
a tłumaczeniom nie widać końca. Chwycił syna za rękę i zaczął ciągnąć go za sobą, nie udzielając magowi więcej informacji.
− Czy to poród?! − krzyknął nekromanta, ale władca uparcie wlókł
go po schodach do podziemia, gdzie znajdował się portal komunikacyjny. − Zmarła przez poród?!
Król nie odpowiedział, nadal szarpał się z Rothgarem, ale mężczyzna nie zamierzał dłużej na to pozwalać. Mając zwiększoną siłę, którą
zawdzięczał nekroenergii, zatrzymał się i brutalnie wyrwał swoją
rękę z uścisku władcy, a potem odskoczył poza zasięg jego ramion.
Monarcha fuknął groźnie, uświadamiając sobie, że nie uda mu się
uniknąć wyjaśnień.
− Ty mały półhezryński gnoju! Śmiesz mi się sprzeciwiać?! To,
że oddychasz każdego dnia, to moja łaska! Tylko i wyłącznie!
− Jak zmarła…? − powtórzył ponuro Rothgar, ignorując czystą,
skoncentrowaną nienawiść, dobrze wyczuwalną w głosie ojca. Nie
była dla niego żadną nowością.
− Samobójstwo! − ryknął monarcha, a jego oczy ciskały pioruny.
Wydobył coś z kieszeni złoto-czarnego kaftana. Rzucił nekromancie
w twarz.
Był to kawałek papieru, a dokładnie list.
Na pierwszej stronie odczytał ogromne litery. Każda miała wysokość kilku centymetrów:
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TO BYŁ NARAMIR!!!
Poniżej Nerilla nakreśliła parę słów krzywym, nerwowym pismem.

Królu, Ojcze!
To mój siedemdziesiąty piąty list do Ciebie. Na żaden z nich nie
odpisałeś. Nie obchodzę Cię, przyjmuję to do wiadomości. Ale musisz
znać prawdę. Musisz mi uwierzyć. Zostałam zgwałcona i pobita przez
Naramira, mojego własnego brata. Od tamtego dnia odwiedził mnie
już dwadzieścia dwa razy, ukradkiem, przebierając się za sługę albo
przekupując resztę służby. Błagał mnie, bym mu wybaczyła, bym go
kochała. Bym go poślubiła! Zwariował zupełnie. Przedwczoraj to
przekroczyło granice. Podał mi jakiś środek, dorzucił do soku. Nie
mogłam się opierać, mogłam tylko leżeć, a on mnie posiadał. Przez
pół nocy przeżywałam horror, nie mogąc powiedzieć ani słowa!
Od rana wymiotowałam i błagałam służbę, by dała Ci znać, ale… nie
wiem, czy to w ogóle zrobili. Nie wytrzymam tej sytuacji dłużej. Naramir powiedział mi kilka rzeczy, które mnie załamały, osoba bardzo
mi bliska zdradziła moje zaufanie. Ale to nie jest ważne dla Ciebie,
więc tę część informacji pominę milczeniem. Jedno jest pewne. Nie
chcę tak żyć. Nie mogę tak żyć. Nie ze świadomością, że ten świat jest
tak straszny, tak ohydny, że nie ma ucieczki od potworności żyjącej
w sercu każdego, nawet najbliższych.
Błagam, pociągnij Naramira do odpowiedzialności, Vustian to
obrzydliwa, sprzedajna świnia. Nie ufaj mu. Nigdy. Poproś elfa Dastiela o sprowadzenie niezależnego eksperta z samej siedziby Rady
Magicznego Nadzoru, z Vaseyu. To moja ostatnia prośba do Ciebie.
Twoja córka, Nerilla.
Rothgar zmiął list w dłoni, wrzeszcząc na całe gardło.
Król skoczył w jego stronę i poderwał go w powietrze, przerzucając
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mężczyznę przez ramię. Ruszył w kierunku portalu bez dalszej zwłoki.
Uruchomił go, przenosząc się do pałacu.
Dopiero na pałacowym dziedzińcu postawił syna na nogi.
Nekromanta wpatrywał się w niego z taką samą nienawiścią, z jaką spoglądał na niego Naramir II. Pamiętał, ile razy ojciec nosił go tak
na ramieniu po tym, jak najpierw pobił go do granicy nieprzytomności. Zacisnął zęby, ale nic nie powiedział.
− Nie dawaj sobie prawa do osądzania mnie, Rothgar! Myślisz,
że nie wiem, że pieprzyłeś Nerillę? Ona oskarża Naramira, ale ja wiem
swoje… Ty też jesteś częścią tego trójkącika. Jesteś chory, Rothgar.
Jesteś… śmieciem. Brzydzę się tobą. − Zrobił krótką pauzę, jakby
chciał zobaczyć, jaki efekt wywarły jego słowa na synu.
Ten milczał, nie spuszczając wzroku z twarzy ojca. Czy dostrzegł
na niej dziwne skrzywienie? Niewytłumaczalne… Oczy króla umknęły w bok, po sekundzie władca powiedział:
− Zwłoki Nerilli znajdują się w dawnej komnacie Mesji. Udaj się
tam, ja dostarczę ci niezbędny składnik rytuału − dodał w końcu król,
mając świadomość nieubłaganie upływającego czasu.
− Potrzebuję też żywego, dużego zwierzęcia, jeśli… ciało zostało
poważnie uszkodzone − powiedział zimno, niemal mechanicznie
Rothgar, wytrzymując wzrok władcy.
− Zostanie sprowadzone. Czy czegoś jeszcze potrzeba? Może kogoś
mam sprowadzić?
Rothgar zawahał się. Coś przemknęło mu przez twarz.
− Tak. Po pierwsze, nie chcę widzieć na oczy Naramira. Niech nie
pojawia się w okolicy.
− Z tym nie ma problemu. Tak czy owak, jest w zbyt kiepskim stanie psychicznym, by oglądać ciało. Chyba odebrał jej próbę targnięcia
się na życie… dość osobiście.
− Gdy rytuał dobiegnie końca, niech ktoś sprowadzi do mnie księcia Fenrila.
Władca ponownie kiwnął głową.
Nekromanta odwrócił się na pięcie i na sztywnych nogach udał się
do komnaty, gdzie leżało ciało jego siostry.

153

Każdy krok był dla niego tak trudny, jakby Rothgar zdobywał
stromy szczyt. Brwi miał ściągnięte, a na czole pionową zmarszczkę.
Nawet nie umiałby opisać tego, co teraz czuł. Mógł to tylko porównać
do przebywania na środku lodowatego oceanu, bez nadziei, że ktoś go
ocali. Jeśli kiedykolwiek wahałby się, czy powinien pewnego dnia
zostać liczem, to w tej właśnie chwili jego decyzja uległaby krystalizacji.
Miał nadzieję, że wtedy będzie naprawdę… wolny.
Wszedł po schodach na piętro królewskie.
Pod komnatą Mesji nie było nikogo!
Zdumiało go to. Sytuacja okazała się zupełnie inna niż w dzień, gdy
Nerilla została zgwałcona. Pchnął drzwi i zobaczył, że komnata jest
tak samo pusta. Nie zobaczył tu żadnego dworzanina. Na łożu leżało
jednak w pozycji na wznak, z rozrzuconymi ramionami, ciało nastoletniej dziewczyny, przykryte prześcieradłem aż pod brodę. Prześcieradłem przesiąkniętym krwią.
Obok niej, między poduszkami… poruszał się jakiś maleńki kształt.
Nagie rączki i nóżki wierzgały, cichy, żałosny skrzek rozdzierał powietrze.
Rothgar stał tak chwilę jak sparaliżowany.
Ten obraz miał zapisać mu się przed oczyma na zawsze.
W komnacie panował chłód, unosił się tu tylko zapach krwi
i wydzielin ciała.
Krok za krokiem mężczyzna podszedł do łóżka. Ktokolwiek przyniósł tu Nerillę, musiał… powiedzieć dworzanom, że księżniczka żyje
– choć jest ranna – i zostanie uzdrowiona. To jako jedyne stanowiło
wytłumaczenie braku żałobników. Czy zrobił to sam król? Czy jego
najmłodszy syn? Fakt, że planował wskrzeszenie, miał najwyraźniej
pozostać w ukryciu.
Rothgar skierował spojrzenie na twarz samobójczyni. Była biała,
nieruchoma. Dziwnie spokojna.
− Wybacz mi, Nerillo… − szepnął, zamykając oczy na kilka sekund.
− Wybacz. Zawiodłem cię. Zawiodłem cię w absolutnie każdej sprawie. A teraz zawiodę cię jeszcze bardziej.
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Chwycił jej bladą rękę wystającą spod prześcieradła. Przymknął
powieki, zagłębiając się w zwłoki swoim nekromanckim zmysłem.
Wiedział już, że dziewczyna musiała skoczyć z wysokości. Miała
złamaną podstawę czaszki i popękaną tylną jej część. Ktoś niefachowo
rozciął jej brzuch, celem wydobycia dziecka, zapewne zaraz
po upadku. Miała też pogruchotaną miednicę, a połamane żebra
w kilku miejscach przebiły płuca.
Rothgar zacisnął usta z taką siłą, że poczuł na języku metaliczny
smak krwi.
Piękna, wesoła dziewczyna.
Światło w jej oczach… zgaszone.
Zniszczona.
Zniszczona przez… niego?
− Dlaczego…?! Dlaczego… − szepnął. − Dlaczego ci to zrobiłem…
Nie rozumiem. Nie wiem dlaczego. Wybacz 19…
Przeniósł spojrzenie na maleńkiego noworodka. Wychłodzone
ciałko drżało. Spoglądał tylko na niego przez kilka sekund z wypracowaną obojętnością. Był to chłopczyk. W końcu mag przełamał się
i z dużą niechęcią dotknął malca dłonią. Dziecko silnie drgnęło i zwinęło się wpół, szukając ciepła ludzkiej dłoni. Jego kwilenie ucichło,
jakby poczuło przypływ nadziei, że nie zostało jednak porzucone,
że jest ktoś, kogo obchodzi.
Serce Rothgara też drgnęło; zacisnął mocniej zęby, a następnie
nieśpiesznie podniósł noworodka w powietrze i złożył w swoich ramionach. Delikatnie pogładził miękki policzek. Chłopczyk przekręcił
główkę, być może poszukując matczynej piersi.
Nekromanta zamknął oczy i wsłuchał się w małe ciałko.
Malec, o dziwo, był całkowicie zdrowy. Z pewnym zdumieniem
mag zauważył, że posiada on niezwykle silne talenty magiczne. Analizował drobny organizm z uwagą, z użyciem swojego specjalnego
zmysłu.
− Nekromanta? Ależ potężny! Czyżby poza skalą? − szepnął,
Czytelniku, pamiętaj, że na tym etapie Rothgar jeszcze nie wie, że otrzymał dawkę panamoris i jego relacja z Nerillą miała magiczne podłoże.
19
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a potem jego usta zadrżały, bo… zrozumiał.
Chłopiec nie mógł być jego synem!
Do poczęcia takiego dziecka wymagane było olbrzymie wyładowanie negatywnej energii, ogromna dawka cierpienia. Nekromanci
niskopoziomowi sporadycznie zdarzali się w niektórych rodach, występowali też w rodzinie królewskiej, ale naprawdę wysokie klasy
talentu – powyżej szóstki – potrzebowały dodatkowego doładowania.
Tamto ich zbliżenie w ogrodowej altance z pewnością nie dostarczyło dziecku dość negatywnej energii, niezbędnej do rozwoju daru.
Czując kłujący ból w okolicy serca, Rothgar westchnął i odłożył
malca na poduszki, ale tym razem okrył go fragmentem kapy ściągniętej z fotela. Gdy się odwracał, by podejść ponownie do ciała swojej zmarłej siostry, usłyszał trzaśnięcie drzwi.
Do środka wszedł król… ciągnąc za sobą jakiegoś chudego, brzydkiego mężczyznę z łysiną i jednym zezującym okiem. W drugiej ręce
prowadził na sznurku dwie świnie. Widok był tak zaskakujący,
że mag przez moment zamarł.
Król zajął się tym wszystkim osobiście? Naprawdę zależało mu
na zachowaniu sprawy w sekrecie!
− Kto… kto to jest? − zdumiał się jego syn.
− Ofiara z człowieka.
− Jestem neo…nekromantą. Zasadniczo unikamy ofiar z ludzi. Inkwizycja. Rozumiesz, jaśnie panie?
− Ale wiesz, jak go użyć, prawda? Nie narzekaj. Do dzieła!
Rothgar kiwnął głową, jednak zawahał się i otaksował mężczyznę
spojrzeniem.
− Kim on jest…?
− Seryjny gwałciciel, którego kazałem przyprowadzić z więzienia
straży miejskiej.
Nekromanta od razu poczuł ulgę. Przestępca dygotał ze strachu,
gdy mag pochwycił go za ramię i pchnął na ziemię obok łóżka.
− Litości!!! − zawył, kuląc się i zakrywając rękami głowę.
− Ty miałeś litość, gdy je gwałciłeś?!
Odpowiedziała mu cisza. Władca zadziwiająco dobrze znał antypa-
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tie Rothgara. Przyprowadzając mu gwałciciela, zapewnił sobie minimalną ilość ekstra pytań i rozterek.
− Zaczynaj! − Niecierpliwił się. − Upłynęło już pół godziny.
− Masz świadomość, że ona nie będzie już taka jak wcześniej? Już
dziesięć minut to długi czas, a co dopiero pół godziny!
Twarz króla dziwnie zbladła. Gwałtownie się odwrócił. Podszedł
do ściany.
− Nawet nie wiesz, jak doskonale jest mi znany ten fakt… − szepnął,
a coś w jego głosie powiedziało Rothgarowi, że nie powinien drążyć
tego tematu. − Mimo wszystko chcę, byś ją przywrócił. W naszej rodzinie nie popełnia się samobójstw. To rzutuje na koronę. Nie mogę
na to pozwolić.
Nekromanta zamrugał, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy. Król
nie chciał ożywić własnej córki z miłości. Chciał ją ożywić z powodów
wizerunkowych? Jej listy, jej błagania… nie wywarły na nim takiego
wrażenia, jak fakt publicznej próby samobójstwa córki!
Pokręcił głową z pogardą.
− Mam nadzieję, że uczynisz to, co powinno być tu zrobione, Wasza Wysokość! Wznowisz śledztwo przeciwko Naramirowi... Dobrze
wiesz, że to jedyna słuszna rzecz. Zadbać o sprawiedliwość dla niej!
Król milczał chwilę, a potem niespodziewanie przytaknął.
− Tak, sprowadzę specjalistę z Vaseyu. Ale śledztwo nie będzie publiczne. To coś, co ja sam muszę sobie potwierdzić. Decyzję podejmę,
gdy niezależny ekspert poda mi wszystkie fakty.
Rothgarowi musiało to wystarczyć.
− Zatem zaczynam. Będziesz przy tym, jaśnie panie? To nie jest
przyjemny widok.
− Wiem dokładnie, jak to wygląda… − mrocznym tonem rzucił król.
− Widziałeś kiedyś taki rytuał, wasza wysokość? − Rothgar uniósł
brwi.
− Owszem. Zaczynaj.
Nekromanta posłał władcy spojrzenie spod oka i podszedł
do zmarłej. Potrzebował wszystkich swoich psychicznych sił, by przystąpić do sprawnego działania.
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Najpierw musiał nastawić połamane kości w ciele księżniczki, co
zrobił, wykorzystując swój talent do magii bojowej, który pozwolił
mu przesuwać przedmioty bez dotykania ich. Pot spływał mu po czole.
Jej pogruchotana miednica sprawiła mu najwięcej problemów,
z boleśnie zaciśniętymi ustami składał ją w całość, a gdy tylko skończył, zaklął ponuro i rozpoczął właściwą litanię rezurekcyjną. Naramir II Okrutny cały czas stał pod ścianą, jemu także krople potu spływały mu po skroniach. Usta miał spierzchłe, a oczy dzikie, nieobecne.20
Kiedy ciało księżniczki drgnęło, Rothgar błyskawicznie położył
dłoń na ciele pierwszej świni, pobierając z niej energię. Księżniczka
wydała z siebie przeciągły, ochrypły okrzyk, niemal nieludzki, jak
cierpiące zwierzę.
Ciało gwałciciela wyprężyło się, gdyż życie właśnie go opuszczało,
ale ani Rothgar, ani król nie poświęcili temu większej uwagi. Nerilla
dygotała jak w febrze, gdy jej organizm leczył się dzięki uzdrawiającej
energii.
W końcu szare oczy otwarły się.
Spojrzała prosto na Rothgara.
Nic nie powiedziała.
Leżała sztywno, nie ruszając ani jednym palcem.
Król zbliżył się powoli, ale księżniczka nie zaszczyciła go spojrzeniem. Jej oczy utkwione były w nekromancie. Bez drgnienia powieki.
Naramir II nie przejął się tym zupełnie. Doskonale wiedział, co czuje
ktoś, kto został powrócony. Rozumiał ją jak nikt inny21.
− Proces zakończony? − Kiedy Rothgar skinął głową, władca spytał
córkę: − Czujesz ból, Nerillo? Z tym możemy ci pomóc. Nakażę stworzenie dla ciebie specjalnego pierścienia, który zniesie to uczucie.
Niestety z całą resztą będziesz musiała poradzić sobie sama.
Nerilla wciąż nie spuszczała wzroku z nekromanty.
Po upływie pełnej napięcia minuty wreszcie się odezwała. Gdy
Powód, dla którego Naramir II tak reaguje, znają wszyscy, którzy czytali „Króla” –
do pobrania na www.uczennekromanty.pl/do-pobrania
21
Patrz opowiadanie „Król”.
20
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mówiła, resztka krwi wypłynęła z jej ust, co nadało całej scenie groteskowy wymiar.
− Dlaczego, Rothgar? Dlaczego mnie zawróciłeś? Nie wiesz, co
zrobiłeś! To naprawdę najgorsza opcja! Najgorsza!
− Uczynił to na mój rozkaz! − Nieoczekiwanie włączył się król. −
Podjąłem decyzję o wznowieniu dochodzenia. Będzie ono niepubliczne, ale zapewniam cię, winny zostanie ustalony.
− Chcę porozmawiać z Rothgarem sama. Proszę, Wasza Wysokość.
Monarcha wahał się chwilę, a następnie skrzywił się i powiedział:
− No dobrze. Masz pięć minut. Potem wprowadzam tu ludzi
do sprzątania i zabieram cię do twoich apartamentów. Nikt nie wie,
co się z tobą dzieje, powiedziałem im, że jesteś ciężko ranna i uzdrowiciel cię będzie leczył. Ale musisz nad sobą panować. Inaczej trudno
będzie im w to uwierzyć. Załatw z nim swoje sprawy. I to szybko, bo
zapewniam cię, że dużo wody upłynie, nim się znów zobaczycie. Cokolwiek było między wami, jest ostatecznie skończone. Nie pozwolę
na takie zabawy pod moim dachem. Pięć minut, powtarzam!
Wyszedł, donośnie trzaskając drzwiami.
Rothgar pochylił się nad Nerillą.
− Dziecko przeżyło, jeśli chcesz wiedzieć. To chłopiec.
− Czyj jest?
− Jego. Sądzę, że to pozaskalowy nekromanta, tak wyczuwam,
choć zapewne w Akademii precyzyjniej to oznaczą. Niestety, ale…
na pewno nie powstał… z nas. Ten poziom magii wymaga czegoś naprawdę wyjątkowego… Przykro mi, Nerillo. A „przykro” to naprawdę
małe słowo. Nie wiem, od czego zacząć z przeprosinami. Powinienem…
− Spałeś z moją matką, prawda?
Rothgar wyprostował się jak rażony piorunem. Zacisnął usta i milczał chwilę, wahając się, co powinien odpowiedzieć. Wiedział,
że nieważne, z jakiego źródła uzyskała taką informację, była absolutnie przekonana, że jest ona prawdziwa.
− Tak. Jeden raz. Gdy byłem pijany. Dawno temu.
− Może jeszcze jestem twoją córką?!
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− Nie, to było naprawdę dawno temu, nawet zanim narodził się
Naramir. Wkrótce po tym, jak Mesja tu zamieszkała. Była bardzo nieszczęśliwa, bo nasz ojciec się nad nią znęcał. Ranił ją nożem. Była
w szoku… I to była chwila słabości. Rozumiałem ją… bo znałem to
z autopsji. Jego przemoc.
− Och, dogłębnie rozumiałeś, wyobrażam to sobie! Bardzo dogłębnie! Spałeś też z Rothanną? Nawet miałeś z nią dzieci, prawda? Mutanty? Potworki? Jesteś chory!!!
Rothgar odwrócił się i odszedł od łóżka, omijając przy tym zwłoki
przestępcy. Stanął przed oknem, wyglądając na szary ogród. Deszcz
bez ustanku padał, a wiatr uginał korony drzew. Mag czuł się zmęczony przez rytuał, który pochłaniał duże ilości energii. Marzył o tym,
by wymazać ten dzień z pasma dni swojego życia. Nie mógł znieść
upływu kolejnych minut. Każda następna wydawała się upadkiem w
Otchłań, coraz bliżej czarnego dna.
− Rozmawiałaś z Naramirem? To od niego te wszystkie… sensacje?
− Nie zaprzeczasz? Zawsze się dziwiłam, czemu Rothanna była
wobec mnie tak słodko fałszywa. Udawała życzliwość. Ciekawe, czy
wiedziała?!
− Nie dręcz się teraz tym…
− Będę! − Usiadła gwałtownie, a krzyk, jaki wyrwał się z jej ust, był
prawdziwie dziki. Szaleństwo powróconych zaczynało brać ją
w swoje posiadanie…? − Będę! Będę robić, co chcę!
Zmusił się, by powrócić do łóżka i spojrzeć na nią raz jeszcze.
− Nerillo, będzie ci teraz bardzo trudno…
− Wiem! Mówiłeś mi o powróconych! Czuję już ten ból. Czuję…
czuję gniew. Wielki gniew. Nienawidzę cię. To jedno wiem. Gdybyś
ze mną nie spał, to wszystko nigdy by się nie stało! To się od ciebie
zaczęło!
Rothgar cofnął się jak uderzony w twarz. Te słowa zraniły go
do głębi. Szczególnie dlatego, że sam nie rozumiał tego, co się między
nimi wydarzyło.
− Nie ja rzuciłem się na ciebie! − zawołał w próbie obrony, mimo
że wiedział, iż oskarżanie jej o inicjatywę nie pomoże żadnemu z nich
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poczuć się lepiej i było niejako ciosem poniżej pasa. Ale po prostu nie
dawał rady samodzielnie dźwigać za to odpowiedzialności. To było
za dużo. − To ty przyszłaś do mnie, wymknęłaś się sekretnie z komnaty! Błagałaś mnie, wiłaś się u moich kolan…
− Zamknij się! − Jej krzyk stał się piskliwy.− Byłam tylko dzieckiem!
Miałam trzynaście lat, na Otchłań, jak mogłeś tego nie rozumieć!!!
Przycisnął ręce do twarzy. Mówiła wszystko to, co krzyczało
do niego jego sumienie od tamtego dnia, ponad półtora roku temu,
gdy zbliżyli się po raz pierwszy.
Krzyczało… codziennie.
− Myślę, że powinniśmy porozmawiać przy innej okazji − powiedział, siląc się na spokój. − Zostałaś właśnie powrócona. Towarzyszą
temu silne emocje, doznania…
− Nadal cię kocham.
Potrząsnął głową, jakby nie wierzył w to, co słyszy. Sinusoida
emocji, pomiędzy którymi miotała się teraz księżniczka, była szokująca. Ale ten zwrot był zdecydowanie niepożądany, wolał już oskarżenia, wolał nienawiść, wolał pretensje.
Dziewczyna wstała.
Miała na sobie sukienkę tak skrwawioną, że przybrała w całości
czerwony kolor. Włosy skleiły się od zakrzepłej krwi, skórę pokrywały jej smugi i plamy; mimo iż Rothgar był solidnie znieczulony
na takie widoki, musiał przyznać, że tym razem nawet on poczuł się
nieswojo.
Zbliżyła się do niego. Doleciał go kwaśny zapach wydzielin ciała.
Wspięła się na palce, przysuwając blade, popękane wargi do jego ucha,
i szepnęła:
− Nadal cię pragnę…
Odsunął ją od siebie, cofając się o krok, ale ona nie ustąpiła.
− Zdążysz w pięć minut, prawda?!
Rothgar nie wytrzymał, zrobiło mu się niedobrze. Nie mógł tu dłużej przebywać. Zrobił krok w tył, odwrócił się i gwałtownym szarpnięciem otworzył drzwi, prawie wpadając na… Naramira!
Książę na jego widok otworzył oczy tak szeroko niczym przebu-
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dzona sowa.
− Ty! − sapnął, bo na tyle starczyło mu połowy oddechu.
Nekromanta nie zamierzał tu zostawać. Odepchnął najmłodszego
brata i pognał w stronę zejścia na parter. Gdy wybiegł na dziedziniec,
chcąc dotrzeć do portalu, zobaczył smukłą sylwetkę Fenrila, z wyrazem zaniepokojenia na twarzy zmierzającego właśnie w jego kierunku.
Najwyraźniej książę teleportował się tu kilkanaście sekund wcześniej, wezwany przez króla.
− Fenril! − zawołał nekromanta i ruszył na spotkanie arystokraty.
Ale nie zatrzymał się przed nim. Niespodziewanie dla siebie objął elfa
bardzo mocno, przyciskając go do piersi.
Książę zamarł w zdumieniu, lecz nie odepchnął go, tylko jeszcze
mocniej przytulił do siebie, odnotowując, że ciało maga lekko drży.
Szepnął mu do ucha:
− Chodźmy, Rothgar. Już dobrze! Opowiesz mi wszystko na miejscu.

NOWORODEK
2 dni po narodzinach Norgala
Rothanna stała nad kołyską, przypatrując się maleńkiemu noworodkowi zawiniętemu w biały kocyk. Powoli przesuwała dłonią
po brodzie, a na jej czole widoczna była pionowa zmarszczka. Westchnęła głęboko, a potem przeniosła wzrok na szerokie łoże, na którym spoczywała jej uśpiona przyrodnia siostra − Nerilla, wymęczona
tym, przez co przeszła w ostatnich dwóch dniach.
Podeszła do dziewczyny i jej także przypatrywała się nieodgadnionym wzrokiem, a w oczach magini pojawił się jakiś dziwny cień.
Drzwi do komnaty skrzypnęły i wsunęła się przez nie postać maga
śledczego, Vustiana. Mężczyzna szedł z ponurą miną, w ręku miał
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plik papierów oraz niewielki kuferek.
Prowadziła go stara niania królewskich dzieci, która opiekowała
się Nerillą w czasie ciąży.
Słysząc stuk ich butów, Rothanna lekko drgnęła, jakby przyłapano
ją na czymś zdrożnym. Cofnęła się o krok od łoża śpiącej siostry i skierowała wzrok na przybyłych. Mężczyzna nosił granatowy płaszcz,
a jego ciemne włosy były mocno przylizane do czaszki. Wydawał się
skwaszony i poirytowany. Alchemiczka tylko uśmiechnęła się
pod nosem i powiedziała:
− Zanna, możesz odejść, ja zostanę z księżniczką na czas wizyty
Vustiana.
Kobieta zawahała się, następnie cicho wyszła.
Mag śledczy zbliżył się do dziecka, spojrzał na nie obojętnie, następnie wyjął jakieś urządzenie z kuferka, podobne nieco do nakręcanego zegara, i zaczął coś na nim ustawiać.
Rothanna obserwowała go przez chwilę spod oka, następnie podeszła tak blisko, że poderwał głowę, zaskoczony tą nagłą inwazją w jego
osobistą przestrzeń.
− Czekałam na ciebie, Vustian. Przyniosłam ci coś. Prezent! − szepnęła, pochylając się nisko nad jego karkiem, a ponieważ miała ponad
metr osiemdziesiąt wzrostu, górowała nad nim, co dodatkowo
wzmacniało jej psychologiczną przewagę.
Mężczyzna uniósł brwi i przyglądnął się kobiecie z zaciekawieniem.
Ona tymczasem kopnęła stopą torbę stojącą obok kołyski. Coś w niej
charakterystycznie zagrzechotało.
Brwi Vustiana uniosły się jeszcze wyżej.
− Jesteś bardzo dobry w tym, co robisz, prawda, Vustian? Najlepszy. Magowie prawdziwego widzenia są rzadcy, cholernie rzadcy.
W Syllonie nie ma kto weryfikować ich pracy, nieprawdaż? Ekspertem jesteś tylko ty.
Mag wydął usta, pogrążony w fałszywej dumie.
− Posiadam specjalne uprawnienia udzielone mi bezpośrednio
przez Radę Magicznego Nadzoru, nikt… powtarzam, nikt nie musi
po mnie niczego weryfikować. Jestem najlepszy na tym kontynencie!
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− Słyszałam też, że jesteś bardzo wyrozumiały dla swoich klientów…
Mężczyzna nastroszył się i cofnął, jakby chciał uniknąć jej bliskości, ale mu nie pozwoliła. Chwyciła go za rękę, tak aby wejść
w kontakt z jego skórą, i zamknęła oczy.
Chciał się wyrwać, ale nie dał rady. Dłoń miała jak ze stali, a jakiś
dziwny, zimny dreszcz sparaliżował jego system nerwowy. Rothanna,
tak jak jej brat, była potężną nekromantką. Wprawdzie nigdy nie
rozwijała swojego daru ponad zakres, w którym go potrzebowała, ale
z racji wysokiego poziomu magii, była bardzo skuteczna w tym, co
robiła.
− Czuję twoją energię. Jesteś bardzo silny, marnujesz się na Akademii!
Vustian także zamknął powieki. On również użył swojej magii.
Na niej. Gdy je otworzył, tęczówki mu pociemniały. Drgnął silnie
i tym razem udało mu się uwolnić z uścisku kobiety.
Przypatrywała mu się, drwiąco mrużąc oczy.
− Jesteś… bardzo… bardzo złą kobietą − wydukał, mając wrażenie,
że jego głos stał się dziwnie piskliwy.
Wybuchnęła śmiechem, ale niezbyt głośnym. Najwyraźniej nie
chciała obudzić położnicy i noworodka.
− Lepiej w to uwierz.
− Nie powinnaś MU służyć. To… prawdziwe zło. Nie jest jak
Mor’tyr − zaczął mówić, wyrzucając z siebie słowa rwącym się głosem,
niczym w transie, ale ona gwałtownie ściągnęła brwi i syknęła:
− Nic o NIM nie wiesz22, więc się zamknij… I teraz posłuchaj mnie
uważnie. Słyszałam o tobie bardzo dużo. Wiem, ile zapłacił ci mój
słodki braciszek, Naramir, za ukrycie faktu, że to on zgwałcił Nerillę,
bo sama mu to doradziłam. − Jej oczy wwiercały się w jego pobladłą
twarz jak dwa ostrza. − W tej torbie znajdziesz dokładnie taką samą
sumę. Wkrótce rozpocznie się nowe śledztwo w sprawie Naramira.
Król podjął już pierwsze kroki. Pewne fakty nie mogą wyjść na jaw.
Rozumiesz? Ukryjesz dla mnie pewną rzecz.
22

Obiekt jej kultu spotkacie go w tomie II serii Uczeń nekromanty, we śnie Norgala.
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Szczęki Vustiana drżały. Spuścił wzrok na torbę. Była pękata.
Zdumiało go, że Rothanna dała radę przynieść ją sama, z taką ilością
dźwięczącego metalu.
− Jesteś nekromantką, co? To stąd ta siła. Jesteście fizycznie silniejsi niż inni?
Prychnęła pogardliwie.
− Owszem, mam talent do nekromancji. Ale nieszkolony. Za to
jeszcze nikogo nie zaciągnęli do Inkwizytorium. Nie praktykuję.
Mag śledczy założył ramiona na piersi.
− Czego chcesz zatem? Masz świadomość, że gdy wezwą specjalistę
z Vaseyu, nie będę w stanie nic zrobić? Tylko… się ewakuować
z Syllonu. A moja reputacja legnie w gruzach.
Lekko pochyliła głowę, spoglądając na niego spod oka. Następnie
znowu przysunęła się o krok i zaczęła szeptać do jego ucha. Vustian
uniósł brwi, słuchając. Był wyraźnie zdumiony. Ale potem wzruszył
ramionami i kiwnął głową.
− Ach. To prosta sprawa. Nie będzie problemu. − Wydawał się
niemal zadowolony, że jej prośba dotyczy tak, jego zdaniem, błahej
sprawy. Zaledwie pobocznie związanej z głównym śledztwem!
Jednak… pomylił się w całej rozciągłości.
Talent maga śledczego polegał na widzeniu tego, co teraz było
prawdą. Ale nie był jasnowidzem i nie znał przyszłości.
Dlatego pochylił się nad jej torbą i zajrzał do niej, z przyjemnością
odnotowując wydobywający się ze środka olśniewający błysk złota.
Westchnął i mruknął coś z zadowoleniem pod nosem. Jego dar był nie
mniej dochodowy niż dar Rudniczki. Nie bał się utraty pozycji
i wykrycia jego oszustw. Zgromadził już taki majątek, że nie musiał
martwić się o swoją przyszłość. Wcześniejsza emerytura nigdy go nie
przerażała.
Wydobył stosowny formularz i rozpoczął jego wypełnianie.
Rothanna uśmiechnęła się. Miała dziwne przeczucie, że żaden niezależny ekspert z RMN nigdy się w Syllonie nie pojawi.

165

ASALIA
14 dni po narodzinach Norgala
Rothgar śnił sen. Widział siebie od tyłu, schodzącego po schodach
do jakichś podziemi. Dookoła panował półmrok, cuchnęło pleśnią.
Korytarz wydawał mu się ciemny, ale to był pozór. Ściany… pokrywała krew. Od podłogi aż po sufit.
Nie zakrzepła, tylko świeża. Kapała na jego głowę, spływała
na posadzkę. Szedł w jej lepkich, rozległych kałużach. Byłby tym
ubawiony, jednak wtedy na końcu zamajaczyła mu jakaś postać. Cała
biała, nienaturalnie wysoka. Z tej odległości nie zdołał przypatrzyć
się jej dokładnie.
Stanął.
Poczuł jakiś nieokreślony niepokój. Mimo że dzieliło ich około
pięćdziesiąt metrów, nekromanta wahał się czy powinien kontynuować wędrówkę. Finalnie zdecydował się zawrócić i opuścić podziemie,
ale… niespodziewanie rozległ się ryk.
− Stój!!!
Mag zamarł, powracając spojrzeniem na postać… Ku jego przerażeniu znajdowała się ona tuż za jego plecami. Wisiała nad nim biała,
nieludzka twarz.
− Dałeś mi adwersarza! Bądź przeklęty!
Rothgar cofnął się, nie rozumiejąc, o czym wrzeszczy do niego groteskowy, olbrzymi stwór. Pochylał się teraz nad nim zgięty jak pytajnik, wbijając w nekromantę pałające niebieskim światłem oczy, zupełnie jakby w jego wnętrzu ktoś rozpalił błękitny ogień.
− Ale ja… stworzę… swoją broń!
Monstrum zamachnęło się, chcąc jednym uderzeniem zmieść
Rothgara z powierzchni ziemi, lecz… dokładnie wtedy mężczyzna
obudził się, intensywnie potrząsany przez Fenrila.
Kolejny raz pogratulował sobie tego, że od dwóch tygodni sypiał
z księciem w tym samym łożu. Nie, nie uprawiał seksu – po prostu
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sypiał obok niego. Nie chciał wracać do dworu, bo nie miał ochoty
zostawać sam ze sobą.
Nie w takie dni. Nie w takim koszmarze, w jakim żył od dnia
wskrzeszenia Nerilli.
− Na Mor’tyra! Cóż to był za chory sen! Jakiś potwór mnie ścigał
i wrzeszczał bzdury!
− Stękałeś, uznałem zatem, że dobrze będzie cię obudzić.
− Dzięki. – Mag westchnął i usiadł. Wsparł łokcie na kolanach,
a dłonie docisnął do twarzy.
Sypiał nago, w przeciwieństwie do księcia, który miał na sobie
cienką, długą szatę, noszoną w domu przez elfich arystokratów. Fenril tymczasem wciąż leżał i tylko przypatrywał się z tej pozycji obnażonym plecom nekromanty. Pokrywały je tatuaże z run w nekronimusie.
Chwilę je analizował, ale nie miał dostatecznie dużej wiedzy
o czarnej magii, by rozumieć ich znaczenie. Na środku pleców spoczywał gruby, czarny warkocz. Przyglądając mu się, doszedł
do wniosku, że po rozpuszczeniu włosy maga nie byłyby wiele krótsze
od jego włosów. Był ciekaw, jak nekromanta by wtedy wyglądał.
Rothgar potarł skronie.
Niespodziewanie Fenril wyciągnął rękę i ostrożnie dotknął jego
pleców. Był to miękki, łagodny gest, mający na celu początkowo dodanie mężczyźnie otuchy, ale stopniowo zmienił się w coś innego.
Czubki palców księcia muskały teraz delikatnie tatuowaną skórę
mrocznego maga w erotycznej, choć ulotnej pieszczocie.
Panowała cisza. Arystokrata nie mógł widzieć z tej pozycji wyrazu
twarzy Rothgara. Jego gość nie wykonał jednak żadnego ruchu ani
aby się cofnąć, ani aby w jakikolwiek sposób zachęcić elfa. Fenril zatem sam cofnął dłoń, czując, że w obecnej sytuacji nie powinien oczekiwać niczego więcej.
Wówczas nekromanta nieśpiesznie opadł na poduszki, kładąc się
idealnie na wznak, tuż obok niego. Elf przygryzł usta.
Zmagał się ze sobą, wahał, nie mogąc być pewnym, jak zareaguje
mężczyzna, pozostający teraz w pełnej trzeźwości. Poprzednio był
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solidnie odurzony. W końcu książę przełamał się. Przysunął bliżej
maga, wspierając się na jednym łokciu. Spoglądał na niego nieco
z góry i z boku. Oczy Rothgara pozostawały szeroko otwarte, w półmroku wydawały się całkiem czarne. Wpatrywał się w sufit.
Fenril postanowił zatem zaryzykować.
Pochylił się bardzo powoli, na tyle powoli, by dać nekromancie
czas na reakcję. Ale ten nie zareagował… Dlatego usta elfa miękko
dotknęły ust Rothgara. Najpierw niezwykle lekko, badawczo, a przy
braku sprzeciwu – odrobinę odważniej.
Długą chwilę myślał, że nie doczeka się już odpowiedzi, jednak
nieoczekiwanie wargi maga minimalnie drgnęły. Tak jakby nekromanta nie był pewien, co czuje. Bez pośpiechu rozchylił usta, ale tylko w niewielkim stopniu. Za to jego dłoń uniosła się, układając
na karku elfa, choć bez wykonania żadnego więcej ruchu. Ich języki
się musnęły, łagodnie przesuwając względem siebie.
Dokładnie wtedy, gdy książę szykował się już do wsunięcia języka
jeszcze głębiej, pomiędzy coraz żywiej reagujące wargi nekromanty,
na korytarzu rozległy się szybkie kroki.
Obaj drgnęli i Fenril prędko się cofnął.
Usiadł.
Donośne stukanie w drzwi obudziłoby umarłego. Rothgar również
się podniósł.
− Wejść! − zawołał książę.
W drzwiach pokazał się sługa. Obrzucił ich zaskoczonym spojrzeniem, a potem wydukał:
− Przybył tu w pośpiechu jakiś człowiek, twierdzi, że jest majordomusem Mistrza. Księżna Asalia czeka na niego w jego dworze!
Rothgar uniósł brwi, zerkając na elfa.
− O co może chodzić? − mruknął.
Wstał, prezentując swoje nagie ciało służącemu, który wybałuszył
oczy, spoglądając na jego krocze i głośno przełknął ślinę. Mag bez fałszywej skromności naciągnął na siebie ubranie, rzuciwszy księciu
znaczące spojrzenie.
− Muszę się tam udać. Nie wiem, w czym problem, ale skoro przy-
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była do dworu, to sprawa może być poważna.
− Czy chcesz, bym poszedł tam z tobą?
− Nie, mam nadzieję, że to nic poważnego. Dam ci znać, jak poszło.
***
Kilka minut potem przeniósł się portalem do piwnic swojego dworu i wybiegł po schodach do salonu. Zastał tam księżną Asalię półleżącą na sofie, szlochającą rozpaczliwie.
Zamarł w progu, bo takiego widoku się nie spodziewał.
Chwilę się wahał, nim do niej podszedł. Dostrzegłszy go, wydała
z siebie żałosny jęk i przycisnęła ręce do ust.
− Rothgar, ulecz mnie, błagam!
− Co się stało?!
Wtedy to zobaczył. Między stopami kobiety znajdowała się kałuża
krwi. Nekromanta zaklął i donośnym wołaniem przyzwał majordomusa. Kazał mu sprowadzić kozę, należącą do jego kucharki.
− Chcesz, żebym cię zbadał…?
− Nie, nie… nie możesz tego zobaczyć… Nie chcę, by ktokolwiek
mnie tam oglądał!
− W porządku, daj mi tylko rękę. Mój dar widzi ciało od środka, nie
muszę na to patrzeć.
Księżna natychmiast wyciągnęła dłoń w jego stronę. Uklęknął obok i przymknął oczy. Gdy zanurzył zmysły w jej wnętrze, poczuł intensywną falę gniewu, odkrywając, co się z nią stało.
− Co za… kto to zrobił, Asalio…! Jak… jak to… − Nie wiedział, jak
opisać, to, co zobaczył w jej umyśle, było tak szokujące. Złość się
w nim dosłownie gotowała.
− On… i ktoś jeszcze… Coś jeszcze. Potwór…
Chwycił się za głowę, nie mogąc pojąć, co tu się działo.
− Co to ma być!? Dlaczego?! To jakieś szaleństwo!
− Nie mogłam zajść w ciążę od paru lat! To moja kara!
Rothgar zaklął siarczyście i przycisnął dłonie do oczu.
− Asalio, trudno mi uwierzyć w to, co słyszę…! Co z uzdrowicielami!? Królowie mają dostęp do najlepszych!
− Powiedzieli, że nic nie da się zrobić! − jęknęła, w fali bólu przyci-
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skając rękę do brzucha. − Powiedzieli, że moje ciało odrzuca… ciąże,
bo… nie wiem, jak to wyjaśnić. Tłumaczyli mi, że to jakby uczulenie
na… nasienie. Taka moja natura, nie mogli jej zmienić poprzez
uzdrawianie. Taka się urodziłam, nie ma tu nic do poprawiania… To
tak, jakby chcieć zmienić kolor oczu!
− Magowie kreacji i transformacji to potrafią.
− Tak, ale na Jolinie od dawna nie ma dostatecznie potężnego maga tej specjalności. − Otarła mokre policzki. − Przecież zostali wyeliminowani w czasie Rebelii Magów23. Ci, co są, mają zbyt niskie poziomy talentów.
Gdy kończyła mówić, do pomieszczenia wszedł służący, prowadząc
na sznurku kozę.
Rothgar natychmiast wziął się do pracy. Trzymając kobietę za rękę,
a oczy mając zamknięte, kontrolował proces zrastania się poszarpanych tkanek i pompował w nią ogromne ilości uzdrawiającej energii.
Efekt widoczny był od razu. Krwawienie ustało, a jej twarz się odprężyła. Kiedy skończył, koza w osłabieniu osunęła się na ziemię. Wiedział, że zwierzę zregeneruje się, ale miało to zająć nieco czasu.
− Jak się czujesz, księżno? Jest lepiej?
− Tak, Rothgarze. Dziękuję… − Asalia wsłuchała się w ciało. −
O wiele lepiej, ból zniknął… − Powoli podniosła się na nogi.
Zapadła chwila niezręcznej ciszy.
− Czy mogę tu zostać na noc? Błagam. Nie chcę wracać do pałacu!
− Będą cię szukać, już pewnie szukają…
− Mam to gdzieś! Nie chcę go oglądać na oczy!
Rothgar sapnął z niecierpliwością.
− Asalio, narażasz mnie na poważne konsekwencje. Jesteś żoną
następcy tronu, nikomu nie spodoba się twoja obecność w tym dworze! Wiesz, jaką mam reputację.
Asalia westchnęła.
Na Jolinie miały miejsce trzy wielkie Rebelie Magów i jedna pomniejsza, które
zostały powstrzymane przez siły Rady Magicznego Nadzoru. Magowie ci, zwani supermagami - mimo że byli tak potężni, zostali zesłani na banicję w nieznane sfery rzeczywistości.
23
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− Wiem, ale wszystko im wytłumaczę. Jesteś niewinny, po prostu
mi pomogłeś…
Pokręcił głową, ale ona zacisnęła zęby i wyszła z salonu. Zdumiony
udał się za nią. Weszła po schodach, kierując się na drugie piętro. Zaglądała po drodze do wszystkich pomieszczeń.

− Czego szukasz?
− Sypialni Rothanny!
− Jest tutaj, ale powiedz mi, po co…
Natychmiast weszła do wskazanej komnaty i padła na łóżko,
by zaraz okryć się kołdrą.
− Księżno Asalio!
Wychyliła się spod pościeli i chwyciła go za rękę, pociągając
za sobą. Opierał się, ale ostatecznie usiadł obok.
− Nie rozumiesz, że ryzykujesz swoją reputację? Jesteś Velenzyjką!
Obserwują cię, oceniają, to nie jest dobre posunięcie…
− Nie na to się pisałam, wychodząc za mąż za Vlemira! To psychopata! Nikt tego nie rozumie, nikt tego nie dostrzega! Uważają go
za chodzący cud! Wielki generał, mądry przywódca! A to potwór
w ludzkiej skórze!
− Asalio… ja wiem, jaki on jest. Dobrze się kryje, ale…
− Zabij go dla mnie.
Bum! I nagle to zdanie wybrzmiało w sypialni. Tak po prostu.
Mroczny mag oniemiał.
− Co?
− Tak! Dobrze słyszałeś! Zapłacę ci, ile chcesz! Zabij dla mnie tę bestię!
− Nie myślisz teraz rozsądnie, jesteś w emo…
− Myślę! Tego właśnie chcę! Proszę, zabij Vlemira, ty jeden możesz
tego dokonać! Masz środki, których nie wykryje Rada Magicznego
Nadzoru. Masz sposoby, wiem sporo o nekromantach, jesteś moją
jedyną szansą! Nie chcę go nigdy więcej oglądać, nie chcę, by mnie
dotykał, a nawet by do mnie mówił. Błagam, Rothgarze!
Nekromanta chciał coś odpowiedzieć, ale niespodziewanie lekko
drgnął i podniósł głowę.
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Asalia mocno przetarła policzki i spytała:
− Co się dzieje?
Mężczyzna chciał wstać, ale mu nie pozwoliła. Chwyciła go mocno
za materiał na piersi i przyciągnęła do siebie.
− Nie odchodź! Błagam cię! Nie odchodź! Nie zostawiaj mnie, nie
teraz! − krzyknęła z rozpaczą w głosie i dokładnie wtedy trzasnęły
drzwi.
Do pokoju wkroczył następca tronu − Vlemir, we własnej osobie.
Włosy miał rozpuszczone, rozwiane z pośpiechu, a szczęki mocno
zaciśnięte. Wyglądał na ogarniętego prawdziwą furią. Warknął
wściekle, gdy tylko jego wzrok padł na żonę. Księżna pobladła
i natychmiast puściła Rothgara, który podniósł się z posłania z zaciętą
twarzą.
− Nie sądziłaś chyba, Asalio, że żona następcy tronu może oddalić
się z dworu niezauważona?! − wysyczał książę, podchodząc do niej
szybkim krokiem, ale… na drodze stanął mu Rothgar.
− Ty degeneracie… Jak mogłeś jej to zrobić?! − warknął, chwytając
Vlemira kołnierz kaftana, jednak wówczas zobaczył, że następca nie
przybył tu sam.
Za nim, w drzwiach, stał Setvil – niedawno mianowany komtur
paladynów. Zimnym spojrzeniem swoich szafirowych oczu przypatrywał się nekromancie.
Vlemir także na niego spojrzał i uśmiechnął się z triumfem.
− No tak, dziś mnie nie odessiesz z energii, malefiku. Masz pecha,
przybyłem tu z kimś, kto jest antidotum na twoje moce! A wracając
do rzeczy… Myślę, że nie powinieneś lekkomyślnie rzucać tymi określeniami. Degenerat? A co powiedzieć o kimś, kto rżnie trzynastoletnią dziewczynkę?!
Rothgar zacisnął usta i puścił Vlemira. Cofnął się o krok. Jego
twarz pozostała jednak wroga i zacięta. Następca tronu minął go
i podszedł do Asalii.
− Przyleciałaś do niego? A to dlaczego? Nie masz męża, któremu
możesz powierzyć swoje problemy…? − zapytał jadowitym głosem.
− Nie dotykaj mnie…! − Szarpnęła się do tyłu na łóżku, lecz on sko-
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czył za nią i chwycił kobietę za ramiona. Rothgar ruszył w ich stronę,
ale Setvil był szybszy.
Stanął pomiędzy nim a księciem, unosząc tak zwany pejcz paladyna; niezwykle drogi, unikalny przedmiot, nasączony boską mocą.
Uderzona nim osoba doznawała wstrząsu, z powodu fali paraliżującej,
boskiej mocy. Paladyni wykorzystywali takie pejcze podczas walk
z nieumarłymi, natychmiast tracącymi przytomność, gdy dosięgło
ich choćby jedno włókno.
Nekromantę, obok klasycznej magii, wysycała też negatywna
energia, zatem choć nie straciłby przytomności, to z pewnością doświadczyłby chwilowego paraliżu.
Zaklął pod nosem, gdy Vlemir postawił kobietę na nogi
i potrząsnął nią lekko.
− Masz jakiś problem, przychodzisz z nim do mnie. Nie do niego.
Na pewno nie do niego! − rzucił z pełnym wściekłości grymasem.
− Mam się przed tobą skarżyć… na ciebie?! − syknęła, a potem
splunęła mu w twarz. Zamachnął się i spoliczkował ją z taką siłą,
że upadła na ziemię.
− Gnida! − ryknął Rothgar i skoczył w jego stronę, ale Setvil zareagował bezbłędnie.
Pejcz trafił nekromantę w ramię, powalając maga na ziemię. Mężczyzna poczuł się tak, jakby poraził go mały piorun. Wszystkie mięśnie natychmiast mu się spięły i usztywniły. Legł na boku, a Vlemir
podszedł do niego i butem przepchnął go na wznak.
− Ty śmieciu… Myślisz, że jesteś pieprzonym rycerzykiem
na białym koniu i będziesz ratował damy w opałach? Miarka się przebrała, Rothgar. Jutro przyjdzie po ciebie Zamelnikon. To już oficjalne.
Zgromadziłem dość dowodów, by wreszcie cię utopić.
Nekromanta prychnął pogardliwie.
− Ojciec się na to nie zgodzi!
− Przekonam go! On cię nienawidzi!
− I tak na to nie pozwoli! Sam musiałby wziąć na siebie część winy,
że tak długo wymykałem się Inkwizycji! Miałem glejt ochronny!
Vlemir kucnął przy leżącym magu i rzekł niskim, pełnym satys-
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fakcji tonem:
− Zdobyłem wreszcie niepodważalny dowód, że rżnąłeś Mesję. Jak
sądzisz, co będzie, gdy nasz tatuś dowie się o tej upojnej nocy, którą
spędziliście jeszcze przed narodzinami Naramira, kiedy przyszła się
do ciebie pożalić? Prawie jak moja słodka Asalia? Kobiety ci ufają,
nigdy tego nie zrozumiem! Pierdolisz je na wszystkie strony, a te nadal się do ciebie garną! Ewenement!
Twarz Rothgara, po raz pierwszy odkąd wszedł Vlemir, wyraźnie
zbladła. Przełknął ślinę, ale nic nie powiedział.
Nawet Nerilla nie zdradziła tego faktu królowi. Nawet… Naramir!
Zapewne chcieli chronić życie własnej matki. Ale Vlemir? On nie miał
tych samych oporów. Nic go z Mesją nie łączyło. Prawdę mówiąc,
ledwo ją tolerował. To on publicznie nazywał ją: Mesja Przybłęda,
otwarcie krytykując niejasne pochodzenie kobiety.
Asalia spoglądała teraz na nekromantę ze zdumieniem, nawet
Setvil uniósł brwi. Zapanowała ogólna konsternacja. Tylko na twarzy
Vlemira odmalował się triumf. Na taką reakcję u słuchaczy właśnie
liczył. Wierzył, że u króla efekt będzie jeszcze bardziej piorunujący.
− Ciekawe, jak zareaguje Nerilla, gdy się o tym dowie…
− Ona już wie.
Książę wybuchnął radosnym, donośnym śmiechem. Wydawał się
autentycznie szczęśliwy. Pochylił się nisko nad Rothgarem, tak
że jego usta prawie dotknęły ucha przyrodniego brata.
− No to nici z powrotu dobrych relacji między wami, co?
Asalia wpatrywała się w tę scenę z przerażeniem malującym się
na twarzy. Widać było, że jest w szoku. Vlemir wstał i bezceremonialnie chwycił ją za ramię.
− Idziemy. Setvil, oznacz go. Żeby czasem nie czmychnął Inkwizycji!
Komtur z ponurym uśmiechem wyjął z kieszeni błękitną buteleczkę, zawierającą bezcenny, boski lokalizator, a potem jej zawartość
wklepał w wierzch dłoni Rothgara. Pojawił się na niej niebieski,
owalny kształt, lekko pulsujący własnym światłem.
Nekromanta doskonale wiedział, co zastosował na nim Setvil. Ko-

174

lejna sztuczka paladynów, którzy wykorzystywali ją do namierzania
przestępców, a opierająca się na boskiej mocy. Zaklął w poczuciu bezradności. To była naprawdę potężna zabawka. Obejście jej wykraczało poza jego talenty, przynajmniej na ten moment.
Uświadomił sobie, że to koniec, ale jeszcze nie chciał poddać się tej
myśli.
Przesunął dłonią po znaku w daremnej próbie usunięcia go, ale
oczywiście nic to już nie zmieniło. Został naznaczony. Zamrugał powiekami, gapiąc się bezmyślnie w lśniący symbol.
Taka była teraz jego rzeczywistość. W ułamku sekundy wszystko
się zmieniło.
− Vlemir, on jest twoim bratem! Nic mi nie zrobił! − jęknęła Asalia,
próbując zaprzeć się rękami w drzwiach. Za wszelką cenę nie chciała
opuszczać komnaty. − Przyszłam tu sama! Błagał mnie, bym sobie
poszła! Nie możesz oddać go Inkwizycji!
Ale Vlemir kompletnie zignorował jej pokrzykiwanie i wypchnął
kobietę na korytarz.
Tymczasem Setvil przechodząc koło leżącego maga, splunął
na niego i z pogardliwym uśmieszkiem wyszedł za resztą.24
Nekromanta zaśmiał się głucho, mrugając w szoku powiekami.
Jeszcze przez długą chwilę gapił się w błękitny owal na swojej dłoni. Wszystko zaczęło się w nim skupiać na tym jednym punkcie.
Wprost z życia, prowadzonego w poczuciu bezpieczeństwa i królewskiej ochrony, przeskoczył… do życia zwykłego kryminalisty. Stał się
kolejnym celem Inkwizycji jak wielu nekromantów przed nim.
Zobaczył przed sobą chudą, szczurzą twarz Vuduuna. Chory doktorek będzie miał z nim używanie… Z pewnością czekał na to, ostrzył
sobie na niego pazury!
Pokręcił głową, czując w ustach gorzki smak porażki.
Z najwyższym trudem przełamał stupor, w którym znajdowały się
jego członki. Po kilkunastu minutach udało mu się usiąść, a po kilku
kolejnych wreszcie wstać, choć wciąż jeszcze miał problem z utrzymaniem równowagi.
24
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Rothgar ponownie spotka Setvila w tomie II.

Wszedł do gabinetu Rothanny i zgrabiałymi palcami wyjął coś
z szafki pod jej biurkiem. Potem, zataczając się, zszedł po schodach
prosto do przesyłowni w piwnicy.
Był blady, a brwi niemal złączyły mu się nad czołem, jednak sił dodawała mu desperacja.
Aktywował portal i przeniósł się do pałacu księcia Fenrila, który
znajdował się na obrzeżach Syllonu. Punkt komunikacyjny prowadził
na dziedziniec przylegający do budynku. Książę nie założył na niego
blokady właśnie dlatego, że był do pewnego stopnia dostępny publicznie, choć znajdował się w obrębie wysokich murów ogradzających posiadłość. Oczywiście ludzie z ulicy nie mieli do niego dostępu,
jedynie ci, co znali jego koordynaty.
Opierając się o mur, Rothgar okrążył rezydencję i zabębnił w duże,
posrebrzane drzwi, pokryte ozdobnym motywem z kwiatów lilii.

Z WYROKIEM NAD GŁOWĄ
14 dni po narodzinach Norgala
Otworzył mu dylfi służący, który już dobrze go znał. Udał się zaraz
do swojego pana, aby zameldować mu o przybyciu Rothgara. Chwilę
potem mag opadł na sofę w salonie, a książę wszedł tam zdumiony,
dostrzegając od razu jego kiepski stan.
− Przybyłem się pożegnać, Fenril − wypalił z miejsca Rothgar, nie
zamierzając owijać w bawełnę. − To mój ostatni dzień na wolności.
Chciałem ci podziękować za wsparcie w… tamtej sytuacji. I za to,
że byłeś mi… przyjacielem.
Fenril przysiadł obok niego. Wyglądał powabnie i pięknie. Ubrany
był w długą szatę w kolorze jasnej zieleni przeplatanej srebrnym haftem, podobną nieco do tuniki, tylko rozpinaną z przodu. Jego słynne,
srebrzystobiałe włosy opadały aż na biodra w miękkich, jedwabnych
pasmach. Poruszał się z niewymuszoną gracją. Rothgar przypatrywał
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mu się przez chwilę, myśląc, że przynajmniej ostatnie widoki w jego
życiu będą na najwyższym estetycznym poziomie.
− Jutro przychodzi po mnie Inkwizycja. − Westchnął. − Na rozkaz
Vlemira. I tak już wyczerpałem moje szczęście, w ostatnich latach
cudem unikałem trafienia na ich celownik.
Po czym w kilku słowach streścił mu wydarzenia. Książę ewidentnie nie mógł uwierzyć w to, co słyszał. Kręcił głową co drugie zdanie,
a smukłą dłoń przesuwał po brodzie.
− Król na to nie pozwoli. Zawsze cię chronił, miałeś specjalny glejt
w Akademii…
− To już bez znaczenia, zwróci się przeciwko mnie po tym, co przekaże mu Vlemir.
Elf skierował spojrzenie jasnozielonych oczu na jego dłoń. Chwycił
ją i podsunął bliżej, obracając wierzchem, by uważniej przyglądnąć
się znakowi.
− Oznaczyli cię. Nie możesz uciec… − szepnął, a na twarzy odmalował mu się lekki szok. Dopiero teraz zrozumiał powagę sytuacji, ale
nie puścił ręki Rothgara. Wpatrywał się w nią jak zahipnotyzowany.
Absolutnie nie mógł uwierzyć w to, co widzi.
− A więc jednak… − mruknął, jakby do swoich myśli, ale zwracając
się do Rothgara, powiedział: − Nie wierzę, że Naramir II pozwoli wydać cię na pastwę losu, w ręce tego chorego Vuduuna! Jesteś jego synem, to…
− Fenril! On torturował własną żonę, a moją matkę. Nie sądzę,
by miał wyrzuty sumienia, gdy dowie się, że spałem z Mesją. Naruszyłem najświętszą zasadę. Tak to będzie widział.
Książę uniósł brwi. Ten dzień przynosił bardzo nieoczekiwane
sensacje.
− Spałeś z nią…? Czy ona nie jest od ciebie kilkanaście lat starsza?
Rothgar skrzywił się, kładąc głowę na oparciu sofy i wbijając
wzrok w sufit.
− Byłem wtedy nastolatkiem. Mój ojciec dźgnął ją nożem w udo,
była załamana, nieszczęśliwa. Powiedziała, że myśli o samobójstwie.
Oboje wypiliśmy za dużo wina. To była głupota, nigdy się nie powtó-
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rzyła, a Mesja zablokowała możliwość dotarcia do tego wspomnienia
w moim umyśle, bo jest potężną telepatką. Nie mam pojęcia, skąd
Vlemir wie. I nie sądzę, by Nerilla lub Naramir mu powiedzieli. Po
pierwsze za nim nie przepadają, po drugie wydaliby wyrok na własną
matkę! − Westchnął z pewnym trudem. − Król dostanie ataku szału,
gdy dowie się, że pieprzyłem jego żonę. Wiesz, jaki jest! Doktor Vuduun… to nie będzie najgorsze, co może mnie spotkać.
Fenril pokręcił głową z dezaprobatą.
− Twoja pasja do pięknych kobiet zaprowadziła cię do zagłady.
Szkoda, że wcześniej nie zmieniłeś obiektu swoich zainteresowań
na… mniej problemowy.
Nekromanta zaśmiał się z goryczą.
− Nie dałbym rady się tak łatwo zmienić, Fenril. To przekleństwo
Mor’tyra. Przyciąga członków naszego rodu do kobiet, byśmy dążyli
do prokreacji i poszerzali jego ród − burknął takim tonem, jakby to
była najlepsza wymówka.
− Jesteś chyba w stanie decydować o tym, z kim idziesz do łóżka,
Rothgar? Nie mów, że jak zwierzę lecisz za nimi i…
− Ja jestem jak zwierzę, Fenril! − Zerwał się na równe nogi i oddalił
od sofy, nerwowo krążąc po eleganckim salonie księcia. Zauważył
na barku w rogu kilka butelek elfiego wina i natychmiast zabrał je
ze sobą, by postawić na stoliku przed sofką. Z zaciętą miną nalał księciu kieliszek, a sam… przyłożył butelkę do ust i zaczął pić duszkiem.
Po chwili przerwał, ale nie wcześniej, nim połowa butelki zniknęła.
Elf tylko obserwował jego poczynania, a piękne brwi miał wysoko
uniesione. Rothgar pił alkohol w rzadkich sytuacjach i ostatnio przyniosło to dość nieoczekiwane skutki.
− Nadal nie wierzę, że przyjdą po ciebie.
Nekromanta pokręcił głową i zwiesił ją na piersi, a potem niespodziewanie chwycił elfa za rękę, mówiąc:
− Wiesz, że nie trenuję się w telepatii ani w magii umysłu, nie używam ich na co dzień. Jestem trochę zardzewiały. Ale na tyle, na ile
mogę, pokażę ci to, co widziałem, co mi powiedział…
Zamknął oczy i przesłał księciu do głowy obraz ze swojego spotka-
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nia z Vlemirem. Elf pobladł mocniej, bo dopiero teraz uświadomił
sobie, co może oznaczać taka determinacja następcy tronu.
− O słodki Mau… Ten wąż, Setvil, też tam był?! Ależ sobie Vlemir
dobrał towarzystwo… − Elf przygryzł usta. − Źle to wygląda, Rothgar!
Naprawdę źle. Nie chcę cię martwić, ale Vlemir to nie jest nasz mały
Naramirek! To generał armii, głównodowodzący sił Syllonu, ma
wszędzie znajomości. Ciężko będzie się z tego wywinąć…
Rothgar przycisnął gwint butelki do ust i wypił jej drugą połowę.
− Świetnie to wiem!
− Uważaj, to wino jest bardzo mocne. Silniejsze niż…
− Fenril! Rozumiesz, że jutro zabiera mnie Inkwizycja? Rozumiesz,
że to mój ostatni dzień na wolności? Doczekałem się. Skończę jak
mistrz Ladrian z jajami w oczodołach. Vuduun zawsze zaczyna od genitaliów. Nie zamierzam się hamować w takim momencie.
Otworzył drugą butelkę; oblicze miał zacięte, gniewne.
Fenril przypatrywał mu się zgnębiony.
Intensywnie nad czymś myślał.
Po chwili jego twarz lekko się odprężyła, jakby wpadł na jakiś pomysł, ale nic nie powiedział głośno. Spojrzał na wino w ręce maga
i rzekł cicho:
− Nie będę cię powstrzymywać. Częstuj się. Zostań tu na noc, nie
masz i tak do kogo wracać, odkąd Rothanna pracuje jako nadworna
alchemiczka.
Nekromanta skinął głową i znów pociągnął łyk. Po dwóch butelkach, wypitych na pusty żołądek, nawet z jego podniesioną odpornością zaczął czuć szum w głowie i pływanie otoczenia dookoła. Poruszał
głową na boki rad, że obraz rozmazuje się i przesuwa z pewnym opóźnieniem.
Być może powinien teraz myśleć nad swoim życiem, ale nie zamierzał się w to zagłębiać. Tylko jedna myśl wracała do niego z uporem.
Zacisnął powieki.
− Zasłużyłem na to, Fenril. Za to, co zrobiłem Nerilli. Odebrałem
jej dzieciństwo.
− Ja do tej pory uważam, że to był jakiś urok…
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− Ależ badałem się, testy nic nie wykazały.
Elfi książę zawahał się i obrzucił go ostrożnym spojrzeniem.
− Wiesz, jest w twoim otoczeniu osoba, która umiałaby przyrządzić niewykrywalną odmianę panamoris…
Mroczny mag poderwał głowę w rozbawieniu.
− Chyba żartujesz. Rothanna nie chciałaby, abym zbliżył się do Nerilli a ona do mnie. To, że poświęcałem jej tyle czasu, było jedną
z przyczyn ochłodzenia naszej relacji. Ta opcja odpada − stwierdził
twardo. − Ktokolwiek podałby mi panamoris, musiałby je najpierw
zdobyć, a prócz mojej siostry zaledwie kilka osób na Jolinie potrafi je
przyrządzić. To unikat, majstersztyk. Kosztuje fortunę. Ktoś musiałby się naprawdę postarać, byśmy dostali je oboje i to równocześnie.
Nie wierzę w to… Cokolwiek zrobiłem, to było moje własne szaleństwo, moja pomroczność…
Fenril nadal przyglądał mu się ze sceptycyzmem25, bo miał na ten
temat własne zdanie, ale nic więcej nie powiedział. Nekromanta zanurzył palce we włosach i przez moment przeczesywał je nerwowym
gestem.
− No nieważne. Zasłużyłem na śmierć po wielokroć, za każdą tamtą chwilę, jaką ukradłem z jej dzieciństwa. Jestem, jaki jestem, mój
czas na tej planecie się dopełnia. Pora zaakceptować odpowiedzialność za to szaleństwo.
Na jego twarzy pojawiło się jakieś zmieszanie, lekka niepewność.
Spojrzał na księcia i potarł dłonią policzek. Fenril pytająco uniósł
brwi.
− Wiesz, gdy byliśmy dziećmi, wiedźma Rudniczka przepowiedziała, że będę kiedyś królem Syllonu. Jak widać, srodze się pomyliła. Cóż,
czyli mówią o niej prawdę. Zasłużyła na Berden!
Książę wciąż milczał, nie chcąc go gnębić.
Wiedział, że wiele osób ma negatywną opinię na temat jasnowidzki. Sam też pamiętał jej przypadek, bo jego wieloletni partner, elf
Fenril był absolutnie przekonany, że to Rothanna podała Rothgarowi panamoris,
które pchnęło go w ramiona Nerilli, ale ponieważ nie umiał sobie wytłumaczyć, dlaczego także Nerilla odwzajemniała tę obsesję, nie chciał forsować swojej teorii.
25
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Dastiel, uczestniczył w tamtym sądowym procesie, po którym skończyła w więzieniu dla magów. Ale pomimo tego, miał odmienną niż
reszta opinię na temat talentu dylfki. I nie była zła. Uznał jednak,
że niestosowne byłoby wspominać o tym właśnie w tym momencie.
− Zabrałem z zapasów Rothanny truciznę. Pozwoli mi skończyć
ze sobą, gdy pojawią się inkwizytorzy. Umieściłem ją w sygnecie. Nie
zamierzam dać się torturować. Wolę już samobójstwo, nawet jeśli to
śmierć tchórzy, niż trafić w łapy Vuduuna.
Książę zacisnął powieki i cicho spytał:
− Mógłbym jakoś pomóc?
− Nie możesz. On jest następcą tronu. Ma za dużą moc. Trzymaj się
od tego z daleka.
− Trudno mi uwierzyć, że się poddałeś tak szybko. To do ciebie
niepodobne!
− I tak żyłem na pożyczonym czasie, Fenril. Widocznie od początku przeznaczone mi było przegrać z nim. Z nimi. Jestem zmęczony.
Jestem gotowy.
Przez moment trwała cisza. Książę miał nieokreślony wyraz twarzy.
− Powiedz zatem, jak mogę ci ulżyć w tych ostatnich chwilach.
Masz jakieś specjalne pragnienia, marzenia? − zapytał w zamyśleniu.
Rothgar zaśmiał się z goryczą i klepnął w udo. Pociągnął solidny
łyk wina i westchnął.
− Kiedy miałem czternaście lat, przysiągłem sobie, że kiedyś tron
będzie mój. Nie wiem, jakim cudem i nie wiem, w jakim momencie,
ale… że to się stanie. Przysiągłem sobie, że zostanę liczem. Pierwszym
liczem-królem, który kiedykolwiek chodził po tej ziemi. Ale jak widać,
nie można ufać marzeniom. Czasem płyniesz pod prąd tak długo,
aż brakuje ci sił i prąd cię… porywa. Prąd zawsze zwycięża. To kwestia czasu. Ile wytrzymasz?
Fenril przypatrywał mu się z namysłem, bo miał już pewien plan,
ale nie zamierzał dzielić się nim z magiem, gdyż wiedział, że ten
by zaprotestował. Dlatego nie planował poddać się defetystycznemu
nastrojowi Rothgara. Owszem, zrozumiałemu. Wiele osób wiedzą-
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cych, że następnego dnia umrą, zachowywałoby się podobnie.
Rothgar zakończył właśnie drugą butelkę elfiego wina, co było imponującym wynikiem jak na możliwości człowieka. Jego nekromancka odporność robiła wrażenie. Gdy mężczyzna sięgnął po trzecią,
elf uniósł jedną brew, ale nic nie powiedział. Niestety mag nie dał
rady wydostać korka, a korkociąg wypadł mu z dłoni. Książę podniósł
go i wyjął butelkę z ręki mrocznego maga. Sprawnie uporał się z jej
otwarciem i nalał mu pełny kieliszek.
− Dziękuję, jesteś taki… − zaczął Rothgar, ale urwał, zapominając
już, jak zamierzał zakończyć to zdanie. Obraz pływał mu przed oczyma. Twarz księcia rozmywała się, mgliła.
− Jaki jestem? − Fenril się uśmiechnął.
Rothgar wyjął z jego ręki butelkę, ignorując podawany kieliszek
i przyłożył ją do ust.
− Jesteś… − kolejny łyk − jesteś… − i kolejny.
− No, powiedz… − zachęcał go książę, ciekaw, co Rothgar może mu
powiedzieć, będąc pijanym do tego stopnia, że ledwo trzymał głowę
w pionie.
Nekromanta nagle zaśmiał się dziwnie, takim śmiechem, jakiego
elf nigdy jeszcze u niego nie słyszał. Właściwie był to wybuch śmiechu,
jakby mężczyźnie już na niczym nie zależało.
− Piękny.
Książę wypuścił powietrze z płuc.
Poczuł falę radości, bo miał cichą nadzieję, że to zdanie tak się zakończy. Nie zauważył, że Rothgar posłał w jego stronę krótkie, ale
zaciekawione spojrzenie. Nekromanta był pijany, dlatego jego dbałość o utrzymanie blokady telepatycznej osłabła. Odczytał to pragnienie w umyśle księcia i pomyślał sobie, że skoro kończy swój pobyt
na ziemi, to może chociaż sprawić elfowi przyjemność. Dlatego zamiast użyć „uprzejmy”, tak jak oryginalnie zamierzał, postanowił
zwieńczyć to zdanie nieco ciekawiej.
Jednak arystokrata nie zamierzał zmarnować tej okazji.
Pochylił się i znienacka go pocałował. Intensywnie, niemal napastliwie. Rothgar nie odpowiedział na tę inicjatywę księcia w żaden
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sposób. Jego usta pozostały nieruchome, a dłonie nie objęły Fenrila.
Po prostu pozwalał mu się całować. Wargi miał wprawdzie nieco
uchylone, ale nie reagował na dotyk języka elfa w żaden wyraźniejszy
sposób.
Siedział tylko, otępiały od alkoholu.
Po pewnym momencie arystokrata odsunął się, spoglądając mu
w oczy. Ten miał spokojną, rozluźnioną twarz. Jakby w ogóle nie
zauważył, co się stało. Milczał.
Chwilę trwała niezręczna cisza. Książę wahał się, co powinien teraz zrobić, ale… nieoczekiwanie mroczny mag go uprzedził. Pochylił
się lekko w stronę jego ucha i szepnął:
− Wiem, czego chcesz, Fenril. Bardzo rzadko zdejmuję moją barierę telepatyczną, ale jak jestem pijany, to jakoś tak… łatwiej mi to
przychodzi.
Elf uśmiechnął się tajemniczo.
− Tak? Czego zatem chcę? I, co ważniejsze, czy zamierzasz mi to
dać?
Nekromanta westchnął i potrząsnął głową z rezygnacją, jakby
książę był beznadziejnym przypadkiem.
− I co mogę ci odpowiedzieć? Czy naprawdę mógłbym odmówić ci
tego ostatniego życzenia? Dla mojej orientacji seksualnej to nie ma
znaczenia, skoro jutro opuszczam ten świat. Potraktuj to jako podziękowanie za twoją pomoc po tamtej sytuacji z Nerillą. Pozwoliłeś mi
zamieszkać w swoim pałacu! I codziennie znosiłeś moje jęki, koszmary, humory i… chlanie.
Fenril zarumienił się, pochylił się lekko i szepnął:
− Będzie ci się trudno przełamać…?
Nekromanta wybuchnął nieco pijackim śmiechem, co zasadniczo
nie pasowało do jego typowego zachowania.
− Nie bardzo, he, he, he... Wy, elfy, jesteście androgyniczni, tak
czy owak.
Podniósł rękę i nawinął sobie na palce jedwabiste pasmo włosów
księcia. Przez chwilę oboje obserwowali ruch jego dłoni. Potem delikatnie je powąchał, wciągając zapach leśnych kwiatów.
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− Pachniesz lepiej niż niejedna kobieta − dodał.
Wtedy książę pocałował go ponownie, tym razem uzyskując lepszy
rezultat. Nekromanta odpowiedział na ten ruch, jednak dość leniwie,
bo był tak pijany, że reagował z opóźnieniem. Wydawało mu się,
że całe ciało ma znieczulone, w tym usta.
− Ale ja jestem na górze − powiedział mag nieoczekiwanie, mrużąc
oczy.
Książę parsknął, szczerze ubawiony, bo nigdy w życiu nie był
na dole. Mocno chwycił Rothgara za nadgarstki i docisnął je do oparcia sofy po jego bokach.
− Tylko jeśli zdołasz mnie pokonać… − mruknął, przysuwając mu
usta do ucha.
− Umowa stoi. − Nekromanta zrobił tajemniczą minę.
Książę był przekonany, że wygra, ponieważ elfy wysokie mają
pewną przewagę siły fizycznej nad ludźmi – z racji „gęstszej” budowy,
na dodatek mag był pijany. Ku swojemu zdumieniu poczuł jednak, jak
Rothgar zaczyna powoli odginać swoje ręce od oparcia, patrząc mu
przy tym − prosto w oczy.
Fenril lekko spanikował, uznając, że to kwestia złego ustawienia
i szybko spuścił nogi na podłogę, by wykorzystać masę swego ciała.
Naparł na mężczyznę, już nie jedynie poprzez siłę mięśni ramion, ale
wspomagając się ciążeniem. Rothgar napiął szczęki, widać było,
że tym razem musi włożyć w to znacznie więcej wysiłku, ale… ręce
księcia trzymające nekromantę za nadgarstki wciąż stopniowo oddalały się od oparcia! Przypominało to wypychanie ciężaru na ławeczce,
tylko nie na leżąco, lecz na siedząco.
Gdy oddaliły się już tak, że Rothgar miał ramiona niemal całkiem
wyprostowane, wykonał nagły zwrot w bok, szarpiąc znienacka księciem, tak że ten poleciał w jego stronę i upadł na sofę. Mroczny mag
spadł na jego plecy i docisnął go do siedzenia. Fenril, mimo przyłożonego słusznego wysiłku, nie mógł go z siebie zepchnąć.
− Dlaczego jesteś taki silny?! Żaden człowiek taki nie jest! − sapnął
sfrustrowany. Nigdy w seksie nie znajdował na dole i nie było mu
do tego śpieszno.
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− Ale ja jestem nekromantą, mój drogi książę. Ze względu na to… −
czknął − posiadam nieco inną budowę fizyczną, pomagającą mi wydajniej pracować z nekroenergią. Jej niskie wibracje wymagają większej gęstości… Większej od waszej!
− Dlaczego o tym nie wiedziałem? − Elf westchnął, dociskając z rezygnacją policzek do sofki.
Rothgar pochylił głowę i tuż nad jego uchem wyszeptał:
− Gdybym był trzeźwy, poszłoby mi nawet łatwiej. − A potem
chwycił za skraj szaty Fenrila w okolicy karku i szarpnął nią w dół,
zrywając mu ją do pasa i obnażając alabastrowobiałe, piękne plecy
elfa.
Chwilę spoglądał na nie ze sceptyczną miną, zastanawiając się, jak
ma odbyć ten akt, ale postanowił nie przerywać. Szarpnął mocniej,
ściągając materiał niżej i ubranie księcia znalazło się na poziomie jego
kolan. Arystokrata miał piękną, wąską talię i wyjątkowo zgrabnie
uformowany… obszar poniżej niej.
Na tym Rothgar mógł się wreszcie skupić, bo o wiele bardziej
przypominał mu on teraz kobiece kształty. Przesunął dłońmi po atłasowej, gładkiej skórze. Elf pachniał prawdziwie nieziemsko. Pełną
garścią zagarnął zachwycające, platynowe włosy, które osypały się
poniżej lewego ramienia arystokraty i rozrzucił je po plecach, aby
zakryć muskularny zarys mięśnia czworobocznego i najszerszego
grzbietu. Zawahał się, nie chcąc wypaść zbyt brutalnie i znowu pochylił się nad uchem księcia.
− Nadal tego chcesz? Nie możesz… spodziewać się po mnie zbyt
wyrafinowanej… gry wstępnej. Coraz trudniej mi zebrać myśli…
Elf zacisnął powieki i powiedział cicho:
− W drugiej szufladzie szafki jest coś, co… pomoże mi w dyskomforcie.
Nekromanta znów się zaśmiał, nieco przy tym nieprzytomnie,
jakby nie wiedział, co się z nim dzieje. Podnosząc się, zatoczył się lekko i potrącił kieliszek z winem, a gdy rozchlapało się po podłodze, nie
skomentował tego w żaden sposób. Nadal robiąc sporo hałasu, podszedł do białej, ornamentowanej szafki i otworzył pierwszą szufladę.
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Zawierała tylko białe świeczki. Dopiero po chwili namysłu do jego
oszołomionego umysłu dotarły instrukcje Fenrila. Szarpnął za drugą
szufladę, a zawartość z łoskotem wyleciała na ziemię. Zaśmiał się głupawo i opadł na kolana. Obraz rozmywał mu się tak, że z trudem zobaczył lubrykant, o którym mówił elf.
Wrócił do sofki, wdeptując przy tym w kałużę wina. Poślizgnął się
i wykręcił kostkę, co było bolesne, ale to także kompletnie zignorował.
Czuł się odrętwiały, zmęczony, obojętny.
Pochylił się nad plecami Fenrila i oparł o nie czoło. Tkwił tak przez
moment, mając wrażenie, że zaraz odpłynie. Dopiero po paru sekundach odblokował się i przesunął ustami po porcelanowobiałej skórze.
Zapach elfa był tak przyjemny, że dłuższą chwilę po prostu go wdychał.
Finalnie postanowił przejść do akcji. Na jedną rękę nabrał lubrykantu, a drugą docisnął do swojego podbrzusza, skupiając się na mocy
tatuażu, umieszczonego w tej okolicy, a który był bardzo pomocny
w czasie aktu seksualnego. Ze względu na swój odurzony stan, a także
obcość tej sytuacji, nie mógł z siebie wykrzesać podniecenia w naturalny sposób, a na samej tylko grze pozorów nie mógł oprzeć nadchodzącej części zadania.
Cały czas chciało mu się śmiać.
Miał wrażenie, że uczestniczy w cyrkowym przedstawieniu. Musiał się naprawdę solidnie skupić. Gdy zalała go fala wspomagającej
energii, pochylił się nad Fenrilem i użył lubrykantu, równocześnie
sięgając do umysłu elfa. Zablokował ośrodek bólu i… pchnął. Czuł się
jak na silnych narkotykach. Było mu obojętne, co się dzieje dookoła.
Wszystko to wydawało mu się nierzeczywiste, absurdalne. Powoli
zanurzył się w księciu. Mimo stanu tak silnego odurzenia miał na tyle
wyczucia, by dać arystokracie czas na oswojenie się z tą nagłą inwazją.
Delikatnie przesunął dłońmi po jego smukłej talii i biodrach, czekając
na właściwy moment. Kiedy wreszcie zaczął się poruszać, twarz wykrzywiła mu gorzka fala bólu − jednak wcale nie fizycznego. Doznawał teraz silnej frustracji, goryczy, miał ochotę położyć się i zapaść
w swój ostatni sen. Odpłynąć, nic więcej.
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Ale nie mógł, bo wziął sobie za punkt honoru, że podaruje księciu
pozytywne doznania.
W takim przygnębieniu musiał kontynuować. Robienie tego niemal zupełnie bez własnego podniecenia było nieco mechaniczne.
Z tego powodu, aby uratować sytuację, zaczął stopniowo odblokowywać umysł księcia. To on pozostawał jedyną nadzieją, że ich dziwny akt seksualny zakończy się tak, jak powinien. Gdy Rothgar wyczuł,
że mięśnie elfa finalnie rozluźniają się, zdjął blokadę całkowicie.
Mógł liczyć tylko na doznania, które były udziałem Fenrila, bo sam
znieczulił się na większość bodźców.
Wiedział, że musi mu też jakoś pomóc. Położył dłonie na bokach
arystokraty i przesunął je pod ciało elfa, gładząc twarde mięśnie
brzucha i klatkę piersiową. Na szczęście książę okazał się całkiem
nieźle reagować na tę sytuację. Po upływie pewnego czasu podniecenie elfa wzrosło na tyle, że Rothgar mógł się zacząć pod nie podpinać,
aby sam cokolwiek z tego wynieść. Zacisnął powieki i skupił się
na fizycznym doznaniu pocierania, bez wnikania w nietypową otoczkę.
W pewnej chwili w głowie Fenrila wszystko przyśpieszyło. Znalazł
jakąś dziwną przyjemność w byciu dominowanym przez mrocznego
nekromantę i to sprawiło, że stopniowo zaczął zbliżać się do szczytu.
Oddech mu się spłycił, zacisnął mocno powieki. Mag, podczepiony
pod jego doznania, także dał się unieść tej fali, mimo że resztę swego
ciała odbierał tak, jakby była z drewna.
Orgazm okazał się zaskakująco mocny. Rothgar miał wrażenie,
że kruszy to osobliwe odrętwienie, a razem z nim uchodzi część stresu,
pogrążając go w błogiej rezygnacji. Odczuwał teraz wobec księcia
niemal wdzięczność za jego nieoczekiwaną inicjatywę. Przez moment
dyszał, wsparty ramionami po bokach elfa, a następnie cofnął się,
opadając na sofkę. Wirowało mu w głowie, jakby zszedł z karuzeli.
Nie chciał rozmawiać, nie chciał tego analizować.
Chciał tylko zasnąć.
Oparł potylicę na zagłówku i… parę sekund później odpłynął.
***
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Obudził go złocisty blask słońca, padający wprost na jego twarz.
Chwilę leżał tak po prostu, delektując się ciepłem i relaksem.
A potem wszystko do niego wróciło.
To był TEN dzień.
Inkwizycja!
Śmierć!
Trucizna!
Usiadł gwałtownie, rozglądając się dokoła. Znajdował się
w pięknej sypialni, nieznanej sobie wcześniej. Łóżko miało cztery
kolumny wyrzeźbione w formie realistycznych pni drzew, oplecionych girlandami kwiatów. Zasłona była jasnozielona, w dolnej części
posiadała haft mający symulować bardzo cienkie, ciemnozielone
źdźbła trawy. Pościel jedwabna, subtelnie wyszywana delikatnym
haftem z motywem florystycznym. Czy dało się stworzyć bardziej elfi
klimat? Nekromanta westchnął i spojrzał na swój sygnet, w którym
umieścił wczoraj dawkę trucizny. Serce mu nieco przyśpieszyło.
A więc to dziś?
Dziś miał dokonać się jego los?
Drzwi skrzypnęły i do komnaty weszła… Martiael.
Znieruchomiał, gapiąc się na nią w zaskoczeniu.
Blada twarz elfki ściągnęła się w gniewie. Kobieta podeszła do łóżka szybkim krokiem, jakby chciała go spoliczkować i może naprawdę
tak było, ale nekromanta wykazał się niezłym refleksem jak na osobę
na kacu. Przetoczył się na drugą połowę łóżka.
− To naprawdę okrutne, Rothgar. Czy myślałeś, jak się poczuję,
gdy dowiem się, co wczoraj robiłeś z moim kuzynem?!
Milczał, mając pustkę w głowie.
Kobieta walczyła teraz ze swoją dumą, widział to w jej postawie.
Odkąd ją poznał, jasne było dla niego, że przez wzgląd na swoją trudną przeszłość uważała za punkt honoru trzymanie dystansu emocjonalnego do innych i zachowywanie pełnej niezależności. Od początku
jasno komunikowała mu swoje potrzeby. Nic ponadto. W ich relacji
nie było żadnych niedomówień.
Jej matka, znudzona księżna, zaszła w ciążę z elfem pracującym
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w domu publicznym, który wpadł kobiecie w oko podczas obchodów
elfickich świąt. Została wyklęta przez rodzinę, stała się pariasem.
Martiael wyrastała w skromnych warunkach, a na życie zarabiała jako tancerka. Pewnego dnia matka dziewczyny zachorowała, ale nie
miały pieniędzy na uzdrowiciela. Wtedy pomógł im kuzyn, Fenril.
Gdy elfka została odesłana z dworu po odejściu Mesji, postanowiła
pomóc księciu w prowadzeniu jego interesów w obrębie elfiej społeczności genvi. Jej bystry umysł i wybitne zdolności matematyczne
sprawiły, że kuzyn powierzał jej coraz więcej odpowiedzialności
w zakresie konsultowania prac zatrudnionych u niego rachmistrzów.
Teraz twarz Martiael mieniła się wszystkimi kolorami.
Przegrywała sama ze sobą. Jakimś cudem, przez ostatnie miesiące,
zaczęło jej na nim zależeć? Zaśmiał się z goryczą.
− To nie ma już znaczenia, Mar. Nie zawracaj sobie mną głowy.
Dziś mój los się dopełni. Przychodzi po mnie Inkwizycja. Nie musisz
się tym przejmować.
Jej usta lekko drgnęły. Widział, że walczy ze sobą. Miotała się pomiędzy urażonymi uczuciami a reakcją na tak niepokojącą wiadomość.
Powoli wstał, zauważając przy tym, że jest nagi od pasa w górę,
a na nogach ma tylko jedwabne spodnie. Odchrząknął, ale nic nie
powiedział. Nie ważył mało. Ktoś musiał sobie zadać sporo trudu,
by przenieść go do łóżka i przebrać.
Zza pleców elfki wysunął się dylfi służący, z bardzo korną miną.
− Czy raczy pan sobie wziąć kąpiel? Przygotowałem ją właśnie.
Książę kazał o to spytać wczoraj, przed wyjściem.
− Księcia nie ma? − zdziwił się Rothgar.
− Owszem, nie było go całą noc − dodała skwaszona Martiael, splatając ramiona na piersi. − A co? Tęsknisz?
− Wezmę kąpiel. − Te słowa skierował do dylfa. − Nie zamierzam
umierać brudny! Trzeba mieć trochę godności − dodał, posyłając elfce
teatralnie szeroki śmiech.
Minął ją, jakby nigdy nic i podążył za służącym. Jednak kobieta nie
dała się odpędzić. Szła za nim krok w krok. Gdy zostali sami w łaźni,
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mroczny mag rzucił jej pytające spojrzenie.
− Zamierzasz patrzeć, jak się myję? − Uniósł brwi, odnotowując
fakt, że oparła się o ścianę, ostentacyjnie wbijając w niego wzrok.
− Jakiś problem? Widziałam cię już nago − prychnęła chłodno.
− Żaden problem.
Zdjął z siebie spodnie i spokojnie wszedł do dużej, bazaltowej wanny, śledzony jej wzrokiem. Oparł głowę o obrzeże, zamyślając się.
Upłynęły może dwie minuty, gdy Martiael nie wytrzymała i podeszła do niego, siadając na skraju marmurowej obudowy. Pochyliła
się lekko, sycząc:
− Dlaczego? Powiedz mi dlaczego, Rothgar! Tylko tego chcę. Myślałam, że jest coś między nami!
Żachnął się.
− A dlaczego nie? Dziś po mnie przychodzą. Nic więcej mnie już
w życiu nie czeka. On tego chciał, więc mu to dałem. Pożegnalny prezent, bo pomógł mi wtedy, po sytuacji z Nerillą. Znosił z pogodą moje
beznadziejne, depresyjne towarzystwo od dwóch miesięcy! Pozwolił
mi spać w swoim łóżku! Kiedy budziłem się z koszmarów, uspokajał
mnie. Był lepszym przyjacielem, niż na to zasłużyłem.
− Ja też to znosiłam! Pozwalałam ci się pieprzyć, gdy byłeś tak pijany, że nie wiedziałeś, jak się nazywasz! Poza tym można podziękować na wiele sposobów, a nie dając się przelecieć − powiedziała, wykonując przy tym wulgarny gest.
Rothgar skrzywił się, bo nie lubił takiego zachowania.
− W ostatnim dniu życia to naprawdę nie ma znaczenia, Mar. Poza
tym, kto powiedział, że to ja dałem się przelecieć? − Uśmiechnął się
cierpko.
Martiael prychnęła z wyższością.
− Nie uwierzę, że był na dole. On nigdy nie jest! Nawet Dastiel go
na to nie namówił. Powiedział mi kiedyś, że nie zdarzyło mu się to ani
razu przez całe jego życie. Nie lubi tego.
Rothgar przypatrywał jej się z drwiącym uśmieszkiem, a potem
nagle chwycił ją dłonią za ramię. Przyciągnął do siebie, zmuszając
do tego, by się pochyliła. Jej twarz znalazła się na wprost jego twarzy.
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− Nie lubi…? Jestem innego zdania. Doszedł, gdy w nim byłem. Nie
musiałem robić nic więcej, jak tylko się w nim poruszać.
Martiael zacisnęła usta, chciała się cofnąć, ale jej nie pozwolił.
− Nie wierzę ci. Znam go lepiej niż ty!
Wtedy jej pokazał. Zdjął swoją blokadę i przed oczami niegotowej
na tę wizję elfki pojawił się półleżący na sofce książę, jego rozsypane
dokoła platynowe włosy, ulegle wypięte pośladki. Zobaczyła też
z punktu widzenia nekromanty, jak zanurza się on w…
Szarpnęła się z całej siły i niemal upadła, tak mocno poleciała
do tyłu.
Zaklęła szpetnie.
− Zwariowałeś! Mogłeś mi tego zaoszczędzić! Tfu! − Splunęła, opierając się o ścianę.
Rothgar milczał, ale nie wydawał się szczęśliwy. Skierował oczy
w sufit, odginając głowę na skraj wanny. Elfka walczyła z emocjami.
− No tak… Powinnam się tego domyślić. Taki facet jak ty nawet
w seksie zdominuje innego mężczyznę. − Sposób, w jaki to powiedziała, sprawił, że Rothgar zamarł na sekundę i wbił w nią badawczy
wzrok.
Napotkał jej intensywne, mroczne spojrzenie.
− Yyy… to miał być komplement? − upewnił się z drwiącym grymasem.
Martiael nie odpowiedziała, ale postąpiła o krok w jego stronę. Pochyliła się przy wannie i sięgnęła dłonią na mokrą od wody pierś mężczyzny. Ze zdumieniem śledził ruch jej ręki.
− Jesteś… inny. Po prostu. Jesteś trochę jak ja! Stoisz poza układami!
Nekromanta zamrugał, nie wiedząc, jak interpretować te dziwne
słowa. Jej palce ożyły na piersi maga, przesunęły po wypukłych mięśniach, muskając sutek, następnie zawędrowały na brzuch. A potem
jeszcze niżej. Cały czas poruszając dłonią, wpatrywała się w jego oczy.
Milczał, ona też milczała.
W pewnej chwili, gdy był już blisko, chwycił ją za nadgarstek
i zacisnął powieki.
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− Przestań.
Wyszarpnęła rękę z uścisku i cofnęła się, a na jej twarzy malowało
się rozczarowanie.
− Idiota!
Wybiegła z łaźni, prawie potrącając wchodzącego właśnie sługę.
Gdy jej kroki na korytarzu ucichły, pobladły służący podszedł do wanny.
− Książę… wrócił. Prosi pana do siebie.
Młody dylf wydawał się roztrzęsiony i to sprawiło, że nekromanta
niemal katapultował się z wody. Nie wycierając się nawet, naciągnął
spodnie i wybiegł za młodzieńcem.
Miał przerażające przeczucie i ono go nie myliło.
Służący zaprowadził go do salonu, w którym na sofie leżał biały jak
kreda Fenril. Obok niego klęczał jego majordomus, błagając:
− Jaśnie panie, pozwól nam wezwać uzdrowiciela…!
Rothgar tylko przez ułamek sekundy stał jak sparaliżowany.
− Nie! − krzyknął nagle. − Nie trzeba! Ja go uzdrowię! − Podbiegł
do leżącego tempem, którego nie powstydziłby się młody wampir.
Opadł na kolana, chwytając za dłoń elfa. − Co się stało?!
Książę przekręcił twarz w jego stronę. Jego cera wydawała się
prawie przeźroczysta. Usta miał popękane, strużka krwi zaschła mu
w kąciku.
− Sprowadźcie konia ze stajni. Teraz! − rozkazał mroczny mag.
− Konia? Tutaj!? − Majordomus spojrzał na niego zgłupiały.
− Nie dyskutuj ze mną! − warknął wściekle nekromanta.
Sługa skierował oczy na księcia, który lekko kiwnął głową.
Gdy wyszedł, wzrok Rothgara zsunął się na podbrzusze i krocze elfa. Zobaczył ciemne plamy krwi. Przełknął ślinę.
− Co się stało? Powiedz mi!
Książę uśmiechnął się smutno i cicho westchnął.
− Jesteś bezpieczny. Nie przyjdą po ciebie.
− Bezpieczny? O czym ty, do cholery, mówisz?!
− Inkwizycja! Nie przyjdą. Zamelnikon odmówił Vlemirowi. Brak
dowodów. Oczywiście wszystkie zostały zniszczone na moich oczach,
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dopilnowałem tego. Śledztwo jest anulowane.
Rothgar usiadł na piętach. Miał wrażenie, że ciężar całego świata
spadł mu z ramion. Nie mógł uwierzyć w to, co słyszał. Wypuścił powietrze z płuc.
− Jak… Jak tego dokonałeś?
Ponieważ książę milczał, nekromanta uniósł się z pięt do pozycji
klęczącej i pochylił się nad nim. Spojrzał mu w twarz z bliska.
− Mogę zobaczyć to w twoim umyśle, jak się bardzo postaram… Ale
nie każ mi tego robić. Nie wiem, czy powinienem to widzieć… − dokończył z drgającymi szczękami.
Fenril przymknął powieki.
− Po prostu dałem mu to, czego pragnął od dawna. Powiedział mi
kiedyś, że jestem najpiękniejszą istotą, jaką w życiu widział. W zamian za tę przysługę pozwoliłem mu spędzić ze mną noc.
Rothgar zerwał się na nogi.
− Pozwoliłeś… temu zwyrodnialcowi!?
− Taki postawił warunek.
Nekromanta zaklął wulgarnie, odwrócił się od niego i niespodziewanie z całej siły uderzył w blat stołu. Rozległ się przykry trzask,
gdy drewno pękło na pół. Leżące na nim rzeczy posypały się na ziemię.
Ale to nie był koniec. Mroczny mag wydał z siebie wściekły ryk
i podszedł do ściany. Oparł się o nią dwoma rękami, dysząc. Z jego
prawej dłoni ciekła krew, znacząc zieloną farbę agresywną czerwienią.
Zapadła przeraźliwa cisza.
Elf słyszał przyśpieszony oddech Rothgara, który warknął:
− Dlaczego, Fenril!? Dlaczego?! Ja jestem nikim! Nie musiałeś dać
mu się gwałcić przez wzgląd mnie! Nie rozumiesz? To jest coś najgorszego… Ja… wiem co to znaczy… – urwał, bo brakło mu powietrza. –
Mogłeś pozwolić mi umrzeć w spokoju – dokończył nieco spokojniej. –
Byłem na to gotowy, zapewniam. Co więcej, zasłużyłem na to. Za Nerillę! Rozumiesz? Zasłużyłem na oderżnięcie pieprzonych jaj!
Elf nie miał okazji, by odpowiedzieć, bo w tym momencie dwójka
służących wprowadziła konia. Zwierzę opierało się, gdyż drzwi były
dość niskie, ale w końcu dało się podprowadzić do sofki.
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Rothgar wyprostował się i z zaciętą miną dał znak elfom, by uwiązali wałacha obok zagłówka. Gdy to zrobili, kazał im wyjść. Milczał,
a na czole pojawiła mu się pionowa zmarszczka.
Stanął przy sofce, tuż obok księcia.
− Podaj mi dłoń… − polecił niskim głosem.
Książę spełnił polecenie. Dłoń Rothgara pochwyciła jego bladą,
smukłą rękę i otoczyła ją ciasnym uściskiem. Drugą umieścił na szyi
zwierzęcia. Przymknął powieki. Koń zarżał cicho i szarpnął głową,
zapewne czując lodowaty dreszcz związany z upływem energii.
Posiniaczona twarz księcia zmieniła się. Cienie i zadrapania zbladły i zniknęły. Ale Rothgar nie leczył tylko tego, co znajdowało się
na powierzchni. Leczył każdą ranę, którą miał książę, zewnętrzną
i wewnętrzną. Oblicze elfa, ściągnięte bólem, odprężyło się, wygładziło.
Koń potrząsał łbem, lekko się przy tym chwiejąc.
Nekromanta puścił go i obszedł leżankę dookoła. Pochylił się nad
księciem i niespodziewanie… wziął go na ręce. Elf zareagował na to
zdumieniem. Mężczyzna z zaciśniętymi zębami wyszedł z salonu, mijając zdumionych służących stojących pod drzwiami.
Skierował się po schodach w górę, do łaźni. Woda, przygotowana
dla niego przez służącego, wciąż była ciepła. Posadził Fenrila na skraju i chciał zdjąć jego szatę, ale książę nagle złapał go za nadgarstek.
Usta mu drżały.
Oddychał szybko, płytko, nerwowo.
Rothgar wpatrywał się w jego bladą twarz, by zrozumieć stan
umysłu arystokraty, którego ramiona były naprężone, a powieki – zamknięte.
Następnie trochę nieporadnie przygarnął elfa do siebie, mocno go
obejmując. Z płuc księcia wyrwał się cichy szloch. Fenril oparł czoło
o bark Rothgara i przez chwilę drżał w jego uścisku.
− To ja, szsz… To ja, nie musisz się bać… − szepnął mu do ucha nekromanta, nie wierząc, że takie słowa w ogóle wydostają się z jego ust.
Niepewnym gestem pogładził go po głowie. − Te piękne włosy… Takie
potargane… Pozwól mi je umyć.
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Fenril powoli ucichł, ale ostatecznie przytaknął.
Rothgar delikatnie uwolnił go z szat i pomógł mu wejść do wanny.
Książę zanurzył się pod powierzchnię wody, a gdy się z niej wyłonił,
jego długie kosmyki rozpłynęły się dookoła jak srebrzysta pajęczyna.
Mag nabrał nieco ziołowego mydła o niealkalicznym odczynie
na dłoń i naniósł mu je na włosy. Mydlił je przez kilkanaście sekund
w całkowitej ciszy. Czynność ta wydała mu się niemal hipnotyzująca,
po pewnym czasie gładził już tylko palcami skórę jego głowy, łagodnie zsuwając je na szyję i kark. W końcu musiał to przerwać, bo ku
swojemu niepomiernemu zdumieniu zauważył, że zaczyna mu się to
za bardzo podobać.
− Zanurz się − polecił sucho, próbując doprowadzić swoje myśli
do porządku.
Gdy elf znów wyłonił się z wody, nekromanta nabrał kolejną porcję mydła i z pewnym wahaniem nałożył na jego pierś. Nagle przerwał i szepnął:
− Nie wiem, czy tego chcesz. Po czymś takim, czy dotykanie… nie
będzie dla ciebie zbyt przykre.
Fenril nie patrzył mu w oczy, spoglądał na powierzchnię wody. Potrząsnął głową.
− Hej! − Nekromanta chwycił go lekko za podbródek i skierował
w swoją stronę. − Powiedz prawdę, co czujesz, nie zrobię nic, co może
być dla ciebie niekomfortowe.
− Umyj mnie…
Rothgar jeszcze kilka sekund mu się przyglądał, nim zdecydowanym ruchem wsunął ręce pod jego pachy i postawił go na nogi. Elf
obserwował go w zdumieniu, jednak nie zaprotestował.
Dopiero teraz mężczyzna zauważył piękny tatuaż, który arystokrata posiadał na boku. Przedstawiał zapisaną w starożytnych, elfickich runach frazę:

WŁADZA TO SŁUŻBA
Tatuaż wykonano cienką, srebrzystozieloną kreską; z pewnej od-
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ległości nie był widoczny. Słowo „władza” zapisano w specyficzny
sposób. Mogło także oznaczać „opieka” – jeśli popatrzyło się, lekko
przekrzywiając głowę.
Książę niemal bezwiednym ruchem przesunął palcami po swoim
boku, dotykając tego wyrazu. Rothgar przez moment zawiesił się
na tym jego geście. Miał dziwne wrażenie, że nie jest on pozbawiony
znaczenia. Ale nie zdecydował się zdjąć swojej bariery, by odczytać to
w umyśle księcia. Nie chciał się tam zagłębiać, bo nie chciał wiedzieć,
przez co przeszedł elf.
W końcu energicznymi ruchami zaczął go namydlać od stóp
do głów. Przyjął taki dynamiczny styl, bo podejrzewał, że powolne
gładzenie skóry Fenrila mogłoby mieć niepożądane skutki dla jego
psychiki. Umył także części intymne księcia z taką przy tym miną,
jakby po prostu mył neutralny obszar ciała, co wymagało od niego
pewnych umiejętności aktorskich, ale wiedział, że tak będzie lepiej,
zwłaszcza w jego obecnym stanie.
− Spłucz się − zakomenderował niemal żołnierskim tonem.
Gdy elf wynurzył się z wody, Rothgar wziął jeden ręcznik i owinął
mu nim włosy, a drugim ciało. Elf przyjmował te zabiegi z lekkim
zaskoczeniem. A najbardziej zdziwił się, gdy mag pochylił się i znowu
wziął go na ręce.
− Podłoga jest zimna − wyjaśnił sucho.
Zaniósł Fenrila do jego sypialni i ułożył go na posłaniu. Szybko naciągnął na niego kołdrę, po czym usiadł obok, podwijając nogi.
Dopiero tam wreszcie zebrał się w sobie i cicho powiedział:
− Dziękuję za ocalenie mego życia, książę. Jednak wiedz, że nigdy
nie prosiłem cię o takie poświęcenie. I nie poprosiłbym. Nie powinieneś był tego robić. Będę miał wobec ciebie dług, którego nie da się
spłacić − podsumował.
− To nie jest coś, o co się prosi. To coś, co musi być ofiarowane.
Nekromanta zacisnął pięści.
− Nie utrudniaj mi tego, Fenril. Jestem nikim, nie powinieneś się
tak dla mnie poświęcać. Nawet nie jesteśmy w związku, przecież jesteś z Dastielem. Nie rozumiem!
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− Zrobiłem to, co było właściwie. Tak to widziałem.
Długo trwała cisza. Rothgar delikatnie musnął jego ramię, ale elf
patrzył w baldachim nad łożem wzrokiem pozbawionym wyrazu.
W końcu mag spojrzał na księcia.
− Czy chcesz, abym tu został, aż zaśniesz?
Arystokrata kiwnął głową.
Przez pewien czas trwali tak oboje w absolutnym milczeniu, każdy
pogrążony w swoich myślach, jakże teraz odmiennych. W pewnym
momencie elf wyciągnął dłoń i chwycił rękę nekromanty. Ten nie
zaprotestował.
Kiedy książę zasnął, mężczyzna jeszcze blisko godzinę pozostał
u jego boku, intensywnie myśląc. Dokładnie wiedział, co ma teraz
zrobić.

WALKA YAVA
15 dni po narodzinach Norgala
Gdy kilka godzin później Rothgar wyszedł z pałacu Fenrila, udał
się do swojego dworu, by odnaleźć pewną butelkę. Kiedy wziął czarny,
szklany przedmiot w dłonie, jego twarz stała się spięta i mroczna.
Chwilę siedział, trzymając go w ręce, a potem wstał, podejmując jakąś
wewnętrzną decyzję.
Wszedł do laboratorium Mistrzyni i odszukał miksturę niewidzialności jej własnej produkcji. Mijając pokój, w którym znajdowało się
dziecko, usłyszał, jak mamka śpiewa chłopczykowi piosenkę do snu.
Nie zajrzał tam jednak. To go nie dotyczyło. Unikał kontaktu
z noworodkiem. Wywoływał on tylko gniew i smutek, dlatego
Rothgar nie mógł znieść jego bliskości.
Fakt, że maluch został oddany pod jego opiekę, uważał za wielki
afront ze strony króla, coś w rodzaju kary i próby publicznego upokorzenia. Zatrudnił do niego opiekunkę, ale nie zamierzał robić nic więcej. Dlaczego to on miał wychowywać bękarta Naramira? To było dla
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niego niepojęte.
Wyszedł na ulicę i skierował się w stronę Inkwizytorium.
Idąc, czuł się źle, bardzo źle. Przepełniał go gniew. Surowy, niepohamowany gniew.
W dłoni mocno ściskał butelkę zawierającą demona Yava.
Gdy dotarł pod siedzibę inkwizytorów, był w nawet jeszcze gorszym stanie. Złość wypełniała mu umysł bez reszty, niemal płynęła
przez jego żyły. Szczęki miał zaciśnięte do bólu.
Zatrzymał się po drugiej stronie ulicy, w pobliżu przydrożnych
drzew, i wbił wzrok w bramę wiodącą do czarnej iglicy. Bez ustanku
ktoś tamtędy wchodził lub wychodził, gdyż było to jedyne wejście.
Twórca budynku najwyraźniej drwił sobie z przepisów pożarowych.
Rothgar stał tam, a godziny mijały.
Jednak mag nie ruszył się z miejsca.
Błękitny zmierzch ustąpił miejsca wieczornemu grafitowi, a ten –
głębokiej, atramentowej nocy.
Nekromanta wciąż trwał na posterunku, patrząc zwężonymi
oczyma na wejście, na każdą osobę, skanując wszystkich swoim niezbyt sprawnym talentem telepatycznym, niestety nie natrafił
na Zamelnikona.
Dopiero gdy Czerwony Księżyc wspiął się wysoko na niebo,
mroczny mag zobaczył dwóch strażników, którzy zatrzymali się jakieś pięć metrów od wejścia, tak jakby na kogoś czekając. Chwilę
rozmawiali. I wreszcie, parę minut przed północą, z Inkwizytorium
wyłoniła się masywna sylwetka Wielkiego Inkwizytora we własnej
osobie.
Rothgar poczuł, jak jego tętno gwałtownie skacze. Zaklął pod nosem. Szybkim ruchem wypił miksturę. Miał pewność, że będzie działała kilka godzin.
Trójka mężczyzn ruszyła przed siebie, niestety idąc środkiem ulicy,
która wciąż jeszcze była dość ruchliwa; wieczorni przechodnie
od czasu do czasu przesłaniali nekromancie widok na tłuste plecy
Zamelnikona.
Wciąż klnąc pod nosem, szedł za nimi w odległości kilkunastu me-
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trów.
Niespodziewanie zatrzymali się przy wejściu na teren Akademii
Magii. Rothgar wstrzymał oddech i przyśpieszył kroku. Wiedział,
że to może być jego szansa.
Zamelnikon pokazał stróżowi przepustkę, co nie zaskoczyło nekromanty, gdyż na teren szkoły nie dało się wejść o tej godzinie bez
posiadania jakiejś formy pozwolenia od rektora Mannesa.
Zbliżył się najciszej, jak mógł, i gdy brama się uchyliła, wślizgnął
się za inkwizytorem oraz jego obstawą. Zdumiewające, że towarzysząca mu grupa była tak niewielka, z drugiej jednak strony Inkwizytorium znajdowało się niedaleko od Akademii. Może nie uważał,
że jest w jakikolwiek sposób zagrożony?
Cała trójka nie skierowała się do głównego gmachu, ale w boczną
alejkę, prowadzącą pod budynki zamieszkałe przez kadrę nauczycielską, nazywane żartobliwie czworakami.
Serce Rothgara biło tak szybko i tak donośnie, że miał obawy,
iż ktoś może je usłyszeć. Miał też szczęście. Mężczyźni udali się wzdłuż
szeregu najdalej położonych apartamentów, aż do ostatniego z nich.
Mieszkał w nim Mannes i grupa dziekanów.
− Zaczekajcie na mnie tutaj, wrócę za pół godziny − polecił strażnikom Zamelnikon i wszedł do czworaka.
Niestety drzwi zamknął za sobą i ochroniarze zostali sami.
Oczy Rothgara zwęziły się nienawistnie. Zaczął się obawiać,
że przegapił swoją szansę. Oddalił się nieco, obchodząc budynek.
Światło zapaliło się na pierwszym piętrze. Szare spojrzenie maga
chwilę śledziło jasny prostokąt okna.
Potem powoli odkorkował butelkę.
Yav natychmiast skorzystał z okazji i wystrzelił z niej jak czarna,
ciągnąca się smuga smoły. Zapewne liczył, że ktoś uwolnił go przypadkiem. Ale mroczna energia Rothgara od razu go sparaliżowała.
Zamarł, rozglądając się dookoła; jego ledwo tylko uformowana, półpłynna głowa skanowała okolicę.
− Nie zobaczysz mnie, Yav.
− Na słodziutkie devy! Gdzie jesteś, malefiku?!
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− Jestem niewidzialny. Szacunek dla mojej siostry, że jej mikstury
ukrywają nawet przed oczyma demonów. Mam dla ciebie zadanie.
− Ach… − Demon rozejrzał się ponuro, wydając z siebie bulgoczące
dźwięki. − Czyli wracamy do interesów. Moja służba ma się rozpocząć
właśnie dziś?
− Zabijesz dla mnie trzech ludzi.
− U-ha! Z ciebie jednak bezpośredni sukinsyn, co? Prosto do biznesów. Najpierw ruchamy, potem całujemy.
− Nie cwaniakuj, Yav. Ale tak, ostatnio tak właśnie się pieprzę. Do
rzeczy. Za tym budynkiem stoi dwójka mężczyzn. Zabij ich i zawlecz
w krzewy pod oknami. Śmigaj, ale już!
Yav zaklął w języku demonów i nieco wydłużył swoją sylwetkę,
wytwarzając sobie dwie nogi. Przybrał niemal humanoidalną postać
i ruszył sprężystym krokiem, okrążając budynek.
Rothgar postępował tuż za nim. Demon wyjrzał zza rogu, analizując sytuację. Strażnicy zajęci byli rozmową w odległości jakichś trzech
metrów od wejścia, a mniej więcej siedmiu od zarośli.
Przez moment jeszcze myślał nad swoją strategią, następnie obniżył się gwałtownie, spłaszczył i zmienił w coś podobnego do czarnej
plamy przesuwającej się miękko po ziemi. „Wpłynął” pod krzewy
i poruszając się w najgłębszym cieniu budynku, dotarł do rozmawiających.
Jego ramiona równocześnie wystrzeliły w powietrze, oplatając
gardła zaskoczonych mężczyzn. Uniósł ich w górę, by nie byli w stanie zbyt skutecznie się szarpać. Zwisając ponad gruntem, dodatkowo
nie mogli oddychać i energia życiowa uciekała z nich szybciej…
Miotali się tak przez kilka minut, nie wydając z siebie prawie żadnego dźwięku, co nekromanta przyjął z ulgą.
W końcu życie ich opuściło.
Demon zawlekł ciała w gęste krzewy rosnące pod oknami, gdzie
czekał mag.
− Dobra robota − pochwalił Yava, który tylko lekko prychnął.
− Z pewnością nieźle zaszli ci za skórę… Ale czemu nie zająłeś się
tym sam? Jakieś odessanie energii nie wchodziło w grę?

200

Rothgar westchnął:
− Nie oni byli moim celem. Mieli pecha. Służyli jednak Inkwizycji.
Nie zamierzam mieć wyrzutów sumienia. Zabijali takich jak ja, bez
chwili wahania. A co do osobistego zajęcia się sprawą? O ile nie chcę,
by magowie śledczy mnie pogonili, to nie będę nikogo zabijał własnymi rękami. Teraz tropiciele nie zdołają ustalić, kto jest zleceniodawcą ich śmierci. Demony i konstrukty opierają się większości odmian magii prawdziwego widzenia.
− Spryciarz z ciebie, malefiku. Kto zatem jest twoim prawdziwym
celem?
− Obrzydliwa kreatura, która dziś spotka swój los. Nie zabijesz go
szybko. Najpierw wyrwiesz mu plugawe oczy, którymi patrzył na to,
na co nie powinien. Potem wyrwiesz mu jądra i przyrodzenie, których używał do gwałtu. Ale nie żadnym szybkim ruchem, o nie…!
Powoli. Niech to czuje. Musi to czuć… Dotarło? Żadnego skracania
jego męki. Inaczej ja skrócę twoje męki. Skutecznie.
Demon obronnym gestem uniósł czarne ramiona.
− Uha! Ależ ty jesteś nerwowy! Dałeś Yavovi zadanie, to Yav je wykona. Rok służby, nieprawdaż? Jestem cierpliwy. Będzie powoli, bardzo powoli. Słowo demona. Nie, żeby było wiele warte…
− Nie błaznuj. Ten cel jest z pewnością silniejszy niż straż. Może
mieć jakieś zabezpieczenia przeciwko nieumarłym…
− Nie zadziałają na mnie. Jestem nad wyraz… żywy! − mówiąc to,
zakołysał jednoznacznie biodrami, wykonując coś w rodzaju dziwacznego tańca.
Rothgar wywrócił oczami.
− Skoncentruj się! On może mieć jakieś boskie amulety na sobie.
− A od jakiego boga?
Nekromanta się zawahał.
− Elynna. Kojarzysz? Ponoć mu służą.
− Jeśli mają od Elynna, może być ciężko. On ma inną wibrację mocy. Osłoni go. Ale jeśli od tego… jak mu tam, Aspektu… To znam typa.
Obejdę jego wibrację.
Rothgar był nieco zaskoczony tym, co powiedział demon, ale po-
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stanowił nie wypytywać za dużo, bo czas mijał. Zamelnikon mógł
wyjść w każdej chwili.
− Szykuj się, może się niedługo pojawić. Ta część zadania nie będzie najłatwiejsza. Zasłoń mu usta, by nie narobił rabanu. I pamiętaj.
Powoli!
Demon zabulgotał i wykonał gest podobny do salutowania.
− Się rozumie!
Przysunął się do drzwi i zwinął tuż pod schodami, tworząc coś
w rodzaju dodatkowego, czarnego stopnia. Rothgar przyczaił się
w krzakach, obok ciał strażników.
Czekali około dwudziestu minut, nim wreszcie dał się słyszeć
zgrzyt skobla i Zamelnikon wyszedł z budynku, rozglądając się
w poszukiwaniu swoich ochroniarzy. Nikogo nie zobaczywszy, chciał
się cofnąć zadziwiająco zwinnym i przytomnym ruchem, ale demon
okazał się szybszy. Jego wydłużone ramię owinęło się błyskawicznie
wokół ust inkwizytora, unosząc go w powietrze, aczkolwiek Rothgara
zaskoczyło, że aby wykonać taką sztuczkę, demon musiał zapleść swoją drugą „mackę” o poręcz schodków.
Czyżby Zamelnikon był aż tyle cięższy od dwójki strażników, którzy wcale do drobnych nie należeli?
Yav rzucił mężczyznę na ziemię, nie odwijając jednak odnóża z jego ust. Zebrał się w formę podobną nieco do pająka, zwieszając nad
twarzą inkwizytora. Rothgar odnotował z pewnym zdumieniem,
że przez moment demon zamarł w bezruchu, wpatrując się
w leżącego niemal z hipnotycznym zacięciem, jakby odkrył na jego temat coś, co nie zostało mu przekazane przez maga.
− Co jest? − mruknął w zdumieniu nekromanta.
Jednak po upływie kilkunastu sekund Yav wznowił swoje działania. Wytworzył ostre, cienkie odnóże, które zanurzyło się w oczodole
Zamelnikona.
Mężczyzna wyprężył się całym ciałem, a włożył w to tak dużą siłę,
że demon musiał zwiększyć liczbę swoich kończyn, by mocniej zaprzeć się o grunt. Rothgar przypatrywał się temu w oszołomieniu.
Coś tu nie pasowało!
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Żaden człowiek nie opierałby się z taką mocą! Yav był pozasferowcem wysokiego poziomu z siłą wielokrotnie przewyższającą każdego
śmiertelnika. A ten tutaj? Próbował nawiązać z nim walkę?
Ręce Zamelnikona przyciśnięte do ziemi przez boczne macki demona uniosły się o kilkanaście centymetrów nad gruntem, wyrywając nekromancie kolejne westchnienie zaskoczenia. Jednak szybkość
Yava okazała się tutaj kluczowym czynnikiem. Kolejna para odnóży
wbiła się w drugi oczodół Zamelnikona, który wydał z siebie osobliwy
odgłos. Echo rozeszło się donośnie w ciszy panującej wokół akademików. Brzmiało jak gardłowe warczenie.
Rothgar czuł, że jego czoło pokrywa się potem.
Gdy gałki oczne Zamelnikona zostały wyłupione, korpus mężczyzny wpadł w konwulsyjne drgawki. Zwijał się w szarpanych, wręcz
agonalnych spazmach, ale Yav wyprodukował kolejną kończynę, którą rozerwał spodnie inkwizytora. Ten rozumiejąc, że sprawy robią się
coraz bardziej dramatyczne, zebrał się do walki z dziką desperacją.
I tym razem z sukcesem oderwał swoje ciało od ziemi! On i demon
potoczyli się po trawie i ścieżce, tworząc dzikie kłębowisko rąk
i macek.
− Niesamowite… − wymamrotał nekromanta. − Twardy jest…!
Ale Yav wydawał się niezrażony sytuacją. Jedną z macek owinął
wokół pnia drzewka parkowego, a drugą wokół latarni, która świeciła
bladym, anemicznym światłem. W ten sposób utworzył coś w rodzaju
pajęczyny, zapierając się bardziej skutecznie.
Jego dolne odnóże chwyciło za przyrodzenie Zamelnikona i zaczęło za nie ciągnąć…
Inkwizytor naprężył się jak cięciwa łuku i nagle zrobił coś niewiarygodnego. Zamiast walczyć z demonem, zbliżył swoje ręce do siebie
i zdarł z palca jakiś pierścień!
W mgnieniu oka jego ciało uległo zmianie.
Zniknął inkwizytor.
Jego miejsce zajęła postać masywnego paveya!
To był kluczowy moment.
Macka owijająca się wokół twarzy Zamelnikona na chwilę zsunęła
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się, bo otwór gębowy pijawy uformował się inaczej niż ludzkie usta
i ta sekunda − nim Yav poprawił uścisk − wystarczyła.
Inkwizytor wydał z siebie tak donośny, dziki, skrzekliwy wrzask,
że obudziłby umarłego.
Rothgar zaklął wściekle. Musiał się mocniej skupić, bo nie zwykł
tego często robić, i wysłał demonowi telepatyczne polecenie.
− Wyrwij mu genitalia!
Pozasferowiec zawahał się i pociągnął za czarną, oślizgłą mosznę
skręcającej się szaleńczo pijawy. Uchwycenie jej nie było tak łatwe.
− Wyrwij je!!! − krzyczał mu w umyśle Rothgar.
Pavey wił się jak prawdziwa pijawka, spocony i zdesperowany…
− Zabiję cię, jak mu tego nie wyrwiesz! − zawył demonowi w głowie
nekromanta, czując, jak krew gotuje mu się w żyłach. Oto bowiem we
wnętrzu budynku zapaliło się światło. Ich czas się kurczył.
Yav w mgnieniu oka wytworzył dwie dodatkowe macki; na ich
końcówkach pojawiły się hakowate, czarne pazury. Błyskawicznym
ruchem wbił jedną z nich poniżej moszny Zamelnikona a drugą – nieco powyżej jego członka. Ciało inkwizytora potężnie zadygotało, krew
trysnęła na dobry metr w górę i kolejny ryk rozdarł nocną ciszę.
Ale cóż to był za ryk! Zawarł w nim czysty ból i Rothgar poczuł ekstatyczną radość. Tak! Sukinsyn dostał za swoje!
Było po wszystkim.
Pavey został wykastrowany metodą „na żywca”.
Demon obrócił się szybko, zabierając ze sobą narządy rozrodcze pijawy oraz jego porzucone w trawie gałki oczne. Wskoczył w krzewy.
Została na to naprawdę ostatnia sekunda.
Drzwi od czworaka otwarły się z trzaskiem i na zewnątrz wypadł
rektor Mannes we własnej osobie oraz… jakaś dziwna, ciemna sylwetka czegoś, co przypominało golema26.
− Za budynek! − polecił krótko Rothgar i demon podążył za nim
w ciemność zalegającą w tylnej części akademika. Gdy się tam znaleźli,
rozległ się alarm. Donośny dźwięk wypełnił cały teren Akademii.
− Pod mur! Przerzucisz mnie przez niego! Ale nie tu! Tu zabezpie26

Golema tego spotykacie w tomie I i II Ucznia nekromanty.
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czenia magiczne są zbyt silne! Znam jedno miejsce, w którym są osłabione!
Biegli wzdłuż granicy terenu, starając się trzymać krzaków. Dotarli do rezerwowej bramy.
− Istnieje tylko jeden odpowiedni punkt! Około dwa metry ponad
górną linią ogrodzenia magia słabnie. W każdym innym fragmencie
bariera jest zbyt gęsta, by się przez nią przebić. Musisz trafić. Przekazuję ci do umysłu informację o tym, gdzie dokładnie się znajduje. Zachowaj czujność!
Położył rękę na barku Yava, by ten zorientował się, gdzie przebywa.
Demon, klnąc ponuro, chwycił nekromantę pod pachy i wyrzucił
go w powietrze, katapultując na wysokość dobrych dziesięciu metrów.
Nie trafił perfekcyjnie. Piekące uderzenie magii obronnej otaczającej
teren Akademii, niemal pozbawiło Rothgara przytomności. Ale wiedział, że jeśli runie na ziemię ogłuszony, połamie kości. Musiał zachować świadomość. Przywołał swój nekromancki zmysł odpowiedzialny za miękkie lądowanie, który posiadali wszyscy magowie tej
specjalności. Opadł na ulicę po drugiej stronie lekko niczym kot. Kręciło mu się w głowie.
Yav wyskoczył za nim i nekromanta bez zwlekania postawił
na ziemi butelkę.
− Wskakuj. Musimy uciekać. Flakon stanie się niewidzialny, gdy
wezmę go do ręki.
− Co z jego jajami? − spytał kwaśno demon, podnosząc w powietrze
krwawe części ciała.
− Rzuć na ziemię, sam pozbieram to ścierwo.
Z wielką niechęcią pozasferowiec skrył się w butelce, a Rothgar
szybko ją zakorkował.
Spojrzał na leżące na ziemi strzępy. Wyszczerzył zęby w ponurym
zadowoleniu.
Wziął je do ręki, zupełnie nie okazując obrzydzenia. Przypatrzył
się ze szczególną uwagą oczom paveya. Uśmiech nie schodził z jego
twarzy. Ukrył zdobycz w kieszeni i ruszył ulicami Syllonu. Idąc, czuł
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głęboką radość. Czuł też gorycz, ale miał zarazem poczucie, że zemsta
się dokonała. Nie była idealna, jednak inkwizytor z pewnością otrzymał nauczkę.
Niestety bliskość Mannesa gwarantowała to, że jego życie zostanie
ocalone, a części zapewne odrosną, lecz… satysfakcja wciąż znajdowała się po stronie nekromanty.
Nie wrócił od razu do pałacu księcia, tylko skierował się do swojego dworu. Z laboratorium Rothanny wziął skrzynkę niewykrywalności, w której zwykł chować przedmioty bez strachu, że zostaną odkryte przez jasnowidzów czy magów śledczych. Stanowiła unikalny,
cenny przedmiot.
Oczywiście, zabrał też miksturę usuwającą efekt niewidzialności.
Ciągle w znakomitym humorze udał się do portalu, by teleportować się pod pałac księcia. Ponieważ było już mocno po północy,
wszyscy w środku spali, ale to go nie zraziło.
Stukał tak długo w bramę, aż zaspany służący otwarł mu i wpuścił
do środka.
− Muszę zobaczyć się z księciem − burknął mag, a dylfi sługa z rezygnacją poprowadził go do sypialni Fenrila.
Ku swojemu zdumieniu, Rothgar zobaczył, że arystokrata wcale
nie leży w łóżku.
Stał w ciemności, patrząc przez okno na ogród. Słysząc trzask
drzwi, obrócił się powoli w ich stronę blady i wyraźnie przygnębiony.
− Rothgar? − wyszeptał ze zdumieniem.
Gdy sługa zostawił ich samych, mag przywołał kilka kolorowych
świetlików w pastelowych odcieniach mięty, turkusu i złota, które
bardzo lubił elf. Następnie podszedł do skraju łóżka.
Fenril przez moment obserwował jaśniejące kule. Ponieważ wzrok
zarówno elfów, jak i nekromantów znakomicie radził sobie w ciemności, ten nadmiar światła nieco go zaskoczył. Nie wiedział, że mroczny mag chce się upewnić, iż żaden szczegół tego, co przyniósł, nie
umknie oczom arystokraty.
− Zapraszam cię tu, książę. − Klepnął znacząco w łóżko.
Fenril ewidentnie nie rozumiał, co się dzieje. Jednak po paru se-
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kundach wahania podszedł do swego gościa. Dopiero wtedy zauważył
ciemną skrzynkę, którą Rothgar postawił sobie na kolanach. Usiadł
obok i wbił spojrzenie swoich pięknych oczu w twarz maga. Długie,
gęste rzęsy elfa rzucały mu cienie na policzki.
Chwilę spoglądali na siebie i… to była długa chwila.
W końcu nekromanta uśmiechnął się łagodnie i powiedział:
− Przyniosłem ci prezent, Fenril.
Elf wydał z siebie odgłos podobny do śmiechu, jakby uważał,
że Rothgar się z niego nabija. Otrzymywanie prezentów w takim stanie umysłu, w jakim się znajdował, nie wydawało mu się szczególnie
upragnioną perspektywą. Nie miał na to ochoty. Mag jednak nie dał
się zbić z tropu. Szybkim ruchem pochwycił smukły nadgarstek Fenrila i położył jego rękę na wieku skrzynki.
− Tak. Prezent. Dla ciebie.
Wciąż patrzyli sobie w oczy. Źrenice arystokraty rozszerzyły się
lekko, bo coś zaczęło do niego docierać. Jakiś napięty, a zarazem wyczekujący grymas mężczyzny nasunął mu przypuszczenie, co to może
być…
− Rothgar…
− Otwórz to.
Elf zacisnął usta i skapitulował. Ostrożnie wziął skrzyneczkę z kolan Rothgara. Postawił ją na swoich i powoli, celebrując ten moment,
otworzył.
Zamarł.
Wpatrywał się w zawartość z niewytłumaczalnym napięciem, w
ogromnym skupieniu.
Panowała cisza. Trwała i trwała…
Minęła minuta, potem druga, potem trzecia.
Rothgar czekał na jakąkolwiek reakcję księcia.
Elf niespodziewanie wytrącił się ze stuporu, ostrożnie zamknął
wieko. Westchnął i wstał. Podszedł do okna, by z namaszczeniem postawić pojemnik na parapecie. Oparł dłonie o framugę i wbił wzrok
w ciemny ogród za szybą.
− Żyje?
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− Z żalem donoszę, ale tak. Mój demon zaatakował go w okolicy
budynku nauczycielskiego w Akademii Magii. Mannes pojawił się
tam na czas, by powstrzymać go przed ukończeniem dzieła. Jednak
szczęśliwie nie na tyle wcześnie, by ten zwyrodnialec nie stracił kilku… cennych organów. Są jak widzisz… nietypowe. Niespodzianka.
Książę postukał palcem w szybę.
− Mannes, powiadasz? Najlepszy uzdrowiciel w Syllonie? To jego
dobry kolega. Cóż. Pomoże mu je odzyskać bez względu na to, kim jest
pod iluzją.
Rothgar prychnął.
− Owszem, ale bólu już mu nie pomoże zapomnieć. A sukinsyn wił
się tak mocno i wydzierał, że mój demon miał poważny problem,
by go utrzymać w miejscu. Prawdziwe tortury.
Chwilę trwało, nim książę się znowu odezwał:
− Dług wyrównany zatem… Można tak powiedzieć? − Westchnął
z goryczą. − Ale wiesz, że nie musiałeś tego robić?
− Musiałem.
− Nie.
Nekromanta wstał i podszedł do księcia.
− Ty też nie musiałeś mnie ratować. A jednak to zrobiłeś. To coś,
o co się nie prosi. To coś, co musi być ofiarowane − zacytował własne
słowa Fenrila.
Zapadła cisza. Stali tak chwilę, a potem Rothgar odwrócił się, kierując ku wyjściu. Jego zadanie było wykonane. Głos elfa zatrzymał go
w momencie, gdy kładł dłoń na klamce.
− Czy możesz zostać ze mną tej nocy? Nie mogę… zasnąć. Chciałbym tylko, byś… mnie przytulił.
Nekromanta zamarł, stojąc wciąż tyłem do księcia. Przełknął ślinę.
Zabić kogoś? Wyrwać komuś genitalia? W porządku, proste zadanie. Ale… to?
Nie mógł się zmusić, by obrócić ponownie w stronę pokoju.
Usłyszał zgrzyt podłogi i łóżka. Dopiero wtedy przekręcił głowę,
spoglądając za siebie. Książę położył się na wznak na pościeli i wbił
spojrzenie w baldachim.
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Mroczny mag dość długo mu się przypatrywał.
− Jeśli zostanę, nasza relacja przesunie nas… w nowym kierunku,
Fenril. − Miał wrażenie, że nie wie, co mówi, a słowa same z niego wychodziły: − Nie widzisz? Nie rozumiesz? To już będzie coś więcej,
niż… − urwał.
− Możesz wyjść, jeśli to dla ciebie niekomfortowe. Zrozumiem.
Nekromanta zaklął pod nosem, bo faktycznie nie widział dobrego
„wyjścia” z tego impasu.
− To nie jestem ja, Fenril… Nie odnajduję się w relacjach. Nigdy
w żadnej prawdziwej nie byłem! Nie mam dobrych wzorców. Poza
tym to rola Dastiela! Dlaczego jego tu nie ma? Potrzebujesz kogoś przy
sobie w takiej chwili. Nie jestem twoim partnerem, nie powinienem
przejmować jego miejsca. Zrobiłem, co uważałem za właściwe. To, co
jest w tej skrzynce… wyraża to, kim jestem.
Elf lekko przymknął oczy.
− Dziękuję za to. To… wiele dla mnie znaczy. Możesz wyjść. Nie zatrzymuję.
Rothgar zaklął głośno, ale… nie wyszedł.
Stał tak, a minuty mijały. Jedna. Druga.
Zmagał się ze sobą. Zmagał z całym życiem jako zimny sukinsyn −
które teraz kładło się cieniem na jego postawie. Odbierało mu zdolność do podstawowych, ludzkich gestów.
Finalnie z trudem oderwał dłoń od klamki i nieśpiesznie podszedł
do łoża. Usiadł na jego skraju i zrzucił ze stóp buty. Zaklął pod nosem,
a potem niechętnie ułożył się obok elfa. Przez moment leżał tak,
sztywno, aż w końcu zacisnął powieki i otworzył je, próbując zmusić
się do jakiejś zmiany.
Ostatecznie przekręcił głowę i zerknął na księcia.
Elf obrócił się także, odwzajemniając spojrzenie.
Powoli przysunął się do nekromanty i miękkim gestem położył
głowę na jego ramieniu. Nastąpił kolejny moment wewnętrznych
zmagań dla Rothgara, nim mężczyzna niezgrabnym ruchem otoczył
plecy księcia wolną ręką, delikatnie odsuwając mu pasmo włosów
z policzka.
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Fenril nie zrobił nic więcej, po prostu leżał tak, z zamkniętymi
oczyma. Rothgar wpatrywał się w gwiaździsty baldachim nad nimi
i godziny mijały mu, jedna za drugą, w całkowitym bezruchu. Wreszcie, w środku nocy, oddech księcia pogłębił się na tyle, że nekromanta
odważył się ostrożnie wysunąć ramię spod jego głowy i wstać. Elf spał
głębokim snem.
Mroczny mag wyszedł z komnaty z chaosem w myślach. Wiedział,
że powinien udać się w jego imieniu do Dastiela, bo książę miał zbyt
wiele dumy, by sam prosić o jego obecność, czy emocjonalne wsparcie.
Przede wszystkim jednak odczuwał wielki gniew.
Na Vlemira. To on stał na początku tego fatalnego domina, które
posypało się na jego głowę. Prędzej czy później ten problem musiał
zostać rozwiązany.

VLEMIR
17 dni po narodzinach Norgala
Dwa dni później Rothgar przebywał w gabinecie w swoim dworze,
gdy nagle usłyszał krzyki dochodzące z pierwszego piętra. Kilka sekund potem do pomieszczenia wpadła Martiael. Włosy miała rozwiane, a na twarzy malował się strach, tak do niej niepodobny.
− Rothgar! − jęknęła, dopadając do biurka i opierając o nie ręce. −
Pośpiesz się. Przed rezydencją Fenrila właśnie zatrzymała się kareta
z obstawą! Vlemir powrócił!
Nekromanta zerwał się na równe nogi i wyminął ją z pobladłą twarzą. Popędził w dół schodów, prosto do portalu, by bez zwlekania
przenieść się do pałacu księcia.
Gdy znalazł się na placyku przed posiadłością, zauważył, że karoca
stoi na miejscu, a żołnierze Vlemira czekają, wciąż siedząc na koniach.
Oznaczało to, że następca tronu jest już w środku.
Rothgar wiedział, że nie powinien wchodzić od frontu, zatem pobiegł do ogrodu i wszedł do budynku przez drzwi tarasowe. Skacząc
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po dwa, trzy stopnie, wpadł na pierwsze piętro, bo wyczuł już, gdzie
dokładnie przebywa jego przyrodni brat.
Zobaczył pod drzwiami dwóch żołnierzy, których Vlemir – jako
generał głównodowodzący armią Syllonu – nie omieszkał ze sobą
przyprowadzić.
Na jego widok dobyli mieczy.
Rothgar miał ochotę parsknąć śmiechem, ale tylko drwiąco zmrużył stalowe oczy. Jego czarne włosy osypały mu się na twarz; wyglądał teraz mrocznie i groźnie.
Zacisnął dłonie w pięści, a potem wyprostował się gwałtownie.
Z klatki piersiowej wydostały mu się dwie energetyczne kule, które
uderzyły w żołnierzy, nokautując ich natychmiast. Bez przytomności
legli na ziemi. Nie mieli antymagicznych zbroi.
Rothgar nie zwlekając, pchnął drzwi i wszedł do sypialni księcia.
Scena, jaką tam zastał, zagotowała mu krew w żyłach. Fenril leżał
na ziemi, a Vlemir stał nad nim. Jego stopa naciskała na dłoń elfa.
Ułamek sekundy wystarczył, by nekromanta znalazł się tuż obok
przyrodniego brata, chwycił go za szyję i uniósł w powietrze. Następca tronu wierzgnął, czepiając się obiema dłońmi trzymającej go
w górze, twardej jak stal ręki mrocznego maga. Szare oczy spotkały
się z szarymi oczyma.
− Nigdy. Pod. Żadnym. Pozorem. Go. Nie. Dotykaj! − wysyczał malefik i odrzucił brata w bok.
Vlemir upadłby na podłogę, gdyby nie to, że uderzył plecami
w ścianę, co pomogło mu zachować równowagę… Ale to go nie zastopowało. Wściekłość przesłoniła mu rozsądek. Chciał raz jeszcze skoczyć w stronę nekromanty, lecz ten tylko klasnął w dłonie i fala powietrza odepchnęła następcę tronu, ponownie przypierając go
do ściany. Najwyraźniej zapomniał, że Rothgar posiadał magię bojową na mocnej szóstce.
− Ty gnido! Nie ujdzie ci to na sucho! Napadłeś na następcę tronu!
− wrzasnął, aż żyły wystąpiły mu na czoło.
− Za to napaść następcy tronu na przywódcę mniejszości elfów odbije się szerokim echem we wszystkich społecznościach genvi
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na Jolinie! − Fenril usiadł. − Dastiel zapewne da znać o tym swoim
kolegom z Rady Magicznego Nadzoru. Może zdecydują się przysłać
delegację zagranicznych obserwatorów dla skontrolowania sytuacji
grup etnicznych w Syllonie. Mogą pojawić się rozruchy i niepokoje
społeczne związane z potencjalnym wstąpieniem na tron anty-elfiego
króla! − wyrecytował napiętym tonem.
Vlemir sapnął wściekle.
Zdawał sobie sprawę, że atak na przywódcę elfów w Syllonie nie
był rozsądnym posunięciem, zwłaszcza w wykonaniu oficjalnego
dziedzica tronu. Fenril miał bardzo duże wpływy także
w społeczności dylfów i kendrów. Uważano go za zaangażowanego
i mądrego przywódcę. Robienie sobie z niego wroga mogłoby być fatalne w skutkach dla przyszłego króla. Jego szczęki nerwowo drgały.
− Poczekajcie tylko… obaj, aż wstąpię na tron. Przyjdę po was
pierwszych! − syknął. − Wiem, że przekonałeś jakoś Zamelnikona,
by odstąpił od śledztwa! Nie zapomnę tego! To wam obiecuję!
Na dodatek ten sukinsyn posądza mnie teraz o jakąś napaść na siebie!
Nie dam sobie pluć w twarz. Popamiętasz mnie, Fenril!
Sądzili, że powie coś więcej, ale spotkało ich zaskoczenie. Jego
twarz nagle stała się zimna, zdeterminowana. Obrócił się i wyszedł,
tak po prostu.
Chwilę panowała cisza, obaj mężczyźni wpatrywali się w drzwi.
Vlemir najwidoczniej nie zainteresował się swoimi nieprzytomnymi
przybocznymi, lecz od razu zbiegł po schodach na parter.
Rothgar podszedł do Fenrila, wsunął mu ręce pod plecy i kolana,
podnosząc go z ziemi. Elf przyglądał mu się w oszołomieniu. Nekromanta ułożył go na sofce i wziął dłoń księcia w swoje dłonie. Przymknął oczy.
− Kość w małym palcu jest złamana. W środkowym pęknięta. Poproś służbę o przyprowadzenie jakiegoś zwierzęcia, załatwimy to
od razu − powiedział niemal urzędowym tonem.
Arystokrata przypatrywał mu się z uwagą.
− Dlaczego przybyłeś?
Nekromanta sapnął i zacisnął zęby.
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− Martiael mnie wezwała.
Fenril otwarł usta, chcąc coś dodać, ale Rothgar nagle drgnął
i wstał.
− Mam lepszy pomysł.
Wyszedł na korytarz i chwycił dłoń jednego z leżących tam strażników. Pobrał część jego energii i biegiem powrócił do salonu, błyskawicznie łapiąc księcia za ramię. Zamknął powieki i elf poczuł, jak
ból w jego palcach ustępuje.
− Jak… jak to zrobiłeś? Nie jesteś uzdrowicielem!
− Mam uzdrawianie na jedynce, śladowy talent. Pozwala mi przez
kilka sekund utrzymać w ciele energię na odpowiednio wysokiej wibracji, by móc ją sprawnie wykorzystać i kogoś uzdrowić. Gdyby nie
to, mógłbym tylko przekazywać energię bezpośrednio z ciała do ciała,
a tak… dostaję w bonusie kilka krótkich sekund.
Przez chwilę jeszcze badał smukłą dłoń księcia. Jego własna była
większa i pokryta wypukłymi żyłami, a ręka elfa miała bardziej delikatne kształty.
− Kość się zrosła. Złamanie okazało się czyste. Nie będzie problemu
z ruchomością stawów − zawyrokował, chcąc się cofnąć, ale Fenril
mu to uniemożliwił. Zacisnął palce na nadgarstku maga.
− Za to Vlemir będzie problemem − szepnął. − Jego osoba na tronie… to byłby błąd.
Rothgar wydawał się rozbawiony.
− Heh, zabawne. Znam jeszcze jedną osobę zainteresowaną zniknięciem następcy tronu. Coraz częściej zastanawiam się, czy nie powinien pomóc w takim wypadku. Ale to ogromne ryzyko. Z pewnością zostanie powołany mag śledczy, a także obserwator z Rady… −
urwał.
− Masz na myśli Dastiela? − Fenril uśmiechnął się krzywo.
Rothgar zorientował się, jaką puentę przekazuje mu elf i zaśmiał
się krótko.
− No tak… No i gnida Vustian również nie będzie wielkim problemem.
Przez moment spoglądali na siebie. Nekromanta pierwszy odwró-
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cił spojrzenie.
− Nie mogę nic obiecać. To duża sprawa.
− Nasze życie to też duża sprawa. − Elf rozłożył ręce w znaczącym
geście.
Mroczny mag westchnął.
Wstał i podszedł do okna. Wtedy z pewnym zdumieniem zauważył,
że za zasłonami, na tarasie, stoi Martiael i przygląda im się przez
szczelinę w materiale. Musiała widzieć całą sytuację.
Na sekundę ich spojrzenia się spotkały.
Twarz kobiety wyrażała napięcie i coś, co mógł określić tylko jako
smutek. Jednak nie powiedział księciu o jej obecności.
– Wychodzę. Muszę coś załatwić – rzucił krótko i nie dając mu odpowiedzieć, uchylił drzwi na taras, by zaraz szybko zamknąć je za sobą. Zszedł schodami do ogrodu, dając jej dyskretnie znak, by za nim
podążyła.
Gdy znaleźli się w bezpiecznej odległości, z jakiej książę nie mógł
ich ani zobaczyć, ani usłyszeć, nekromanta obrócił się w stronę elfki
i powiedział:
– Dziękuję, że mnie wezwałaś.
– Dziękuję, że przybyłeś.
Zapadła ciężka cisza, po której padły jeszcze cięższe słowa:
– Czujesz coś do niego?
Nekromanta się żachnął. Uniósł dłonie do skroni i potarł je mocno,
ale bardzo starannie unikał spojrzenia Martiael, która kontynuowała:
– Przyleciałeś tu jak petarda, bez chwili wahania. Na jego ratunek… Tamto to nie był tylko seks, prawda? Zależy ci na nim?
Rothgar oparł dłoń o pień brzozy i w milczeniu zapatrzył się
na budynek pałacu rysujący się między drzewami, jakby to on skrywał odpowiedź na to pytanie. Wciąż nie odpowiadał.
– Powiedz to. Czujesz coś. Coś więcej niż przyjaźń!
– Czy czuję, Martiael? – prychnął wreszcie, zniecierpliwiony. – Czy
ja w ogóle do kogoś coś… czuję? Czy umiem to rozpoznać? Chyba kocham Nerillę i podobno Rothannę, mimo że się nie dogadujemy. Ale
za cholerę nie wiem dlaczego, bo to nie ma prawa bytu. To jak jakiś
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dziwny, narzucony mi magiczny urok, ale nie umiem znaleźć jego
źródeł.27 Poza tym żyję w stanie chaosu!
– Kochasz je inaczej niż jako siostry? Hm. Może to naprawdę magia?
Słyszałeś o oczyszczonym panamoris? Jest tak perfekcyjne, że nie
wykryjesz jego działania na sobie. Nie ma na niego odtrutki, oprócz…
upływu wielu lat.
Parsknął drwiąco.
– Myślałem o tym. Ale nie ma w tym logiki. Któż chciałby, abym
kochał dwie kobiety naraz? Tak dziwacznego scenariusza, w którym
podano by mi panamoris niezależnie, nie zakładam.
Martiael kiwnęła głową, wracając do poprzedniego tematu.
– No więc co z Fenrilem? Tu chyba nie ma mowy o magii. Chyba
że to… magia twojej prawdziwej połówki, bratniej duszy, którą
wreszcie znalazłeś? – W jej oczach pojawiła się kpina, ale było w tym
zachowaniu coś sztywnego. Nie żartowała, przynajmniej nie
do końca. – Prawdę mówiąc, myślałam, że ty… no wiesz. Jesteś zdeklarowanym miłośnikiem kobiecej płci, słyniesz z tego. Dlatego nie
rozumiem tej waszej więzi. Jesteś biseksualny?
Nekromanta wybuchnął szczerym, donośnym śmiechem, co nie
zdarzało mu się często. Przez chwilę zanosił się w ten sposób, opierając jedną ręką o drzewo, a drugą przyciskając do czoła. Elfka obserwowała go z lekkim zgorszeniem. Nie rozumiała powodu jego wesołości. Najlepsze, że on sam nie rozumiał. Po prostu roznosiły go gwałtowne emocje.
– Pożegnam się teraz, Mar. Mam sprawę do załatwienia. Niecierpiącą zwłoki… – wykrztusił wreszcie, próbując doprowadzić się
do porządku.
Jednak dokładnie gdy się obrócił, chcąc odejść w stronę portalu,
zobaczył nadchodzącą przez ogród grupę ludzi w dworskich strojach.
Zamarł, nie wiedząc, czego się spodziewać; Martiael cofnęła się tro-

27
Ze względu na jego pochodzenie od awatara Mor’tyra – panamoris nie jest
w stanie opanować go całkowicie tak, jak zwykłych ludzi. Stąd zostało mu te kilka
procent wątpliwości, które trawiły go przez lata.
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chę, jakby zamierzała salwować się ucieczką przy najmniejszych
oznakach niebezpieczeństwa.
– Mistrz Rothgar?
– Owszem.
– Jesteś wezwany na dwór, pilna sprawa.
– Czy przez księcia Vlemira?
Sługa potrząsnął głową.
– Nie. Księcia Naramira.
Nekromanta wypuścił powietrze. Posłał ostatnie spojrzenie pobladłej Martiael, następnie z godnością ruszył za wysłannikami z pałacu.

PROPOZYCJA NARAMIRA
17 dni po narodzinach Norgala
Gdy chwilę potem przenieśli się na dziedziniec, twarz mrocznego
maga pozostawała nieporuszona, obojętna. Nie wiedział, czego się
spodziewać, ale nie zamierzał panikować.
Książę czekał na niego w ogrodzie. Był sam, co dało Rothgarowi
nadzieję, że sprawa, z powodu której został tu wezwany, nie jest
aż tak niepokojąca.
Młody Naramir opierał się o mur oddzielający część prywatną
ogrodów królewskich od dostępnej publicznie dla innych mieszkańców pałacu. Wydawał się dziwnie blady.
– Ach, Rothgar! – Książę wyrwał się z zamyślenia.
Przybysz zmarszczył brwi i skrzyżował ramiona na piersi.
– Uhm. Przyznam, że jestem zaskoczony, iż mnie wezwałeś, Naramirze. Po naszej poprzedniej, intensywnej rozmowie odniosłem wrażenie, że jeszcze długo nie zechcesz przebywać w moim towarzystwie.
Młody mężczyzna nieuważnie wzruszył ramionami.
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– Są sprawy większe niż małostkowe urazy…
– Małostkowe?! Groziłeś mi Inkwizycją!
– Nie ja jeden, jak się ostatnio okazało, prawda? Powinieneś się już
na to znieczulić.
Zapadła cisza. Mistrz nekromancji skierował wzrok w trawę, ale
jego przyrodni brat nie zamierzał mu odpuścić. Przysunął się bliżej
i niespodziewanie w jego ręce pojawił się jakiś bladozłoty przedmiot,
podobny do grudki proszku. Skruszył go i wokół mężczyzn wzniosła
się przejrzysta, migocząca bariera, zamykając ich w kuli o średnicy
dwóch metrów.
– Ha! – wyrzucił z siebie zaskoczony Rothgar. – Kula niewykrywalności! Tego cacka nie ruszą nawet najlepsi specjaliści z Rady! – Nie
sądził, że kiedykolwiek będzie mu dane zobaczyć artefakt mający
wartość małego księstwa. Podrapał się po brodzie w zdumieniu,
a Naramir przypatrywał mu się z zadowoleniem.
Kula niewykrywalności chroniła nie tylko przed magami, przed
paladynami, ale także… przed bogami. W pewien sposób całkiem wyłączała rozmawiające osoby z istniejącej rzeczywistości.
– Zdobyłem tym twoją niepodzielną uwagę, prawda? Chcę, byś
wiedział, że jestem zdeterminowany… Chcę, byś potraktował moje
słowa śmiertelnie poważnie.
Nekromanta stał z wyczekującą miną, ale miał już pewność, co zaraz usłyszy. Naramir kiwnął głową i szeptem powiedział:
– Zabijesz dla mnie Vlemira.
Twarz mrocznego maga nawet nie drgnęła, co zadziwiło młodego
księcia. Czemu jego starszy brat nie był zaskoczony? Czy tego się spodziewał?
– Krąg podejrzeń zamyka się wokół ciebie, prawda, Naramir? Vustian nie zdoła sam chronić twoich… spraw.
Młody mężczyzna spojrzał w bok, a jego szczęki zadrżały.
– To ten dzieciak Nerilli. Wyszło, że ma zdolności do nekromancji.
Nie chcą już wierzyć, że to mógł być jakiś lokaj. Taka potężna nekromancja! Niespotykana! Wszyscy mówią, że coś jednak musiało się
wydarzyć – wykrztusił przez zaciśnięte zęby. − Nerilla trąbi od rana
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do wieczora do dworzan, że to ja. W końcu dadzą wiarę jej słowom.
Rothgar się żachnął i odwrócił od przyrodniego brata, walcząc
z przypływem negatywnych emocji. Gdyby dał im teraz wyraz, zabiłby go na miejscu. A to nie był dobry pomysł. Nie, kiedy Vlemir pozostawał nieporównywalnie bardziej niebezpieczny. To stało się dla
maga niespodziewanie klarowne.
Młody książę, jakby wyczuł ten wewnętrzny konflikt, chwycił go
za ramię i szarpnął, zmuszając do obrócenia się.
– Przysięgam, nie byłem aż taki… Ja nie wiem… dlaczego tak się
stało! Na Otchłań, twoją matkę torturował przez miesiące, a i ty nie
masz pozaskalowej nekromancji! Trzeba naprawdę dużo cierpienia
przyszłej matki, by jego energia negatywna tak wzmocniła ten talent!
Duuużo!
Rothgar zacisnął mocniej pięści, nadal unikając spojrzenia Naramira, który przygarbił ramiona. Wypuścił powietrze z sykiem.
Miał teraz autentyczne wizje na jawie. Widział niemal, jak zabija
tego skurwiela, jak miażdży jego gardło butem, jak wyrywa mu genitalia dokładnie tak jak Yav wyrwał je Zamelnikonowi. Ta wizja pomogła mu spuścić nieco napięcia. Odetchnął. Mógł nawet znowu
spojrzeć na brata.
– Ja w ogóle nie wiem, dlaczego to zrobiłem! To jakieś szaleństwo.
Jednego dnia ona dla mnie nie istnieje, drugiego dopada mnie coś jak
obsesja! Nawet badałem się na uroki! Nic nie znaleźli!
Mistrz nekromancji lekko drgnął.
To było, jakby widział sam siebie! Przełknął ślinę. Co tu się działo?
– Zaraz, zaraz… To dokładnie jak ze mną. Najpierw ona jest moją
małą siostrzyczką, do której nie mam nic oprócz braterskich uczuć,
i nagle, jednego dnia… mam ochotę ją pieprzyć do utraty tchu. I też
brak uroków. Myślałem, że zwariuję…
Przez chwilę patrzyli sobie w oczy, uświadamiając sobie, że zaszło
tu coś niezwykłego.
– Ale kto?! I dlaczego? To nie ma żadnego sensu!
– Może dla kogoś ma… Tylko my jeszcze tego nie widzimy.
Po krótkiej pauzie Rothgar wyszarpnął ramię z uścisku Naramira,
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bo nie mógł znieść jego fizycznej bliskości.
– Zaczynam też jej wierzyć, w końcu… – Książę westchnął.
– W co wierzyć?
– Powiedziała, że tamtej nocy miała straszny sen. Posiadł ją demon.
Nekromanta wypuścił powietrze z płuc i zacisnął powieki. Za to on
nie uwierzył Naramirowi. Nadal musiał walczyć ze sobą, by nie skręcić karku temu gnojkowi.
– Zostawmy to. Do rzeczy. Chcesz, abym go zabił? Księcia, którego
kocha cały Syllon. Wspaniałego generała. Wzór cnót wszelakich −
zadrwił.
– Tak, tego samego. On i nasz „drogi” ojciec zebrali dość dowodów,
by mnie pogrążyć. Słyszałem to z zaufanego źródła.
– Czyli od Rothanny.
Naramir milczał, niejako to potwierdzając.
– Dobrze wiem, że jego śmierć leży także w twoim interesie. Vlemir jest na krótkiej smyczy kapłanek Światłości. Ja… nie. Masz moje
słowo, że dopóki nie zwrócisz się przeciwko mnie, nie spuszczę
na ciebie Inkwizycji, tak jak zrobił to nasz braciszek.
– Obiecujesz?! – warknął wściekle mroczny mag. – Nie mówisz poważnie. Podczas naszej ostatniej rozmowy zamierzałeś zrobić to samo
co Vlemir! Masz mnie za głupca?
Naramir uśmiechnął się z nutką wyższości.
– Przewidziałem, że to powiesz. Dlatego mam spinkę – wyciągnął
rękę, podając jakiś przedmiot Rothgarowi – taką, jaką posługują się
nekromanci, nieprawdaż? Wiesz, jak takiego cuda użyć, zgaduję?
Możesz mi ją założyć. Dopóki nie zwrócisz się przeciwko mnie, nie
wyślę na ciebie Inkwizycji. Umowa?
Rothgar nie przyjął przedmiotu. Ciaśniej splótł ramiona.
– Wymyślisz jakiś pseudospisek, który podejdzie pod „zwrócenie
się przeciwko tobie”, i spinka pęknie. Nie obrażaj mojej inteligencji! –
uniósł głos.
Naramir zwęził brwi.
– Miarkuj swoje słowa, bracie. Jeszcze nie jestem królem, ale gdybym był… i takim tonem zwróciłbyś się do mnie, musiałbym skrócić
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cię o głowę!
– Oooooo! O tym dokładnie mówię. To właśnie cały ty. Cokolwiek
ci się nie spodoba, szukasz okazji, by się kogoś pozbyć. Przykro mi, ale
muszę odmówić.
– Załóż inną spinkę! – Tym razem to Naramir uniósł głos. Jego
twarz wydawała się coraz bardziej zdeterminowana. Brwi miał ściągnięte. – Jeśli kiedykolwiek zwrócę się przeciwko tobie, niech zginę!
Źrenice nekromanty rozszerzyły się. Takiego poziomu desperacji
się po nim nie spodziewał. On naprawdę chciał się pozbyć Vlemira…
Czyżby został przyparty do muru?
– Nie proś mnie o nic więcej, Rothgar – podkreślił. – To jednorazowa oferta. Zyskuję ja i zyskujesz ty.
– Moment! Ale jeśli dowody ma i Vlemir, i nasz ojciec…
– Nim się nie martw. Też się tym zajmę.
Rothgar wypuścił powietrze. Nie mógł uwierzyć w to, co słyszał,
i nie mógł uwierzyć w to, jak sam reaguje. Oto odczuwał dziwną, chorą ekscytację! Taki stan ducha, jaki miewają dzieci na chwilę przed
swoimi urodzinami, na których mają otrzymać prezent życia.
Szybko skupił się ponownie, otrząsając z tej dziwnej radości.
– Chcesz go zabić?
– Oczywiście! Ten wariat niszczy Syllon od lat. Znęca się nad nami
wszystkimi, oprócz Vlemira. To zakała tego królestwa!
– To… nasz ojciec. – Rothgar nie mógł uwierzyć, że w ogóle wygłosił takie zdanie. Sam nie marzył o niczym innym, jak tylko o dniu,
w którym będzie mógł zobaczyć w trumnie człowieka, który zniszczył
mu dzieciństwo.
– Poważnie mówisz? – zakpił Naramir. – Ty masz wyrzuty sumienia? Po tym, co ten maniak robił ci przez lata? Ile kości ci połamał, ile
siniaków nabił, ile razy cię upokorzył? Ze mną było podobnie! Nie
znosił mnie tak samo, jak ciebie, przecież wiesz! Ty przynajmniej mogłeś się sam leczyć, ale ja musiałem się upokarzać u uzdrowicieli…
Za każdym razem! Raz czołgałem się ze złamaną nogą do…
– To szaleństwo!
– Nie! Podjąłem tę decyzję. Albo my, albo oni. Z nimi daleko nie
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pociągniemy. Obaj! Muszę przejąć władzę w królestwie. Nie rozumiesz? Ten furiat nienawidzi mnie, bo moja matka wyglądała
z jakichś przyczyn tak podobnie do Wiedźmy. Twojej matki. Nie mógł
tego zrozumieć. Ożenił się z nią w dziwnym przypływie pomroczności
lub może masochizmu. Chyba po to, by dręczyć się tamtym wspomnieniem. Zamienił jej życie w piekło!
– Wiem! Nie musisz mi mówić, jak bardzo nasze matki są podobne…28
Naramir nieoczekiwanie zmrużył oczy.
– A… tak, tak. Wiesz. Bo sam ją pieprzyłeś. Pewnie ci się zwierzyła.
Pewnie leczyłeś jej siniaki, co? Sprawiło ci frajdę rżnąć ją tuż po nim?
Rothgar odepchnął go tak mocno, że plecy księcia uderzyły w mur
i otarły się o powierzchnię kuli niewykrywalności. Ale Naramir nie
wydawał się tym przejmować.
– To jest ta rzecz, jakiej mógłbym użyć przeciwko tobie, ale… nie
zrobię tego, bo możesz być dla mnie użyteczny. Skorzystaj z mojej
oferty. Weź spinkę.
Twarz Rothgara pozostawała blada i ściągnięta, jego nozdrza – poszerzone, a na czole widoczna była wilgoć. Ta rozmowa sporo go
kosztowała.
– Użyć przeciwko mnie, powiadasz? Rozważ to dobrze. Spałem
z nią dokładnie dziewięć miesięcy przed twoim narodzeniem. Zawsze
się zastanawiałem, co jeśli…?
Twarz Naramira stężała w sekundę.
– I popatrz – ciągnął bezlitośnie Rothgar, pochylając się nisko nad
jego uchem. – Nie masz ani śladu nekromancji. Czyżbyś się jednak
począł ze słodkich pocałunków, jakie mi ofiarowała? I tych uroczych
jęków, gdy dochodziła, drżąc pode mną? A nie z tego brutalnego rypania, które on jej zapewniał? Popatrz! Nerilla jest jego córką i ma
nekromancję na piątce! Tak długo tłukł Mesję, że dało to jakiś efekt.
28

Jak może pamiętacie, Mesja jest nieślubną córką siostry Królowej-Wiedźmy z
Hezrynu i kuzyna Wiedźmy, Mecjusza. Stąd ich niezwykłe podobieństwo.
Rothgar i Naramir III są ze sobą spokrewnieni z dwóch stron rodu. Szczegółowe
drzewa genealogiczne znajdziecie na www.uczennekromanty.pl/do-pobrania
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A ty? Nie masz nic! NIC! Coś jest na rzeczy, nie uważasz?!
– Zamknij się! – wrzasnął Naramir, kurczowo zaciskając pięści.
Poczuł falę strachu. Jeśli faktycznie był dzieckiem z nieprawego
łoża, jego prawa do tronu mogłyby być łatwo podważone. Nie chciał
o tym myśleć, nie chciał nawet próbować poznać prawdy.
– Zakazuję ci o tym mówić. Kiedykolwiek! Komukolwiek! Słyszysz?! – wrzasnął.
Rothgar wyprostował się i tylko zaśmiał złowieszczo. Potem przeciągnął palcem po ustach i wykonał gest „wyrzucania kluczyka”.
– To będzie nasz sekret! Słowo malefika!
Naramir stał chwilę, patrząc w bok, próbując uciszyć oddech.
Rothgar przypatrywał się mu spod zmrużonych powiek. Osobiście
mocno wątpił, czy jest jego ojcem, mimo pozornej zgodności dat. On
był z Mesją raz, a Naramir II miał ją codziennie. Szanse wydawały się
nikłe. Ale nawet jeśli taki przypadek by zaistniał, niczego dla niego
nie zmieniał i nic dla niego nie znaczył.
Wyprostował się i wzruszył ramionami.
– Pozwól mi być obok, gdy będziesz to robić. To jest, zabijać naszego staruszka. Chcę spojrzeć w jego oczy w chwili śmierci. Chcę,
by wiedział, że jestem obok. Poza tym… mógłbym pobrać jego energię,
przyda mi się, jeśli kiedykolwiek chciałbym zostać liczem! − uzupełnił,
podnosząc palec w powietrze.
Naramir żachnął się, rad z powrotu do głównego tematu.
– No dobrze, dobrze. Możesz przy tym być! Widzę, że ta cała bzdura z przemianą w licza nigdy nie wyleciała ci całkiem z głowy. Nie
moja sprawa. Nie obchodzi mnie to.
– Ale mnie obchodzi. Astrologiczna wiedza zaleca, by pierwsze,
trzecie, piąte i siódme filakterium było najmocniejsze. Chciałbym,
aby esencja ducha29 mojego ojca stanowiła podstawę mojego pierwszego. A na dodatek jego urodziny są za trzy dni. To idealny energetycznie moment. Proponuję taką datę.
Książę zmrużył oczy.
Filakteria nie są tworzone z duszy w dosłownym sensie, ale z siły życiowej
i esencji danej istoty, zwanej w uproszczeniu duchem.
29
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– To lepiej pośpiesz się z Vlemirem. Dziś wyruszył do Vutton, bo
szpiedzy zauważyli jakieś ruchy na granicy z Hezrynem. Musisz udać
się za nim, bez zwłoki. Ma tam być dwa dni, potem wraca i chcą
z ojcem przystąpić do… analizy dowodów z udziałem dodatkowych
magów śledczych z Vaseyu. Oni mają kwalifikacje, by unieważnić
raport Vustiana. Będę wówczas skończony.
Rothgar wziął wreszcie spinkę od przyrodniego brata i natychmiast wbił ją w swoją dłoń, a następnie w jego ciało… Książę
krzyknął, ale nie cofnął się. Ich połączona krew popłynęła po wnętrzu
dłoni młodzieńca. Nekromanta przymknął oczy.
– Jeśli kiedykolwiek zagrozisz mojemu życiu lub wolności, sam
zginiesz – wyszeptał. – I jeśli kiedykolwiek zagrozisz życiu księcia
Fenrila!

ZABÓJSTWO
19 dni po narodzinach Norgala
Rothgar spędził pełną dobę na obserwacji obozu, w którym stacjonował Vlemir – niestety bez większych rezultatów. Książę był zawsze
w czyimś towarzystwie, zwykle w dużej grupie.
Mag miał przy sobie pojedynczego zombiaka oraz oczywiście Yava,
pomagającego mu w wykonaniu tego niewdzięcznego zadania. Po
tylu godzinach w towarzystwie gadatliwego pozasferowca w głowie
mu szumiało; nawet martwiak przypatrywał się demonowi z głupio
otwartymi ustami, jakby nie mógł wyjść ze zdziwienia, że można tyle
mówić.
Yav rozwodził się nad udrękami życia w ich wymiarze oraz
w „specjalnym miejscu”, którym rządzi władca demonów zwany Królem Otchłani – najpotężniejszy byt znany istotom z innych wymiarów.
– Ten sukinsyn zasysa od wszystkich. Spędzasz pół dnia
na straszeniu redaktorów, a cała ta energia leci do tego typa. Harujesz
jak wół i nic z tego nie masz, wegetujesz na oparach! Poluje też
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na ludzi. Ma swoją czeredkę ciasno spiętych. Muszą sami do niego
sięgnąć, wiesz? Wtedy daje im pewne rzeczy. Malutkie, ale akurat
takie, jakich potrzebują. A bierze masakryczne myto! Nie wiedzą,
w co się pakują, naiwniacy! Uch, pamiętam historię pewnej baby.
Została odcięta od dzieci, ale chciała wiedzieć, co się dzieje u nich
dzieje. Zawarła z nim umowę. Oddała jedno dziecko w jego posiadanie,
rozumiesz? Żeby móc być przy swoim drugim. Ogarniasz? Co
za desperacja!30 Albo innym razem…
– Zamknij się na chwilę. Widzę jakiś ruch na plaży!
Rothgar przycisnął do oka magiczną lunetę.
– Grupa żołnierzy, w tym Vlemir, stoi na piasku, tuż nad wodą.
Jest ich wciąż za dużo…
Yav przysunął się bliżej.
– Przestań mi sapać nad ramieniem! – warknął mag.
– Sapać? Ja nie oddycham! Jesteś strasznie przewrażliwiony. Masz
za mało seksu.
Rothgar aż oderwał oko od lunety. Spojrzał na Yava, który wykształcił szybko niemal ludzką twarz, tyle że smoliście czarną,
i zamrugał wdzięcznie powiekami jak flirtujący podlotek.
– Seks? Ty w ogóle wiesz, co to jest?
Demon splótł giętkie macki na „piersi”.
– Oczywiście. Demoniczny seks! Energetyczny seks! Każdy seks!
Rothgar parsknął, powracając spojrzeniem do lunety.
Zamarł. Żołnierze się rozbierali, szykując najwyraźniej do kąpieli.
Było bardzo upalne popołudnie i choć Czarna Rzeka nie wyglądała
na specjalnie ciepłą, ich to ewidentnie nie zrażało.
– Ej, ej, ej…! – podekscytował się. – To może być okazja! – Rzucił
demonowi niewielką bransoletkę, którą uplótł z włosów martwiaka.
– A fuj! – syknął demon, odsuwając się. Plecionka upadła na ziemię.
Zombie zaskrzeczało żałośnie, a nekromanta wywrócił oczyma.
– Słuchaj, durniu. Ja nie powinienem sterować nieumarłym.
Stworzyłem dla ciebie jednorazówkę, pozwoli ci przez kilkanaście
Wyjaśnienie tej niepozbawionej znaczenia historii poznacie w tomie II Ucznia
nekromanty: „Fascynacja”.
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minut dowodzić zombie. Jak okaże się, że Vlemir ma jakiś amulet
boskiej ochrony, nie dasz mu sam rady. Ale nieumarły ma szansę,
nawet jak go potelepie, on nie czuje bólu, nie czepiają się go przekleństwa, nie reaguje na wiele bodźców. Stanowicie razem zgrany zespół.
Jak nie on, to ty. Jeśli ty zabijesz Vlemira, nikt do mnie nie dotrze.
Jeśli on, na twój rozkaz, to samo. Musicie się ubezpieczać!
Yav z ponurym warknięciem ubrał bransoletkę na jedną ze swoich
macek.
– Nienawidzę truposzy. Nie można ich w ogóle nazwać demonami… To są bezmózgie ameby! Absolutne dno w hierarchii. A ten jest
jeszcze w tak posuniętym stadium rozkładu…
– Dobra, rozumiem. Jesteś wrażliwym demonem. Ale te kilka minut wytrzymasz, jasne?
Yav sapnął i zatelepał głową z rezygnacją.
Mężczyźni tymczasem wchodzili do rzeki, Vlemir razem z nimi.
– Ruchy! – pogonił ich Rothgar. – Zanurzcie się i podpłyńcie tak
blisko, jak się da. Ja zejdę na sam brzeg za wami. Moja telepatia jest
mizerna i stąd nie mógłbym was słyszeć i patrzeć waszymi oczami.
Idziemy! – zakomenderował.
Przebijając się przez nadbrzeżne zarośla, zeszli na płyciznę.
Rothgar wszedł w gęstą trzcinę i kucnął, obserwując przeciwległy
brzeg.
Miał przy sobie proszek zwany pulvą, do tworzenia kapsuł czasu31,
oraz szczura niezbędnego w tym procesie, którego wcześniej upolował dla niego Yav. Wiedział, że będzie potrzebować tego zestawu
do skutecznej realizacji swojego planu.
– Wypływają! Są już daleko od plaży! – Alarmującym szeptem
zwrócił się do Yava. – Vlemir jest w pewnej odległości od innych, lubi
się popisywać. Pewnie chce pokazać, że nie boi się silnego prądu.
Wcisnął do kieszeni zombiaka nóż, sznur i metalowy hak − tak
na wszelki wypadek.
– Wyruszamy zatem. – Demon kiwnął głową i zanurzył się pod wodę, a nieumarły, sterowany teraz przez niego, naśladował jego ruchy.
31
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O kapsułach poczytacie w tomie I serii Uczeń nekromanty.

Rothgar zmrużył oczy i wbił spojrzenie w maleńki punkt widoczny
na powierzchni.
– Zobaczymy, jak dobrze pływasz, sukinsynu – mruknął z ponurym uśmiechem.
Zamknął powieki. Połączył się z nieumarłym, by śledzić jego podwodną wędrówkę, ale ku swemu rozczarowaniu niezbyt dobre zdolności telepatyczne nie pozwalały mu na jednoczesne obserwowanie
tego, co się działo przed oczyma zarówno Yava, jak i zombiaka. Musiał wybrać jednego z nich, co utrudniało mu koordynację ich działań.
Przeklął pod nosem swój status telepaty półkrwi.
Yav dotarł pod Vlemira szybciej. Spoglądał na niego z dna. Nogi
księcia poruszały się ponad jego głową.
– Czekaj na zombiaka! – polecił mu Rothgar.
Nieumarły poruszał się z mozołem, bo nurt przy dnie popychał go
dość mocno, ale w końcu dotarł na pozycję.

– Musicie chwycić go równocześnie! Ty za jedną nogę, martwiak
za drugą! Gdyby coś poszło nie tak, będziecie się uzupełniać!

Rothgar przeniósł się teraz do umysłu zombie. Przez jego zgniłe
ślepia widział niewyraźnie, chociaż to, czym patrzył − to nie były jego
fizyczne oczy. Oczywiście żadna abominacja nie stanowiła tylko swojego ziemskiego ciała; nekroenergetyczna esencja w niej wciąż mogła
postrzegać rzeczywistość dookoła, nawet jeśli ciało miało uszkodzone
narządy wzroku.
Zobaczył, jak gnijąca ręka na polecenie Yava sięga po stopę Vlemira. Z drugiej strony, w idealnej synchronizacji, macka demona chwyciła kostkę następcy tronu.
Jego brat został błyskawicznie wciągnięty pod powierzchnię wody,
przez moment zapewne w stanie szoku… Nie rozumiał, czy to celowe
działanie, czy o coś zaczepił, być może niesionego z nurtem.
Jednak gdy demoniczny duet obniżył się w stronę dna, Vlemir
zgiął się i zobaczył, że to, z czym ma do czynienia, nie jest bynajmniej
przypadkowym wirem wodnym lub kłębem wodorostów.
Wtedy stało się coś nieoczekiwanego.
Rothgar w pierwszym momencie myślał, że to jakaś iluzja wzro-
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kowa.
Z wnętrza ciała następcy tronu wydostała się błękitna strefa jaskrawego światła, podobna nieco do używanego przez paladynów
świętego ognia, ale o wiele bardziej intensywna w blasku.
Fala dziwnej energii uderzyła w Yava i zombie… Pozasferowiec
odpadł od księcia natychmiast, spływając na dno rzeki jak rozpadający się kawałek rozgrzanej smoły. Jedynie zombie trzymało wciąż
kostkę Vlemira – wyłącznie dlatego, że eksplozja wywołała paraliż
i jeszcze mocniejsze zaciśnięcie jego trupich palców. Esencja nekroenergetyczna została jednak z niego całkowicie wypchnięta! Stał się
na powrót… zwłokami.
Rothgar zaklął wściekle, przyciskając palce do czoła. Głowa bolała
go od wysiłku; nie nawykł do takiego używania swojego umysłu ani
swojej telepatii, zwłaszcza na tak dużym dystansie. Pulsowało mu
w skroniach.
– Kurwa! Porażka! – wrzasnął, próbując połączyć się z Yavem.
Po krótkiej chwili mu się to udało, ale dotarło do niego, że Yav jest
w fatalnym stanie. Jego demoniczna matryca została niemal doszczętnie zniszczona, wypalona! Demon trzymał się przy życiu resztką świadomości.
– Yav! Błagam cię! – zaapelował do niego Rothgar. – Jeśli zabijesz
tego skurwysyna, naprawię twoją matrycę! Zrobię z ciebie potężnego
demona! Przysięgam! Pomogę ci uwolnić się od Króla Otchłani! Rozumiesz? Przywróciłem nekroenergię do ciała zombie! Kieruj nim!
Każ mu trzymać Vlemira pod wodą za wszelką cenę! Musi stracić
przytomność!
Yav resztką sił polecił zombiakowi owinąć wokół kostki Vlemira
sznur, który dał mu wcześniej Rothgar i zarazem opleść go wokół
swej talii.
Zrobił to w ostatnim momencie, bo Vlemir ponowił swój osobliwy,
energetyczny atak.
Demon był na szczęście za daleko na dnie, by poczuć ten impet, ale
zombie znowu przyjęło pełną dawkę dziwnej, błękitnej energii. Jego
nekroenergetyczna esencja raz jeszcze uległa pełnej dezintegracji.
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Nekromanta zmełł przekleństwa pod nosem, ale przynajmniej metoda ze sznurem zadziałała. Zombie zwisało na Vlemirze całym ciężarem i miał on problem, by wypłynąć na powierzchnię z dodatkowymi
kilogramami przywiązanymi do nóg. Jednak jego siła i determinacja
sprawiła, że powoli zaczął się unosić.

– Hak! Yav! Wbij mu hak w nogę…

Ale demonowi brakło sił, by się ruszyć, był ledwo przytomny. Nekromanta dygotał z frustracji, nie wiedząc, co jeszcze może zrobić.
Ponownie wysłał dawkę nekroenergii do trupa.
– Ostatnia próba, Yav! Pełna mobilizacja! Niech zombie szarpnie

go konkretnie na dół i owinie się wokół niego własnym ciałem! To
zadziała na jego psychiczną wytrzymałość!

Znajdujący się w fatalnym stanie demon, z trudem trzymający się
życia, posłusznie rozkazał po raz trzeci ożywionemu zombiakowi ponowić atak na Vlemira.
I tym razem nastąpiła zmiana.
Vlemir przebywał już ponad dwie minuty pod wodą. Brakowało
mu oddechu. Miotał się, odpychając zombie, które uchwyciło go
w swoje ramiona i mocno szarpnęło w stronę dna.
Stało się to w ostatniej chwili, gdyż dwóch innych żołnierzy zaczęło nurkować w okolicy i poszukiwać księcia w mulistej wodzie. Musieli zauważyć, że długo nie wypływał.
Następca tronu nie stworzył już trzeciej fali. Prawdopodobnie zużył resztkę powietrza na finalne zmagania z nieumarłym.
Wyprężył się i znieruchomiał, tracąc przytomność.
Teraz wszystko zależało od zombiaka.
Rothgar, czując, jak puls z ekscytacji skoczył mu do niebezpiecznego poziomu, w nerwowym pośpiechu pompował truposza
nekroenergią, konsekwentnie przemieniając go w ghula, a zaraz potem ghasta. Nie żałował swoich zasobów energii, dając zombiakowi
ekstra siłę i szybkość. Stwór pochwycił teraz w swoje szpony dwóch
żołnierzy, którzy zbliżyli się, wreszcie zauważając w mętnej wodzie
ciało księcia. Bez wahania skręcił im karki na polecenie Yava lub…
z własnej inicjatywy. Rothgara to nie obchodziło. Następnie ghast
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chwycił pozasferowca i przerzucił go sobie przez szyję jak poszarpany
szalik, a nieprzytomnego Vlemira powlókł za nogę.
Nekromanta popędzał go gorączkowo, bo czas następcy tronu
szybko się kończył. Mógł wyczuć, że jego dusza zbliżała się do granicy.
Ledwo wszedł między trzciny, mag pomógł mu rzucić księcia
na suchy grunt i z miejsca zaczął opróżniać jego płuca z wody, stosując sztuczne oddychanie i masaż serca. Miał wrażenie, że ziemia pali
mu się pod nogami; wszystkie nerwy były napięte jak postronki.
– Ryba, ryba, przynieś mi rybę! – polecił ghastowi.
Stwór od razu zanurkował pod wodę.
Rothgar wciąż pracował jak szalony, próbując przywrócić bicie
serca Vlemira, choć bez większego efektu. Mimo to czuł, że dusza ciągle jeszcze trzyma się fizycznej formy – z dziwną wytrwałością, niemal nadnaturalną.
Gdy ghast wrócił ze szczupakiem, nekromanta natychmiast pobrał
energię życiową stworzenia i wtłoczył ją w ciało Vlemira. I dopiero
wtedy nastąpił przełom. Serce ruszyło. Chwilę potem następca tronu
rozkaszlał się gwałtownie.
Rothgar sapnął z ulgą, ale nie miał czasu do stracenia, bo książę
mógł dysponować jeszcze innymi sztuczkami w swoim arsenale. Błyskawicznym ruchem wyjął swój ulubiony nóż motylkowy 32 i ciachnął
pasmo jego włosów. Następnie sprawnie rozsypał pulvę dookoła brata. W momencie, gdy Vlemir uniósł powieki, Rothgar już nacinał szyję szczura, składając niezbędną ofiarę krwi.
− „Rośnij”! – krzyknął w nekronimusie. − Zemsta hezryńskiego bękarta33! − dodał, patrząc bratu w oczy.
– Nie! – jęknął książę, ale było za późno. Szklana kapsuła wzniosła
się ponad nim, zamykając go w czasowym bąblu.34
Mistrz nekromancji opadł na piasek, dysząc z wyczerpania
i nerwów. Serce waliło mu w piersi tak szybko i donośnie, że miał
Więcej o tym w „Mavecu” na www.uczennekromanty.pl/do-pobrania.
Dlaczego tak właśnie o sobie powiedział, dowiecie się w II tomie Ucznia nekromanty „Fascynacja”.
34
Więcej o tym znajdziecie w tomie I.
32

33
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wrażenie, iż zemdleje.
Jednak wiedział też, że to nie koniec jego zadania. Po upływie kilku minut, gdy mniej więcej doszedł do siebie, zawezwał ghasta,
a pasmo włosów księcia wepchnął mu do gardzieli. Rozciął jego
brzuch, by uwolnić gazy, następnie odesłał go do wody i gdy stwór
zanurkował pod jej powierzchnię, zabrał mu całą nekroenergię.
Sekwencja tych czynności musiała być zachowana dokładnie
w takiej kolejności, inaczej szanse na wykrycie przyczyn tego zabójstwa przez magów śledczych znacznie by wzrosły.
Dopiero wówczas uspokoił się nieco bardziej i usiadł na piasku,
wbijając wzrok w Yava. Demon wyglądał jak plama przepalonej,
skwierczącej smoły.
Nie mógł się ruszać.
– Spokojnie, Yav. Ja dotrzymuję obietnic. Ty spełniłeś swoje zadanie, ja wypełnię moją część zobowiązania. Wejdź do butelki, przejdź
w stan hibernacji. Gdy wrócę do Syllonu, pójdę do Białego Albina i El
Nekrofila. Chłopaki znają się na rzeczy. A jeśli nie oni, odwiedzę
w Val najlepszego mistrza demonologa, Vertesa. Naprawimy cię!
Słowo malefika.
Yav nie odpowiedział, bo nie miał sił, ale bardzo powoli wsunął się
do butelki, którą podstawił mu Rothgar. Mężczyzna zakręcił ją
i schował do torby, a potem napełnił nekroenergią ciała dwójki żołnierzy unoszące się z nurtem jakieś sto metrów od nich.
Uśmiechnął się pod nosem, gdy wyłonili się z wody.
– Chyba nie sądzicie, panowie, że będę sam dźwigał tę kapsułę! Zapraszam, potrzebuję pomocy. Do najbliższego portalu w Vutton mamy kilka kilometrów! A wy jesteście świeżakami, zatem pójdzie wam
dobrze!
Dopiero kiedy już wyruszyli w drogę, zaczął myśleć nad tym, co
zobaczył pod powierzchnią rzeki.
Czym i w jaki sposób bronił się Vlemir? Skąd pochodziła ta osobliwa moc? Rothgar długo nad tym myślał, ale miały minąć niemal dwie
dekady, zanim udało mu się odkryć tę tajemnicę.
Odczuwał teraz jakiś rodzaj triumfu nad księciem, drobny cień sa-
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tysfakcji, jednak okazał się on bardzo ulotny. Gdy wreszcie dotarł
do swojego dworu, pierwsze, co zobaczył, to siedzącego na schodach
do piwnicy wampira Zanela, czytającego z zaciekawieniem „Gazetę
Syllońską”.
Jedynka głosiła:

NIE ŻYJE KRÓL
NARAMIR II OKRUTNY!
Mag zaklął wściekle i wyrwał mu tygodnik z ręki, wbijając oczy
w nagłówek.
– A to sukinsyn!
Naramir… wkrótce już III − nie dotrzymał swojej obietnicy.

POGORSZENIE
20 dni po narodzinach Norgala
Gdy żołnierze-zombiaki chowali kapsułę w jego sekretnym sanktuarium, Zanel i Yano szeptali tymczasem do ucha Rothgara ostatnie
plotki.
Okazało się, że dzień wcześniej Naramir II został znaleziony
z tkwiącą w plecach antymagiczną, czarną dagą i w zamku wybuchła
panika. Ale nie to stanowiło największą ciekawostkę.
Zanel, rozglądając się po prosektorium należącym do Rothgara,
cicho rzucił:
− Mistrzyni Rothanna została zwolniona z usług dworskiej alchemiczki. Przybyła tu dziś rano w fatalnym humorze, chyba szukając
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ciebie, Mistrzu. A potem znów udała się do zamku, by zabrać swoje
rzeczy.
− Została zwolniona w dniu jego śmierci? O co może chodzić? −
Nekromanta podrapał się po brodzie. − Zawsze sądziłem, że ona
i Naramir III dobrze się dogadują. Jest między nimi tyle podobieństw… − dorzucił kwaśno.
Yano podrapał się po głowie i mruknął.
− Była bardzo zdenerwowana. Rzadko ją taką widywaliśmy. Pytała,
czy wiemy, gdzie jesteś, Mistrzu.
Rothgar skrzywił się lekko. Nie miał najmniejszej ochoty na oglądanie siostry. Nieważne, w jakiej się znalazła sytuacji i dlaczego ją
zwolniono. Sama myśl o jej bliskości wywoływała w nim dreszcze
i ten stan nasilał się od lat.
− To nie jedyna osoba, która szukała Mistrza − dorzucił Zanel,
oglądający stojące na półkach słoje z narządami zakonserwowanymi
w formalinie. − Była tu jeszcze ta śliczna elfka. Ta ze słodkimi usteczkami − dodał z obleśnym uśmiechem.
Nekromanta uniósł brwi.
− Martiael? Czego chciała?
− Powiedziała, że książę Fenril czuje się… kiepsko. Coś takiego.
Rothgar nie dał nic po sobie poznać. Odprawił wampiry,
a następnie spojrzał na swój strój, pokryty błotem i resztkami wodorostów. Westchnął. Musiał udać się do łazienki. Nie wzywał jednak
służącego, by podgrzał mu wodę. Wykorzystując swój talent do magii
bojowej, przywołał falę ognia i zrobił to samodzielnie. Dokładnie się
umył, pozbywając wreszcie zapachu mułu i… zombiaków.
Ubrał się w szatę w stylu nieco podobnym do noszonych przez elfy
– długą, z szerokimi rękawami, wiązaną równie szerokim pasem
z jedwabiu. Tyle że oczywiście unikał lubianych przez nich pastelowych kolorów, a zamiast tego przywdział swoją ulubioną czerń. Była
to jedyna barwa, którą kiedykolwiek tolerował, z wyjątkiem być może ciemnego grafitu.
Po chwili wahania rozpuścił włosy i rozczesał je na modłę tego, jak
swoje nosił książę, czyli idealnie proste, równo rozmieszczone
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na plecach i ramionach.
Tak przygotowany przeniósł się na dziedziniec pod pałacem Fenrila.
Służący na jego widok wydawał się lekko zaskoczony, bo nigdy nie
widział Rothgara odzianego w elfim stylu, a już na pewno bez jego
nieodłącznego, ciasnego warkocza.
Dylf zaprowadził mężczyznę do salonu w zachodniej części pałacu.
Znajdowały się w nim instrumenty muzyczne, a przy jednym z nich –
harfie – siedział elfi książę i cicho grał. Ubrał się dziś bardzo niedbale
jak na siebie, a mianowicie w coś w rodzaju szlafroka. Miał bose stopy,
a włosy związane w kucyk, co było u niego rzadką fryzurą.
Na widok Rothgara uniósł głowę, ale nic nie powiedział. Wrócił
do brzdąkania.
Mroczny mag podszedł do stołu, na którym leżały różne instrumenty i wybrał niewielką lutnię z podwójnymi strunami.
Usiadł i uderzył w nie lekko, a Fenril przypatrywał mu się spod oka.
− Umiesz grać? − spytał, ale bez większego zainteresowania.
− Umiejętnością bym tego nie nazwał. Uczyłem się na polecenie
króla grać na trzech instrumentach. Klawesynie, lutni i harfie… Kilka
lat. Ale bez pasji… Ojciec żywił przekonanie, że to część arystokratycznego wychowania.
Wsłuchał się w dźwięk strun i nastroił dwie z nich. Fenril spytał
w zaskoczeniu:
− Możesz stroić bez podania dźwięku?
− Mam słuch absolutny. − Rothgar wyszczerzył zęby. − Najbardziej
bezużyteczny dar spośród moich talentów. Drugi to umiejętność robienia sztuczek z użyciem noża motylkowego.
Elf uśmiechnął się smutno.
− Nie taki nieużyteczny. Zapewne dlatego mówisz perfekcyjnym
elfickim. Zupełnie bez akcentu.
Rothgar wzruszył ramionami i pochylił się lekko, układając palce
na gryfie instrumentu. Zagrał prostą melodię, którą kiedyś jako
dziecko sporo ćwiczył. Potem z zażenowaniem odłożył lutnię.
– Eeee! To nie jest moja mocna strona. Lepiej sobie radzę z nożem.
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– Zaśmiał się.
– Nie poszło źle, przynajmniej nie zagrałeś ani jednej fałszywej nuty. – Fenril powiedział to z dziwną melancholią w głosie, a nekromanta wzruszył ramionami.
– Cóż, jednego sobie nie mogę zarzucić. Nigdy nie byłem fałszywy.
Przyniosło mi to miliony siniaków i zero chwały – zakpił.
Książę wbił wzrok w harfę i przygryzł usta.
– To piękna cecha. Jednak nie może być ona luksusem polityków.
Powinieneś być szczęśliwy, że nie musisz się posługiwać fałszem na co
dzień.
Uderzył w struny, wydobywając z instrumentu piękną melodię.
Nie grał długo; po niecałej minucie z niechęcią opuścił dłonie i oparł
czoło o szyjkę harfy. Wydawał się niezwykle zmęczony, przygaszony.
– A teraz… dla odmiany, ty zabaw mnie pokazem sztuczek. Proszę.
O ile oczywiście nosisz przy sobie ten nóż.
Rothgar zmierzył go nieco zdezorientowanym spojrzeniem, ale
skinął głową.
− Oczywiście, że noszę. Może nawet są na nim jeszcze resztki włosów Vlemira – mówiąc to, dobył ostrze.
Najpierw wykonał efektowne otwarcie motylka, połączone
z wirowaniem na kciuku, a potem ósemkę i pełny obrót oraz kilka
dodatkowych efekciarskich sztuczek.
Twarz Fenrila wskazywała na duże zaskoczenie. Pojawił się też
na niej nikły uśmiech. Nagle jednak oprzytomniał i spytał:
− Włosów Vlemira?! Czyżbyś…
Rothgar zaśmiał się, prostując z zadowoleniem i okręcając płynnym ruchem nóż dookoła palców. Tempo, w jakim to zrobił, mogło
zaimponować nawet doświadczonym ulicznikom.
− A więc ten drobny szczegół ci nie umknął? Tak. Nasz problem został rozwiązany.
Widowiskowym obrotem zamknął nóż i wsunął go w specjalne
miejsce na cholewce swoich butów. Rozparł się na krześle, splatając
dłonie na brzuchu. Jasnozielone oczy elfa śledziły każdy jego gest,
trudno jednak było wyczytać, co faktycznie myśli.
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− Zaskakujesz mnie, nekromanto. Jesteś najlepszy. Nie tylko w zabawie nożem używanym przez uliczników − podsumował z subtelnym uśmieszkiem.
− Nie drwij. Jego zabójstwo to majstersztyk. Nie uwierzyłbyś, jak
zawzięcie się bronił. Miał zdumiewającą moc. Mój demon został niemal anihilowany. Zombiaka trzykrotnie doładowywałem. No i skutek taki, że Naramir III to… teraz oficjalnie następca tronu. Od wczoraj! Pstryknięcie palców i dwie przeszkody zniknęły, w tym nasz ojciec, jak wyczytałem z gazety po powrocie do dworu. Ku mojej wielkiej irytacji.
Elf westchnął.
− Tak. Też już słyszałem. Rudniczka miała rację − szepnął jakby
do siebie.
− Zapadła ciężka cisza.
– Co czujesz… na myśl, że twój ojciec nie żyje?
– Radość? Gdybym umiał śpiewać, zaśpiewałbym – prychnął
i klepnął się mocno w uda, jakby chciał podkreślić swój entuzjazm,
ale widząc nikłą reakcję Fenrila, szybko dodał: – Jesteś zaskoczony?
Nie pamiętam tygodnia, bym nie leczył się z jego „życzliwości”. Nienawidził mnie od kołyski, podobnie jak Naramira. Sam wyhodował
sobie żmije na własnym łonie.
Twarz elfa wyrażała nawet głębsze przygnębienie niż poprzednio,
pomimo że te wiadomości powinny go ucieszyć. Rothgar wstał i podszedł do niego. Niespodziewanie dosunął sobie mały taboret, który
służył do wspierania nogi podczas gry na lutni, i usiadł tuż koło arystokraty. Jego kolano dotknęło smukłej łydki księcia.
− Martiael przybyła do mojego dworu. Powiedziała, że źle się czujesz.
Fenril żachnął się z goryczą.
− Nie powinna. To nie jej sprawa.
− Czy powiedziałeś jej o tym… co się wydarzyło?
− Nie zamierzam jej tym obciążać. Wystarczy, że ja się z tym zmagam.
Rothgar milczał, spoglądając na dłoń księcia bezwiednie muskają-
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cą struny. Widać było, że walczy ze sobą. Wypuścił powietrze,
a potem ponownie je nabrał, jakby się do czegoś szykował.
Nagle spojrzał księciu w twarz i podniósł dłoń, kładąc ją na szyi elfa. Kciukiem dotknął jego szczęki.
− Fenril… Porozmawiaj ze mną. Możesz mi powiedzieć o wszystkim, co cię boli. Wysłucham cię. Postaram się pomóc, zrobię, co
będę mógł, byś poczuł się lepiej… Zrobię wszystko.
Książę poruszył ustami, wydawał się najwyraźniej zdumiony tym
intensywnym wywodem.
Wpatrywali się w swoje oczy. Elf pierwszy odwrócił wzrok.
− Wyglądasz dziś pięknie, Rothgar. Rozpuściłeś włosy. Czy to dla
mnie?
− Odpowiedz mi, Fenril. Jak mogę ci pomóc?
Arystokrata zignorował to pytanie i powtórzył swoje:
− To dla mnie? Ubrałeś i uczesałeś się tak dla mnie?
Rothgar sapnął lekko i z pewnym zniecierpliwieniem rzucił:
− Nie każ mi mówić oczywistego.
Elf podniósł rękę i wsunął ją we włosy maga, zanurzając palce
w ich bujnej fali.
− Są tak gęste, niewiarygodne…
Mężczyzna przymknął oczy, bo przeszedł go przyjemny dreszcz.
Nie przyznałby się do tego przed nikim, ale zawsze lubił, jak ktoś bawił się jego włosami, co jednak rzadko miało miejsce, bo w większości
przypadków nosił je ciasno związane.
Dłoń Fenrila zawędrowała na jego skroń, a potem miękkim gestem
zsunęła się na policzek i linię szczęki, ale tam się nie zatrzymała. Palce
musnęły dolną wargę nekromanty, w delikatnej, erotycznej pieszczocie.
− Kochaj się ze mną, Rothgar − szepnął.
Zamknięte powieki mężczyzny natychmiast się otwarły. Miał poszerzone źrenice.
− Co?! − Wyprostował się gwałtownie. − Fenril… po tym, co przeszedłeś, to nie jest dobry pomysł. Potrzebujesz czasu. Musisz się uporać z…
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− Nie! Nie rozumiesz? Ja chcę zapomnieć. Chcę to nadpisać. Zasłonić czymś, co będzie dobre, co da mi radość. Tamte obrazy do mnie
wracają, wciąż i wciąż. To trwało pół nocy, Rothgar! Myślałem,
że umrę, że nie wytrzymam już dłużej…
Nekromanta chwycił go za ramiona i przyciągnął do siebie.
− Szsz… Uwierz mi, Fenril. Nie jesteś jeszcze gotowy. Daj sobie
chwilę! To będzie dla ciebie rozgrzebywanie tamtej traumy!
Ale Fenril nie dał się przekonać, stanowczo odsunął go od siebie
na odległość wyciągniętych ramion. Położył mu dłonie na policzkach.
− Nie z tobą. Tobie ufam!
Zapadła cisza, w której słychać było tylko ich przyśpieszone oddechy.
A potem…
… zaburzył ją odgłos kroków służącego.
Ponieważ drzwi do salonu stały otwarte, dylf od razu zobaczył nader intymną pozycję, w jakiej siedzieli Rothgar i Fenril. Ale nie pokazał po sobie zdumienia. Już nie.
− Jaśnie panie. − Skłonił się lekko. − Przybyła jakaś ludzka kobieta.
Przedstawiła się jako Rothanna de Syllon. Chce się widzieć z Mistrzem.
Nekromanta w pierwszej chwili zachował się tak, jakby nie dosłyszał tych słów. Po sekundzie jednak zerwał się na równe nogi,
a na twarzy odmalowała mu się złość.
− Co? Rothanna? − Wzniósł ręce do skroni. − Wybacz książę, ale…
− Zaproś ją tutaj − powiedział nagle arystokrata, zwracając się
do sługi. Splótł dłonie na piersi.
Nekromanta otwarł usta, chcąc coś dodać, ale młody dylf zniknął
już z widoku.
− To nie jest dobry pomysł, Fenril! Ta suka każdą moją słabość
przekształci w oręż do gnębienia mnie. Użyje jako czegoś, czym będzie mogła mnie szantażować.
− Ja jestem twoją słabością?
Rothgar wywrócił oczyma. Zauważył leżącą na sofie szatę księcia.
Szybko mu ją podał i niemal przemocą wcisnął na grzbiet.

237

− Przynajmniej wyglądajmy normalnie, a nie tak, jakbyśmy przed
chwilą wyszli z łóżka.
Fenril zaśmiał się z goryczą, ale posłusznie zawiązał ubranie w pasie. Rothgar usiadł w fotelu pod przeciwległą ścianą, by zdystansować
się wizualnie od księcia, najbardziej, jak to było możliwe. Przybrał
znudzoną, obojętną minę.
Jednak gdy Rothanna wkroczyła do salonu, szare, zimne oczy
od razu skierowała na brata, a potem na Fenrila, i uśmiechnęła się
mrocznie.
− Witam, jaśnie panie! − Dygnęła lekko, absolutnie najbardziej
oszczędnie, jak tylko mogła. − W końcu wyciągnęłam z tych dwóch
idiotów, Zanela i Yano, gdzie tak często udaje się mój drogi braciszek.
Prawdopodobnie będziesz musiał ich solidnie podreperować! − Zaśmiała się ponuro i pokiwała mu groźnie palcem.
Książę prychnął z rozbawieniem.
− Prawdziwy czarny charakter z pani, Rothanno. Cóż za determinacja w zdobywaniu informacji!
− Bo ja w przeciwieństwie do pewnego nekromanty, który udaje,
że jest bardzo mrocznym władcą truposzów, a faktycznie ma dobrotliwe serce… mam tu otchłań. – Ostentacyjnie klepnęła się w pierś. –
Ktokolwiek stanie na mojej drodze, prędzej czy później tego pożałuje.
− A kto spróbował? − Elf splótł dłonie. − Zdradź mi jego imię, pani.
Może pokonamy go razem?
Rothanna wydała z siebie dwukrotny dźwięk podobny do cyknięcia i pokiwała palcem w powietrzu, jakby ostrzegała go przed drążeniem tej kwestii. Po czym zaśmiała się agresywnie, prężnym krokiem wchodząc do pomieszczenia.
Miała na sobie bardzo obszerny, czarny płaszcz, bo tak samo, jak
jej brat, nie nosiła innych kolorów. Jej włosy były upięte na szczycie
głowy w czarny, gładki kok. Z uszu kobiety zwieszały się kolczyki
w kształcie maleńkich, kryształowych fioleczek z koreczkami z rubinów. Nagle zamarła, taksując go wzrokiem.
– Przebrałeś się za elfa, bracie? Co to za maskarada?
– Do rzeczy! – warknął.
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− Chcę z tobą porozmawiać, Rothgar. Na osobności! − rzuciła bez
ogródek.
Nekromanta złożył ręce na piersi.
− Nie mam nastroju na rozmowę z tobą. Może innym razem. Jestem teraz gościem księcia!
Fenril dostrzegł, jak oblicze alchemiczki dosłownie ciemnieje, a jej
oczy się zwężają. Ale on nie zamierzał stać się przyczyną dzikiej sceny.
Wstał z gracją i fałszywie się uśmiechając, oświadczył:
− Och, nie będę niczego utrudniał swoją obecnością. Rozmawiajcie.
Ja pójdę się zdrzemnąć. Boli mnie głowa. − I odwrócił się, by odejść.
Gdy opuścił salon, siostra podeszła do Rothgara. Jej nozdrza lekko
drgały. Mężczyzna miał skwaszoną, zniecierpliwioną minę.
− Lubisz mnie upokarzać przy innych, co? – syknęła.
− Nie mniej niż ty mnie.
− Wyleciałam przez ciebie z intratnego stanowiska na dworze, ty
niewdzięczny sukinsynu!
− Och, a co ja mogę mieć wspólnego z twoją niekompetencją?
Pochyliła się, by uderzyć go w twarz, ale złapał ją za nadgarstek
i odepchnął z taką miną, jakby była nachalnym, ulicznym sprzedawcą.
Jednak nie uniknął jej śliny. Splunęła i dopiero wtedy cofnęła się
o krok.
− Naramir przyszedł do mnie dwa dni temu – zaczęła, kładąc ręce
na biodrach. – Powiedział, że chciałeś, by poczekał z planem zabójstwa naszego ukochanego ojczulka. Poprosił mnie o pomoc, a konkretnie o niewidzialny i niewykrywalny dla magów śledczych proszek, który zabija… Taki, którego nie da się rozpracować za pomocą
magii. Spytałam, dlaczego chciałeś poczekać. Śmiał się. Mówił,
że chodzi o jakieś astrologiczne głupoty. O przemianę w licza i tak
dalej. Powiedział, że nie może z tym zwlekać, bo ekspert dostarczył
królowi raport o dwa dni wcześniej, niż początkowo zamierzał. Musiał się spieszyć. Błagał mnie, ale… odmówiłam. Skoro ty chciałeś
zaczekać, nie mogłam namieszać w twoim planie. – Usiadła na sofce,
rozprostowując swój płaszcz. – Wściekł się! Zagroził, że zabije mnie,
jeśli pisnę o tym komukolwiek. Kilka godzin potem Naramira II zna-
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leziono z antymagiczną dagą w plecach, a ja zostałam odprawiona!
Wziął sprawy w swoje ręce. Zostało mi teraz tylko to głupie stanowisko profesorki w Akademii. I uczenie bandy idiotów tego, jak warzyć
eliksiry na potencję.
Zakończyła swoją przemowę i skrzyżowała ramiona, wbijając
w niego spojrzenie, ale jeśli liczyła na jakąś reakcję ze strony brata lub
poczucie wdzięczności za jej lojalność − bardzo się pomyliła. Rothgar
zachował absolutnie obojętny wyraz twarzy. Powoli wstał i chciał ją
wyminąć, ale zerwała się i złapała go rozcapierzonymi palcami
za łokieć.
− Nic nie powiesz?
Nawet na nią nie spojrzał.
Mocniej zacisnęła palce.

− Uuu… Przyjemnie pachniesz, Rothgar − szepnęła, przysuwając

nos do jego ramienia. − Jak świeżo! Dla niego się tak wyszykowałeś?
Wyszarpnął się i wyszedł z salonu, mijając ją z zaciśniętymi szczękami.
Skierował się w stronę schodów prowadzących na parter.
Na widok przechodzącego sługi rzucił:
− Przekaż księciu, że muszę wyjść. Ale wrócę. Wkrótce.
Dylf niepewnie skinął głową.
Rothanna tymczasem pośpieszyła za bratem, a ten nadal nie reagował na jej indagowanie.
− Dlaczego taki jesteś? − spytała z irytacją. − W czym masz problem?
Hej! − Znów złapała go za ramię, lecz on ponownie się wyszarpnął
i wyszedł z pałacu, kierując się w stronę punktu komunikacyjnego.
− Rothgar!
Dopadła do niego tuż pod portalem i chwyciła maga obiema rękami za ramiona. Tym razem nie mógł się tak łatwo wyrwać – Rothanna
także posiadała talent do nekromancji, jej uścisk miał swoją wagę.
− W czym problem, Rothgar?!
Jakaś desperacja na jej twarzy w końcu skłoniła go do odpowiedzi:
− Nie mam żadnego problemu. Po prostu nie chcę z tobą rozmawiać. Mam swoje sprawy, którymi muszę się zająć. Nie podoba mi się,
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że ścigasz mnie po cudzych domach, ośmieszasz, traktujesz nieelegancko gospodarza i masakrujesz moje wampiry. Zostaw mnie
w spokoju.

− Tęsknię za tobą, Rothgar.
Zacisnął powieki. Nienawidził, gdy tak nagle zmieniała ton.

− Nie zaczynaj nawet.

− Wróć do mnie. Proszę. Nigdy o nic nie proszę. Ale teraz proszę.
Wróć do mnie!
Spojrzał na nią jak na wariatkę. Pokręcił głową z niedowierzaniem
i cofnął się, bo wreszcie poluźniła swój uścisk. Jednak znów nic jej nie
odpowiedział. Uruchomił portal i przeniósł się na dziedziniec
w pałacu królewskim.

MECJUSZ
20 dni po narodzinach Norgala
Jak tylko transportował się pod zamek, stanął bez ruchu.
Straż, która zawsze pełniła wartę koło portalu, znała go, zatem nie
zareagowała na jego obecność.
Tkwił tam dobrą minutę całkiem nieruchomy, zastanawiając się,
czy to dobry pomysł, by rozmawiał obecnie z Naramirem. W pałacu
musiało wciąż panować niezłe poruszenie. Choć odczuwał potrzebę
solidnego wygarnięcia bratu, uzmysłowił sobie też, że książę musi być
teraz w ekstremalnym stresie. Mógłby bardzo źle przyjąć wymówki…
Nie był przecież już zwykłym księciem.
Znajdował się w procesie obejmowana królewskiej władzy.
Nekromanta uświadomił sobie też, że w rozmowach z nowym monarchą powinien nieco spuścić z tonu. Sama ta myśl wywoływała jego
irytację nie mniejszą niż świadomość utraty szansy na pozyskanie
duszy Naramira II do swojego pierwszego filakterium.
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Być może faktycznie miał nóż na gardle…? Raport z pewnością potwierdzał jego winę.
Nagle za plecami Rothgara rozległ się tupot stóp.
Grupa żołnierzy wyskoczyła z portalu jeden za drugim i dynamicznie popędziła w stronę głównego wejścia do westybulu. Od razu
rozpoznał ich mundury.
To była ta sama ekipa, którą widział nad rzeką!
Zawahał się. Czy to możliwe, że dopiero teraz przynosili wieści
o śmierci Vlemira? Po kilku godzinach? Czy szukali go aż tak intensywnie? A może bali się przynieść taką nowinę do pałacu zaraz po tym,
gdy Syllonem wstrząsnęła informacja o zabójstwie Okrutnego?
Podrapał się po brodzie i dumał chwilę nad swoimi następnymi
posunięciami.
Jakiś ruch zwrócił jego uwagę. Zobaczył po przeciwległej stronie
placu idącą spokojnym krokiem postać w szarym habicie. Rozpoznał
w niej mnicha Mecjusza; ten, będąc członkiem Rady Królewskiej,
bywał tu regularnie.
Coś przyszło Rothgarowi do głowy.
Szybko ruszył z miejsca, by przeciąć ukosem dziedziniec i zajść
drogę starcowi, którego długie białe włosy powiewały na wietrze.
Hezryńczyk też stanął i lekko się uśmiechnął.
− Witaj.
− Wi… witaj. − Rothgar czuł jakiś rodzaj napięcia, stojąc tak blisko
zakonnika, choć nie miał pojęcia, z czego to wynikało. Odchrząknął
i rzucił: − Mam prośbę. Pochodzisz z Hezrynu, prawda?
− Tak.
− Jesteś podobno świetnym telepatą. Ja… jestem telepatą, ale półkrwi. Niezbyt wprawionym, bo trzymam od dziecka blokadę. Moje
zdolności są mocno podrdzewiałe, nie używam ich często, oprócz se…
oprócz pewnych wyjątkowych sytuacji. − Ugryzł się w język. Mnich
z pewnością nie był zainteresowany opowieściami o telepatycznoseksualnych wyczynach. − To dlatego, że nie chcę zamienić się w narkotelepatę, a podobno o to łatwo bez treningu. No nieważne. Chodzi
o to, byś podpowiedział mi jakąś technikę łagodzenia przykrych
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wspomnień. Bolesnych, traumatycznych. Żeby tak nie dręczyły, nie
utrudniały życia. Pewien rodzaj wygłuszenia? Nie chodzi tu o mnie,
dodam. Chodzi o inną osobę, której chcę pomóc.
Mnich przypatrywał mu się przez chwilę z nieodgadnionym wyrazem twarzy.
Potem nagle przymknął oczy. Gdy je otworzył parę sekund później,
powiedział:
− O, proszę, zaopatrzyłeś się w niezłą blokadę. Samo zdejmowanie
jej musi być w pewien sposób bolesne, prawda? No tak, przed narkotelepatią cię uchroni. Szkoda, że nie podjąłeś treningu od dziecka. Nie
byłoby to wówczas zagrożeniem. Nawet osoby niepełnej krwi mogą
sobie poradzić z tym problemem. Wracając do rzeczy. Taka sztuczka
może nie być dla ciebie łatwa do wykonania w oparciu o samą telepatię, choć pewne korzystne w skutkach działania możesz spróbować
podjąć. Więcej potencjału ma twoja magia umysłu, lecz jej chyba nigdy nie rozwijałeś, prawda?
− Faktycznie. Ale nie wszystko stracone? Chodzi tylko o tę małą
pomoc. Nauczysz mnie? Zapłacę ci.
Mnich zaśmiał się lekko.

− Nie, chłopcze. Nie musisz mi płacić.
Rothgar przygryzł usta; jako że był już mocno po trzydziestce, nikt
nie nazywał go „chłopcem”, lecz nie zamierzał się teraz czepiać o to
starego, zapewne zdziwaczałego mnicha.
− Długo zajmie mi taka nauka?
− Nie. To jest właściwie jedna korekta, jaką mógłbyś zrobić.
Nekromanta zawahał się. W jego głowie znajdowało się całkiem
sporo sensytywnych informacji, na przykład dotyczących tego, kto
zabił następcę tronu Syllonu… Czy rozsądne było powierzanie tych
sekretów temu oryginałowi? Zakonnika uznawano za niezwykle potężnego telepatę i gdyby dostrzegł okazję do grzebania mu w myślach,
mógłby skorzystać z tak rzadkiej sposobności.
− Jest tylko jeden problem. Możesz mi przekazać te informacje bez
zaglądania do mojej głowy?
Mecjusz splótł ramiona na piersi i przekrzywił głowę z widocznym
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rozbawieniem.
− Sekrety, sekrety… Cięższe niż ty.
Rothgar chwilę przypatrywał się mnichowi, nie wiedząc, co powiedzieć.
− Dasz radę? − Zdecydował się zignorować tamtą wypowiedź.
Hezryńczyk nieoczekiwanie poklepał go lekko po ramieniu. Było
to dziwne odczucie. Przez ułamek sekundy nekromanta doznawał
wrażenia, że dotyka go… smuga światła. Nie umiał tego racjonalnie
wytłumaczyć. Poczuł się jednak spokojniejszy.
− Spróbuję, chłopcze. Chodźmy przysiąść sobie na tym pięknym
lwie wieńczącym schody prowadzące do westybulu.
Usiedli na wielkich, kamiennych łapach rzeźby i mnich przez kilka
minut cierpliwie tłumaczył nekromancie zawiłości techniki wpływania na inne umysły. Rothgar słuchał z wielką uwagą, a ponieważ posiadał pamięć bliską pamięci ejdetycznej, zapamiętywał wszystko
w detalach.
− Niestety, bez treningu będzie ci trudno to wdrożyć − tłumaczył
starzec. − Ale zasadę znasz. Możesz spróbować. Ryzyko, że coś namieszasz komuś w głowie, jest przy tej technice niskie. Może uda ci się
złagodzić reakcje stresowe, delikatnie je „spychając” z nurtu myśli
inną emocją, tak jak ci wyjaśniałem. Jeśli odpowiednio często powtarzane, ćwiczenie ma szansę zmniejszyć siłę, z jaką powracają lęki.
Życzę powodzenia.
− Czy całkowite usunięcie lub wyblokowanie danego wspomnienia
jest dla mnie w ogóle możliwe?
Mecjusz milczał chwilę, a potem zmrużył oczy nieco przekornie
i rzekł:
− Jeśli zdejmiesz tę swoją twardą blokadę, to będę mógł więcej powiedzieć. Ale… ponieważ wiem, kim była twoja matka, wyjątkowo
potężną telepatką z podtalentem władcy umysłów, istnieje szansa,
że odziedziczyłeś więcej niż przeciętny pół-telepata. Jednak nie ocenię tego, gdy się otaczasz takimi zasiekami.
Rothgar wbił w niego czujne spojrzenie. Z jakichś przyczyn miał
wrażenie, że mnich… kłamie. Tylko w jakim temacie?
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− Moja magia umysłu jest na poziomie szóstym, wspomniałeś,
że byłaby tu bardziej użyteczna. Nie rozwijałem jej, bo i tak rozwijałem sześć moich innych talentów w różnym stopniu. Na siódmy nie
starczyło mi czasu. − Skrzywił się.
− Tak, to mogłoby także pomóc. Wzmocnić efekt twojej interwencji.
− Czyli szansa jest realna?
− Szansa istnieje zawsze. Pytanie, czy ty jesteś gotów na zaufanie…
− Starzec się uśmiechnął.
− To nie chodzi o brak zaufania personalnie do ciebie. To jest
większe niż tylko moje osobiste sprawy. Gdyby chodziło tylko o to,
byś zobaczył moje brudne myśli, dotyczące ładnych kobiet, to nie
miałbym z tym wielkiego problemu. Ale faktycznie mam inne sekrety.
Mecjusz pokiwał głową z dziwną życzliwością.
− Na przykład takie, że zabiłeś Vlemira na zlecenie księcia Naramira? A może na zlecenie Asalii? A może Fenrila?
To było jak uderzenie w głowę krasnoludzkim młotem. Rothgar,
dość nierozsądnie, zerwał się na równe nogi, odskakując od kamiennego lwa. Odruchowo uniósł ręce przed siebie w obronnym geście,
jakby zakonnik fizycznie mu zagrażał.

− Co?!
Mnich wzruszył ramionami i szeroko rozłożył ramiona.
− Och, chłopcze, spokojnie. Wiem o wszystkim, co się dzieje w tym
państwie, bo to część szerszego obrazu, nad którym czuwam. Nie
martw się, nie zamierzam z tym do nikogo iść. To nie jest moja sprawa, rzeczywistość Syllonu formuje się sama. Ja jestem głównie obserwatorem, interweniuję sporadycznie.
Nekromanta milczał, wbijając wzrok w niebieskie oczy Mecjusza.
− Zwariowałeś… − szepnął. − Wymyśliłeś to na poczekaniu.
− Sporo godzin spędziłeś, obserwując jego obozowisko. Teraz zastanawiasz się, jak naprawić Yava i kogo wybrać na swoje pierwsze
filakterium, skoro Naramir zabrał ci szansę na stworzenie go z duszy
waszego ojca.
− Kim ty jesteś?! − Rothgar podniósł ręce i chwycił się za głowę. Był
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w prawdziwym szoku. Miał wrażenie, że śni. Taki poziom znajomości
jego spraw?
Kim naprawdę był ten starzec?!
Chciał odwrócić się i uciec, aby tylko nie mierzyć się z tym odkryciem, ale mnich zawołał za nim, zatrzymując go w pół kroku.
− To skoro już tyle ci powiedziałem, to mogę powiedzieć i resztę…
Tak, masz dość talentu, widzę to bez opuszczania twojej bariery. Ale
nie masz treningu. Musiałbyś przyjść do mnie kiedyś i wykonać kilka
praktycznych ćwiczeń. Zapraszam, jeśli chcesz. I spokojnie. Twoje
sekrety są u mnie bezpieczne. To nie moja rola, by je dalej przekazywać. Moja jest zupełnie inna. Ty także powinieneś zacząć przygotowywać się do swojej, zamiast… skupiać się na relacjach romantycznych.
Ale Rothgar tylko cofał się krok za krokiem, oddalając od Mecjusza.
Przełknął ślinę i odwrócił się, wyciągając nogi, by jak najszybciej
zniknąć z jego pola widzenia.
Czuł chłodny dreszcz na plecach.
Uświadomił sobie, jak niebezpieczny był mnich. To, co wybrzmiało, posiadało potencjalnie katastroficzną wagę. Żadne sekrety nie
miały już znaczenia.
Dlatego… że faktycznie nie istniały. Wszystko było zapisane,
gdzieś tam. W eterze. I tylko od poziomu mocy zależało, czy ktoś po tę
informację ostatecznie sięgnie.

TEST
19 dni po narodzinach Norgala
Przeniósł się ponownie do swojego dworu w bardzo złym nastroju.
Od razu zauważył, że coś jest nie tak. Drzwi do pomieszczenia, gdzie
sypiały wampiry, zwisały wyłamane. Zaklął pod nosem, jakby mało
miał jeszcze stresu na dziś…
Zanel i Yano leżeli w trumnach na wznak, a ich matryce nekroe-
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nergetyczne zostały uszkodzone, wyciekała z nich energia. Obaj, bardziej niż zwykle bladzi, pojękiwali.
− Co za wariatka! − syknął w irytacji. Przez chwilę naprawiał ich
struktury, mrucząc pod nosem litanię złorzeczeń, przeplatając w nich
imię siostry.
Zanel usiadł jako pierwszy, gdy mag zakończył jego reperowanie.
− Mistrzu! To było straszne! − zameldował z przejęciem. − Coś
w nią… normalnie wstąpiło! Jej oczy… zrobiły się całkiem czarne. Ale
tak całkiem! Razem z białkami. A głos się zmienił, jakby zwielokrotnił!
Koszmar, no po prostu koszmar!
− Ech. Spokojnie. Pogadam z nią o tym. Nie ma prawa karać moich
wampirów, niech się zaopatrzy w swoich pomagierów, jeśli ma potrzebę się wyżywać.
Nim Yano zdążył dołączyć do skarg kolegi, nekromanta pośpiesznie wykonał zwrot na pięcie i oddalił się. Podejrzewał, jaką serenadę
jęków mógł od niego usłyszeć.
Wychodząc z piwnicy, miał wrażenie, że z każdym kolejnym fatalnym wydarzeniem, które się ostatnio rozgrywały w jego życiu, coraz
trudniej było mu utrzymać pozory kontroli. Zapadał się niczym
w czarnej studni, kompletnie bez dna. Jeden, wieczny, bezustanny
upadek.
Nie był jednak smutny, tylko wściekły, coraz bardziej wściekły.
Gdy wszedł na drugie piętro, usłyszał z daleka jakieś głosy.
Miał w planie wkroczyć do gabinetu i zrobić siostrze awanturę, ale
fakt obecności obcej osoby przyhamował spiętrzającą się w nim falę
negatywnych emocji.
Drzwi stały otwarte.
Zobaczył w środku Rothannę rozpartą w fotelu za biurkiem,
a na krześle przed nim siedział ktoś… W pierwszym momencie sądził,
że to Fenril. Osoba ta miała sięgające poniżej bioder, platynowe włosy
i strój typowy dla elfa. Jednak energia, jaką wyczuwał, była inna.
Drobniejsza sylwetka sugerowała kobietę.
− Och, Rothgar. Jak miło, że wpadłeś… − Rothanna uśmiechnęła
się krzywo. − Czy jest jakiś problem? Coś cię dręczy, braciszku?
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Mroczny mag wszedł do gabinetu, marszcząc brwi, ale obca elfka
obróciła się i odruchowo spojrzała w jego stronę.
Zdumiał się, jak bardzo przypominała Fenrila. Gęste rzęsy wyginały się w zalotną falę. Pełne, wypukłe usta w kolorze różanym zwracały
uwagę. Jej rysy były piękne, choć jak od razu zauważył, nie tak doskonałe, jak u księcia, którego perfekcyjna uroda nie miała sobie
równych. Można powiedzieć, że kobieta stanowiła jego… niedoskonałą podróbkę.
− Ach, skoro już jesteś, poznaj mojego nowego dostawcę asortymentu alchemicznego. Właśnie skończyliśmy negocjować warunki.
Oto Nyaneris.
Rothgar zagapił się w twarz dostawcy. Nyaneris? To przecież męskie imię u elfów!
− Witam − rzucił sucho, ale elf wyciągnął w jego stronę drobną rękę. Rothgar wykorzystał to jako pretekst do sięgnięcia w głąb jego
ciała i odkrycia, o co tu chodziło.
Ścisnął kruchą rączkę i ku swojemu zaskoczeniu zauważył, że to
faktycznie był normalny mężczyzna, jedynie niezwykle smukłej postury, o niemal całkowicie kobiecej twarzy. Dodatkowo posiadał on
talent magiczny do alchemii, który nekromanta ocenił na około
czwórkę, dar do uzdrawiania – również na mocną czwórkę lub piątkę
– oraz talent do magii bojowej na piątce. Całkiem użyteczny zestaw.
Rothgar pohamował parsknięcie śmiechem i wypalił:
− Nyaneris, hm? Nie znasz może kogoś, jakiegoś elfa, który przeszedł poważną traumę i byłby skłonny poddać się pewnemu testowi?
Muszę potrenować technikę usuwania przykrych wspomnień
na kimś. Całkowicie nieszkodliwą. Chętnie zapłacę ładną sumkę
za taki niewinny eksperyment na czyjejś psyche. – Jego usta rozciągnęły się w szyderczym uśmiechu.
Mężczyzna zarumienił się, cofając pośpiesznie rękę.
Rothanna wbiła w niego zaskoczone oczy.
− A dlaczego musi to być elf? Nie mogę to być ja? Chętnie posłużę ci
za obiekt testów!
− To musi być elf − warknął, powracając spojrzeniem na drobną
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twarzyczkę.
− Ja… uhm. Ja przeszedłem przykre chwile. W czasie wojny zamerskiej. Pracowałem jako medyk na polu bitwy. Nasze zapasy zostały odcięte. Ludzie umierali jak muchy. Do dziś mam przed oczyma
tamte obrazy… − Nyaneris westchnął ze smutkiem.
− Byłeś medykiem polowym? Hm… Ciekawe. Zgodziłbyś się mi
pomóc?
Rothgar uświadomił sobie, że talenty magiczne elfa wydawały się
idealnie skrojone do takiego zawodu. Jego niezwykła, słodka uroda
z pewnością miała też znaczenie w pielęgniarskim powołaniu. Przynajmniej umierający wojownicy mogli spojrzeć na kogoś pięknego,
zanim skonali w jego ramionach. Mag umiał docenić zalety takiej
sytuacji.
− A komuż to tak bardzo chcesz pomóc? − Rothanna nie ustawała.
− Nie mów, że Fenrilowi, mój drogi bracie!
Mag zignorował ją kompletnie, za to dostawca lekko drgnął.
− A zatem, Nyaneris? Zapłacę ci pięćset sztuk w złocie. Za chwilę
treningu. A może nawet coś na tym zyskasz. Zawsze jest szansa,
że bolesne przeżycia stracą trochę na swojej sile?
Elf uśmiechnął się blado, ale nieoczekiwanie skinął głową.
− Zapraszam do mojego gabinetu, skoro już tu skończyliście.
Rothanna nadal gapiła się na niego zaskoczona, ale już więcej nic
nie powiedziała. Kilka dni temu spotkała przypadkiem elfa w jednym
ze sklepów alchemicznych, kiedy przedstawiał swoją ofertę sprzedawcy i ubawiło ją jego duże podobieństwo do władcy elfów. Był to
powód, dla którego impulsywnie zaproponowała mu współpracę.
Teraz jednak odczuwała tylko irytację, że odciągnął od niej uwagę jej
brata.
Gdy Nayneris wstał, okazało się, że nie był też tak niski, jak Rothgar oceniał; miał dobrze ponad metr osiemdziesiąt, a przy tym niezwykle wysmukłą budowę, delikatną jak u brzozy. Ledwie wyszli
na korytarz, elf spytał:
− Czy naprawdę chcesz pomóc księciu Fenrilowi? Jeśli tak, nie
musisz mi nic płacić. Książę to najlepszy przywódca elfów, jakiego
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mamy od dwustu lat. Mimo że jest wciąż młody, walczy o nasze sprawy z wielkim zaangażowaniem. Tyle, ile korzystnych umów handlowych zostało zawartych pod jego patronatem, próżno szukać
za dwóch poprzednich kadencji. To prawdziwy bohater! Wiem,
że zrobiłby wszystko dla genvi 35.
− To się chwali, to pięknie. Tak, faktycznie chcę mu pomóc w pewnej sprawie. Znasz go tak w ogóle?
− Miałem przyjemność poznać Jego Wysokość, gdy pracowałem
przez krótki czas jako hurtownik materiałów medycznych i alchemicznych w Vas. Mieszkałem wówczas w dworku sąsiadującym z rezydencją elfa Dastiela, członka RMN, i spotykałem tam od czasu
do czasu także księcia.
− Uhm. Robi wrażenie, prawda? Nieziemską urodą i szlachetnością charakteru.
− Tak! − potwierdził Nyaneris z podejrzanie dużym entuzjazmem.
Nekromanta chrząknął i wskazał na sofkę.
− Rozpoczniemy zatem? Usiądź, proszę, i podaj mi dłoń. Pomyśl
o tamtych przykrych wspomnieniach, tych najtrudniejszych.
Drobna ręka elfa lekko drżała w jego uścisku, ale Nyaneris posłusznie zamknął oczy.
Po krótkiej chwili Rothgar zobaczył w jego umyśle wizję brudnych
okopów, rozrzucone dokoła ciała w stanie rozkładu. Według techniki
podanej mu przez Mecjusza małą dawką psionicznej energii spróbował zepchnąć je z głównego nurtu myśli elfa i, rzeczywiście, wątek
ten subtelnie się osłabił. Za moment elf ponownie przywołał obraz
jakiegoś umierającego na jego kolanach żołnierza o osmalonej twarzy.
I znów nekromanta pchnął w niego mały kłębek energii psi. Myśl
osłabła i wygasła, a jej miejsce zajęła… twarz księcia Fenrila!
Rothgar już zamierzał powiedzieć byłemu medykowi, by się ogarnął i powrócił do wspomnień z koszmarów wojennych, ale coś przyciągnęło jego uwagę. Oto bowiem Fenril w tym wspomnieniu rozmawiał z Nyanerisem, a po jego policzku malowało się wzruszenie, chyba nawet dostrzegł na policzkach ślad wilgoci.
35

Własne określenie elfów na swoją społeczność.
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− Nyaneris, jeśli każdy genvi będzie myślał tak jak ty, Syllon opustoszeje. Nie będzie tam ani jednego elfa! Szansa na to, że Sumirl kiedyś zostanie wyzwolony, zniknie. Królestwo elfów istniejące
od tysięcy lat, rozumiesz? Wspomnienie o nim przepadnie. Wiem,
że podatek hańby uderza w nasze biznesy w Syllonie, ale walczę o to,
by udało się zawierać umowy krzyżowe, w których ktoś pośredniczy,
abyśmy zostali zwolnieni z dodatkowego procentu przy obliczaniu
dochodu. Zaufaj mi, powróć do Syllonu! Nie możemy uciekać. Ta
walka nie jest skończona. Obiecuję ci to! − przemawiał z pasją książę
w umyśle Nyanerisa.
Nekromanta przyjrzał się temu wspomnieniu ze zdumieniem.
Fenril faktycznie był takim zadeklarowanym patriotą? Nigdy tego
nie ujawniał przy Rothgarze, który odbierał go jako mało zaangażowanego w politykę, ale, jak się okazało, dał się zmylić powierzchownemu wrażeniu i pozornie próżniaczemu trybowi życia arystokraty.
Książę miał swoją drugą stronę. Mag zamyślił się przez moment, dumając nad losem elfów w Syllonie.
Od tysiąca lat, odkąd Syllon podbił Sumirl, stali się obywatelami
drugiej kategorii. Z boku nie było tego widać, ale między sobą…?
Otwarcie rozmawiali o pragnieniu walki i potrzebie zmiany swojego
losu.
Chrząknął, bo i Nyaneris tymczasem oprzytomniał, wracając
do okopowych wspomnień.
Przez kilka kolejnych minut Rothgar odbijał strumień jego myśli
i gdy już udało mu się wczuć w cały proces, zorientował się, że nie jest
to wcale takie skomplikowane. Przy trzydziestej powtórce puścił dłoń
elfa i usatysfakcjonowany wstał.
− Dziękuję. Sądzę, że załapałem główną zasadę.
Były medyk uśmiechnął się delikatnie i kiwnął głową.
− Faktycznie, czułem pod koniec, że te moje wspomnienia nie mają
aż takiego znaczenia. Wydają się dziwnie odległe jak wyblakłe sny.
Próbuję je znów przywołać, ale tylko coś tam miga, bez znaczenia.
Ciekawe. Może ma to jednak skuteczność?
− Może ma, skoro tak to odbierasz. Trzymaj za mnie kciuki.
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− Oczywiście! − Elf pokazał rząd perłowych zębów i gdy wstał,
Rothgar po raz kolejny zaskoczył się jego wysokim wzrostem.
Kiedy się pożegnali i Nyaneris wyszedł, do pomieszczenia wkroczyła Rothanna z dość tajemniczą miną.
− Co ty kombinujesz, drogi bracie? Po co ten dziwaczny trening
z traumatycznymi wspomnieniami? Skąd znasz w ogóle takie techniki? Czy nie obiecaliśmy sobie kiedyś solennie, aby NIE grzebać
w naszych zdolnościach telepatycznych?
− Owszem. To jednorazowa sytuacja. A technikę podał mi Mecjusz.
Kobieta drgnęła i jej wargi wykrzywiły się w grymasie gniewu.
Skoczyła nagle w tył jak przerażona kocica.
− Musisz… − przerwała z nadmiaru emocji − musisz trzymać się
od tego dziwadła z daleka! Proszę… To ważne! − sapnęła.
Rothgar westchnął ze zdumienia. Jego siostra rzadko zachowywała się w taki sposób. A już na pewno nigdy nie okazywała strachu.
Wydawała się do niego organicznie niezdolna.
− Ty… coś o nim wiesz?
− Jedno wiem. Omijaj go! Uwierz mi, nie chcesz wiedzieć, co on
potrafi!
− O co chodzi? Miałaś z nim jakąś rozmowę? Potyczkę?
Zacisnęła pięści, jej szczęki drgały.
− Powtarzam! Unikaj go. To nie jest… zwykły człowiek.
Odwróciła się i wyszła, ostentacyjnie trzaskając drzwiami.
Rothgar odgiął się na oparcie sofki, zamknął oczy. W głowie mu
szumiało, myśli wirowały w niej jak rozzłoszczone szerszenie.
Sekrety, sekrety, wszędzie i u wszystkich.
Czuł gigantyczne zmęczenie, głównie psychiczne. Marzył,
by na chwilę oderwać się od tych wszystkich problemów. By na przykład wytworzyć skrzydła i wznieść się pod niebo. Poddać się wolnym
prądom powietrznym. Zapomnieć.
Przed oczyma pojawiła mu się twarz Fenrila. Spływały po niej łzy.
Błagał Nyanerisa, by nie zapominał o Syllonie. Obiecywał mu zmianę,
wielką zmianę…
A potem nekromanta zasnął głęboko i nic mu się nie przyśniło.
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Bo nie miał już sił na sny.

FENRIL
21 dni po narodzinach Norgala
Nie obudził się o poranku ani w południe. Obudził się, gdy obydwa
słońca obniżały się już nad horyzontem. Leżał wciąż na sofce w dość
niewygodnej pozycji. Stęknął, podnosząc się do pozycji siedzącej
i przycisnął rękę do obolałego karku.
Był głodny oraz pilnie potrzebował udać się na stronę. Wolno
przytomniał, przywołując wydarzenia z poprzedniego dnia. Przez
moment doznał przypływu wyrzutów sumienia. Obiecał księciu,
że powróci! A jednak się nie pojawił.
Wplótł palce we włosy. Chwilę tak siedział, dochodząc do siebie
po długim śnie. Nagłym zrywem podniósł się i skierował do łazienki.
Spędził w niej blisko pół godziny, mocząc się w wannie, myśląc nad
swoimi następnymi posunięciami. Miał wrażenie, że na jego umysł
opadła jakaś ciężka, gęsta mgła. Nie mógł się z niej wyzwolić.
Gdy wstał, szybko wysuszył włosy.
Chwilę rozważał strój, a potem postawił na taki, z którego
Rothanna czasem żartowała, że pasował bardziej do płatnego zabójcy
skaczącego po ścianach z maską na twarzy niż do nekromanty. Obejmował on czarne spodnie i czarną kurtkę oraz czarną, przylegającą
do ciała koszulę. Do tego buty z wysokimi cholewkami i pas,
do którego można było przymocować całkiem sporo różnych typów
broni. Mag przypatrywał się sobie ze zmarszczonymi brwiami.
Rzadko chodził w spodniach, preferując swój tradycyjny, długi
habit. Jednak dziś miał ochotę na odmianę. Zastanawiał się, co zrobić
z włosami, ale finalnie związał w kucyk tylko część zebraną z pasa
na czubku, a resztę zostawił opadającą z boku i na plecy − fryzura także dość popularna wśród elfów.
Westchnął i wyszedł z łazienki.
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Mijając salon, zauważył kubek zimnej herbaty, który Rothanna
zostawiła po obiedzie, a którego służba wciąż nie zebrała. Wypił go
duszkiem, przegryzł jeszcze kilkoma owocami i dolał sobie zimnego
soku. Wytarł usta chusteczką i zszedł do piwnicy, by przenieść się
pod rezydencję księcia.
Zawahał się, gdy tylko dotarł na miejsce, bo wydawało mu się,
że słyszy jakiś odległy dźwięk. Zdecydował się obejść budynek dookoła, od strony ogrodu, i to okazał się dobry strzał.
Księcia zastał na tarasie. Siedział owinięty szalem. Przypatrywał
się tańczącej Martiael.
Elfka poruszała się w rytm muzyki płynącej ze złoconej pozytywki.
Jej ciało zwijało się w miękkich, gładkich falach, a poziom rozciągnięcia imponował. Rothgar dość słabo pamiętał tę jej zdolność
z kilku zbliżeń, które odbyli. Przystępował do tego zwykle tak pijany,
iż było mu wszystko jedno, jak bardzo rozszerzają się jej nogi.
Przez chwilę spoglądał na taneczną sztukę kobiety z podziwem, bo
sam nie znał się na tym kompletnie. Potem jednak powrócił wzrokiem na księcia, który już go zauważył i wbił w niego intensywne
spojrzenie. Nigdy jeszcze nie widział nekromanty w takim stroju
i wydawał się zaskoczony.
− Dostałeś zlecenie na czyjąś głowę? − spytała Martiael, przerywając swój taniec i podchodząc do stolika, by napić się ze srebrnego pucharka. Przechyliła głowę, taksując maga wzrokiem. − I zamierzasz je
osobiście zrealizować? Tylko maski zapomniałeś! − Zaśmiała się
drwiąco. Zapach wina dobywający się z naczynia tłumaczył jej odurzony stan.
− Dostałem. I je zrealizowałem.
Zapadła głęboka cisza. Elfka, która nie spodziewała się takiej odpowiedzi, stała z otwartymi ustami.
− Mar, zamknij tę buzię. Wyglądasz jak dziecko. − Książę skrzywił
się lekko. − Usiądź, Rothgarze, wina mamy pod dostatkiem. − Wskazał na butelki stojące na ziemi, pod stołem. − Na razie tylko moja droga kuzynka rozpoczęła degustację, ale jeśli chcesz, możemy się do niej
przyłączyć.
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Nekromanta pokręcił głową i usiadł na sofie obok księcia, który
nie wyglądał zbyt dobrze. Miał podkrążenia pod oczami, włosy nierozczesane i wciąż nosił szlafrok.
− To, co dziś planuję zrobić, wymaga ode mnie pełnej trzeźwości
umysłu − odpowiedział mag.
I znów zapanowała konsternacja. Martiael przypatrywała mu się
bardzo uważnie; jej oczy ślizgały się po jego ciele bez odrobiny wstydu.
Wbiła głodne spojrzenie w płaski brzuch i wąskie biodra. Wyobrażała
sobie, że zostaje z nim sam na sam, na tarasie i może poczuć to znowu.
Rozkosz. Bez granic. Upajającą, obezwładniającą…
− Zdradzisz, co to takiego?
− Uzdrawianie zranień.
Po raz trzeci elfy wyglądały na oszołomione jego odpowiedzią.
Książę przełknął ślinę, a jego kuzynka znów podniosła pucharek
do ust i wzięła solidny łyk.
Rothgar miał na twarzy jakiś mroczny, niemal niebezpieczny cień.
Powoli wstał.
Wyciągnął dłoń w stronę Fenrila, który wlepił w nią oczy.
Nekromanta czekał.
− Boisz się mnie, książę? − spytał, przechylając głowę. Jasnozielone tęczówki arystokraty spotkały się ze stalowoszarymi tęczówkami
maga. − Mógłbym skrzywdzić niemal każdego bez drgnienia powieki.
Ale nie ciebie, Fenril.
Elfka chrząknęła z lekkim rozbawieniem.
− Masz talent do melodramatycznych wyznań − parsknęła, jednak
z widoczną irytacją.
Jej kuzyn tymczasem niepewnym gestem podał magowi swoją
smukłą dłoń, ozdobioną rzędem platynowych pierścieni o zawiłych
wzorach. Mężczyzna szarpnął ją mocno, podrywając księcia w górę,
tak, by przypadł do jego klatki piersiowej. Szybkim ruchem objął go
w talii, przyciskając do siebie i spoglądając mu z bliska w twarz.
Martiael wstała, zacisnęła usta. Jej ciało się napięło.
W stanie dziwnej hipnozy Rothgar przypatrywał się rysom elfa.
Były wolne od choćby jednej niedoskonałości. Na jego porcelanowej,
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perfekcyjnie gładkiej twarzy nie dało się dostrzec porów skórnych ani
owłosienia36. Przypominała swoją fakturą szlachetny jedwab. Wargi
miał miękkie, pięknie wykrojone. Oczy duże, podłużne, o gęstych,
ciemnych rzęsach.
Podniósł dłoń i czubkiem palców przesunął wzdłuż jego delikatnej
szczęki, muskając usta w podobnym geście, jak poprzednio dotykał go
Fenril.
− Pozwól mi w siebie wejść.
− Ty świnio! − Martiael aż podskoczyła w miejscu. − Nie na moich
oczach! Dlaczego musisz być taki okrutny!? − zawyła, ciskając pucharek na ziemię, a wino rozchlapało się po tarasie. Potem odwróciła się
na pięcie i odbiegła tak szybkim tempem, że w trzy sekundy nie było
jej w ogrodzie.
Rothgar uśmiechnął się ironicznie.
Fenril nadal nie rozumiał, co się dzieje.
− Ach, ten jej temperament. Miałem na myśli wejście w umysł. Pozwól mi wygasić twoje cierpienie. Bo widzę, że cierpisz. Widzę,
w jakim jesteś stanie. To nie Fenril, którego znam. Coś w tobie pękło.
Czy cena, którą zapłaciłeś, okazała się zbyt wysoka?
Arystokrata gwałtownie drgnął i wyrwał mu się z ramion.
− Moja cena… jest moja i tylko moja do zapłacenia. Każdy ma swój
los! To głupota złościć się na to, o co sami poprosiliśmy.
− Może. Ale nikt z nas nie jest doskonały, Fenril. Mamy prawo się
potykać, przeszacowywać swoje siły. Uginać pod ciężarem. Dlatego
pozwól sobie pomóc.
− Nie chcesz tego zobaczyć! − Elf stuknął się w skroń palcem wskazującym. − Uwierz mi, nie chcesz.
− Jeśli ty dałeś radę to przeżyć, to ja dam radę na to spojrzeć. Pomogę ci to wygłuszyć!
Książę wciąż nie wyglądał na przekonanego.
− Musisz mi zaufać. Chodzi tylko o tę sytuację. Nie będę grzebać
36
W uniwersum „Ucznia nekromanty” elfy(zarówno kobiety jak i mężczyźni) nie
mają owłosienia ani na twarzy, ani na ciele, ani nawet na obszarach intymnych.
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po twoim umyśle, obiecuję. Nie mam zresztą przeszkolenia w przeszukiwaniu wspomnień. Błądziłbym po omacku. Zobaczę tylko to, co
mi pokażesz, co boli najbardziej i pomogę to… zmniejszyć.
Oddech księcia był przyśpieszony. Cały czas się wahał.
− Może pewnych rzeczy nie powinno się ruszać?
− A może jeśli się ich nie ruszy, to zablokują coś ważnego?
Nekromanta postąpił krok w stronę księcia. Ujął go dłońmi
za dłonie.
− Pozwól mi się znowu umyć. Przebrać. Pozwól mi zanieść cię
do łóżka. I pozwól sobie pomóc. Cierpisz z mojego powodu, muszę
spróbować!
W końcu, po długim czasie, który wydawał się wiecznością, elf
bardzo powoli kiwnął głową, a Rothgar ścisnął mocniej jego rękę
i poprowadził go do łazienki.
Tam nalał wodę do wanny i na zdumionych oczach księcia podgrzał ją, wytwarzając nad powierzchnią falę ognia. Gdy skończył go
myć, osuszył mu włosy − z pomocą innej fali, ciepłego powietrza, co
znów wywołało zaskoczenie elfa. Następnie delikatnie je rozczesał.
Gdy finalnie znaleźli się w sypialni, książę był coraz bardziej spięty.
Jego ręce drżały, a oddech rwał się w piersi. Położył się, ale ręce przycisnął do oczu, jakby nie chciał, aby Rothgar na niego patrzył. Nekromanta także się rozebrał, czego Fenril początkowo nie zauważył, bo
miał zakrytą twarz, lecz oczywiście poczuł, jak tylko mag wyciągnął
się obok niego i narzucił na nich kapę. Mężczyzna przysunął do siebie
księcia, tak by ten legł z głową na jego ramieniu. Sam umieścił dłoń
na jego skroni i szepnął:
− Pokaż mi! Jestem gotowy przejść przez to razem z tobą.
Elf przełożył rękę przez pokrytą tatuażami klatkę piersiową Rothgara i zacisnął powieki.
− Pożałujesz tej prośby.
− To moja prośba. I mój, ewentualny, żal.
Wreszcie, po jeszcze krótkiej chwili zmagań, z głębin umysłu elfa
wyłoniła się tłusta twarz Zamelnikona.
Rothgar siłą rzeczy od razu go sobie przypomniał – z otwartymi
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ustami, wrzeszczącego i kastrowanego – po to, by odczuć chociaż
odrobinę satysfakcji.

Inkwizytor siedział rozparty w swoim fotelu i grubym paluchem
przesuwał w stronę księcia plik papierów.
− Tyle na niego mamy! Niezły materiał. Wywiady z jego klientami.
Nawet z osobami wskrzeszonymi. Odpis arkuszy ocen z Akademii,
z zaznaczonymi wynikami w nauce nekromancji. Tytuł jego pracy
na stopień bakałarza i mistrzowskiej aplikacji. Oryginały plus ich
kopie. Zapisy jego ćwiczeń z Akademii. A także poświadczenie
zatrudnionego telepaty, który podsłuchał jego wampiry i służbę.
Wszystko skrupulatnie zebrane przez księcia Vlemira. Mocna sprawa.
Wykręcenie się z tego jest niemal niemożliwe. Ale… − Zamelnikon
przesunął dłonią po pulchnym podbródku. − Ja jestem Wielkim
Inkwizytorem, zatem mogę wszystko. Gdy powiem samemu
Naramirowi II, że nie ma tu czego szukać, to koniec sprawy. On nie
ma nade mną jurysdykcji, bo to władza świecka. Według zwykłego
prawa Rothgar nie popełnił dość przestępstw, by zostać skazanym
na śmierć. Tylko prawo Rewolucji, Kodeks Światłości… Tutaj mamy
pełne pole do popisu. Najwyższe naruszenie boskich praw. Zakazów
Elynna, Karzącej Ręki Sprawiedliwości!
Zamelnikon wstał, okrążył stół i pochylił się nad elfem.
− Sam osobiście nie mam nic przeciwko temu malefikowi.
Słyszałem, że nieźle dostawał w skórę od naszego szacownego
monarchy. Nawet było mi go żal. Widziałem go raz osobiście, jak
kręcił się pod Akademią. Miał podbite oczy, przemykał pod murem
i łapał gołębie, ogłuszając je falą magii. Pewnie chciał się uleczyć,
zanim wszedł na zajęcia. Wstydził się. Przypominał wynędzniały,
chudy patyk. Trudno uwierzyć, że mieszkał na dworze. Tak podobno
jego życie wyglądało bez ustanku. Ciężki los, ale co ja mogę? Dostałem
twardą teczkę z dowodami. Aby zniknęła, muszę dostać coś
naprawdę… smakowitego. Potrzebuję motywacji, Fenril, rozumiesz?
Rothgar zacisnął powieki odrobinę mocniej.
Odepchnął tę scenę, ale następna, którą pokazał mu elf, okazała się
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o wiele bardziej niepokojąca. Zamelnikon stał obnażony pod ścianą.
Rothgar naprawdę nie miał ochoty analizować szczegółów odrażającej anatomii paveya, ale, co było przynajmniej pocieszające, to że jego
przyrodzenie nie równało się z jego własnym, a to dawało księciu
więcej szans. Niestety siła i wytrzymałość inkwizytora mogły to równoważyć. Elf leżał na jego łóżku, także nagi. Zamelnikon pochylił się
nad nim i…
W tym momencie nekromanta postanowił działać bardziej stanowczo.
Skupił się i mocnym uderzeniem energii psi rozbił to wspomnienie.
Ciało księcia lekko drgnęło.
− Przywołaj je ponownie! Do skutku! − wycedził.
Wspomnienie powróciło. Rothgar wzmógł atak. Był bardzo zdeterminowany. Maksymalnie skupiony. Miał przecież jeszcze jeden
dar, nierozwijany dar. Magię umysłu na poziomie szóstym. Postanowił wyjść poza to, co zalecał mu Mecjusz i intuicyjnie z niej skorzystać.
Wydało mu się, że dokładnie wtedy zobaczył konkretny punkt,
z którego formowało się to wspomnienie. Jak maleńki zapis
na tablicy pełnej miliardów innych. Stanowił niezwykły widok, niemal oszałamiający. Rothgar westchnął i pchnął go, lekko rozmywając.
Kształt zachwiał się i zapadł pod własnym ciężarem, a potem roztopił
w bladą smugę.
Elf poruszył głową, ale nic nie powiedział.
− Kolejne, wezwij kolejne! Najgorsze, gdy najmocniej cierpiałeś!
Wtedy w głowie elfa usłyszał jego własny krzyk, po ich połączeniu
nerwowym przeniknęła fala bólu, która poraziła nekromantę. Zacisnął zęby tak mocno, że szkliwo nieprzyjemnie zazgrzytało.
To coś było inne. To było wspomnienie bólu, a nie obraz.
Zanurzył się w nie, widząc, jak tworzy ono czerwone linie łączące
zapisy wspomnień. Ból przeplatał je przerażająco gęsto… Stopniowo
Rothgar zaczął rozumieć, że to, co dostrzega dzięki temu szlakowi, to
cały klaster wspomnień sklejonych ze sobą. Odbicie jednego wydarzenia. Tamtej nocy. Ból go łączył − jak powój pnący się po krzewach.
Ale i pomógł mu go wyodrębnić spomiędzy innych wspomnień.
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Nekromanta zaczął go wyrywać, rozrywać, szatkować na kawałki.
Czerwona nitka wkrótce rozpadła się na mniejsze części, ale mag nie
ustawał, uderzał w nią swoją energią, rozbijając na pył, który rozpływał się w nicość. Wiedział od Mecjusza, że nie powinien całkowicie
niszczyć struktury wspomnień, ponieważ mogło to powodować zaburzenia w postrzeganiu upływu czasu i poczucie zagubienia, niezrozumiałej amnezji, ale ich zapisy sukcesywnie osłabiał, podważał ich
konstrukcje i zamieniał w rozmyte plamy, nieokreślone cienie wydarzeń.
Po kilkunastu minutach takich działań zrozumiał, że odniósł sukces. Cała konstelacja wspomnień z tamtego dnia uległa odmianie. Nie
było już w niej śladu bólu. Tylko wyblakłe okruchy przeszłości.
Wycofał się wówczas z umysłu Fenrila i przekręcił głowę,
by spojrzeć na księcia.
Elf patrzył w sufit, oddychał głęboko. Jego palce kurczowo zacisnęły się na ramieniu Rothgara, z taką siłą, że zostawiły na nim czerwone ślady.
− A więc jednak! Zrobiłeś to… Dokonałeś… − szepnął oniemiały. −
Nie mogę tego już przywołać. To przypomina teraz sen, niemiły sen,
ale nie czuję już jego poprzedniej bolesnej siły! Próbuję to wezwać.
I nie przychodzi…
Nekromanta uśmiechnął się.
− I nie przyjdzie. Wykorzeniłem to u podstaw. Teraz już tylko
wiesz, że coś takiego miało miejsce, ale nie musisz być tym… dręczony.
Realnością tego.
Oczy Fenrila były wilgotne. Rothgar powoli podniósł dłoń i delikatnie przesunął palcami po linii jego perfekcyjnych kości policzkowych. Książę przymknął powieki, oddychając intensywnie.
− Możesz teraz zasnąć. Pozwól sobie odpłynąć.
Ale elf nieoczekiwanie podniósł się na ramieniu, a potem usiadł.
Potrząsnął głową.
− Nie chcę! Czuję się lekko. Czuję się wolny. Dzięki tobie!
Zwinnie wstał i nagi podszedł do okna.
Wyglądnął na ogród, w którym zapadał już zmierzch. Nekromanta
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przypatrywał mu się od tyłu. Włosy księcia opadały wzdłuż jego smukłych bioder. Wsparł się o parapet i zapatrzył w korony drzew
za oknem. Oddychał głęboko.
Długą chwilę panowała cisza. Z zewnątrz dobiegały ich odgłosy
ptaków śpiewających w listowiu, a słońca zniknęły właśnie za horyzontem.
Atmosfera ledwo zauważalnie się zmieniła.
Po kilku minutach elf bardzo wolno się obrócił. Stał teraz
na wprost maga całkowicie nagi, absolutnie bezwstydnie. Był wsparty częściowo o parapet, a linia jego bioder wyginała się lekko. Miał tak
idealne mięśnie brzucha, jakby wyszły spod ręki najlepszego rzeźbiarza.
− Jeśli chcesz, bym powiedział, że jesteś piękny, musisz tylko poprosić − zażartował mag, siadając na brzegu łoża. − Taka efektowna
prezentacja nie jest konieczna.
Jednak jakby na przekór swoim słowom wstał i podszedł do niego.
− Powiedz to… − szepnął elf, patrząc spod nieco opuszczonych powiek.
Rothgar też zmrużył oczy, lecz w drwiącym grymasie.
− Byłbyś. Gdybyś miał cycki. Uwielbiam cycki.
Fenril nadąsał się, lekko wydymając usta. Nekromanta, widząc jego reakcję, parsknął śmiechem i mrugnął okiem.
− No dobrze i bez nich jesteś bardzo… hmmm… harmonijny.
Elf przysunął się do niego tak blisko, że zetknęły się ich nagie klatki piersiowe, a także inne części ciała.
− Podobam ci się?
Mężczyzna chciał jakoś zażartować, ale nagle spoważniał. Musnął
czubkiem palca podbródek księcia i lekko przechylił jego głowę, jakby
chciał przypatrzyć mu się z każdej strony.
− Głupie pytanie. A komu byś się nie podobał? Jesteś do bólu doskonały. A przecież wiesz, że ja uwielbiam piękno. − Zawahał się. −
Odkryłem ostatnio, że nie tylko u kobiet, lecz tak uniwersalnie. Zachwycająca perfekcja. Doskonałość. A ty jesteś ich wcieleniem, Fenril.
− Ty też jesteś piękny, wiesz? Choć w nieco inny sposób. Mroczny,
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ostry, bardziej… agresywny. I twoje ciało… − Książę uniósł smukłe
palce i przeciągnął nimi po tatuowanej skórze na klatce piersiowej
Rothgara, delikatnie używając przy tym paznokci. Mężczyzna wypuścił powietrze pod wpływem tej intensywnej pieszczoty. − Jest tak
nietypowo twarde jak na człowieka, zupełnie jakbyś miał mięśnie
ze stalowych włókien − dokończył ciszej.
Rothgar nie odpowiedział. Stał bez ruchu, patrząc na arystokratę.
Potem powoli spojrzał na jego usta.
− Poprosiłem cię o pewną rzecz już jeden raz − szepnął elf na wydechu. − Czy dziś także mi odmówisz?
Nekromanta doskonale wiedział, o jakiej prośbie mówi książę,
którego palce zwędrowały tymczasem na jego boki i biodra, pieszcząc
je w długich, lekkich muśnięciach. Elf spojrzał też w dół, dostrzegając
tam ewidentny objaw, że jego działania nie pozostały bez wpływu
na maga.
− Ale nie chcę, byś się ze mną pieprzył, Rothgar. Chcę, byś się
ze mną kochał.
Cisza trwała bardzo długo, w miarę jak w mrocznym magu toczyła
się kolejna z wielu walk w jego życiu. Wcale nie taka łatwa, zwłaszcza
że dłonie Fenrila znalazły drogę na jego plecy i przesuwały się po nich
w bardzo erotyczny sposób. Rothgar przymknął oczy, odchylając
głowę do tyłu.
− To spore ryzyko dla mnie − wykrztusił wreszcie, z trudem zbierając myśli.
− Zaryzykuj. Czymże jest życie bez ryzyka?
− Przegram.
− Czy nie warto czasem spłonąć? Jak fajerwerki, co wybuchają
na niebie? Przez krótki moment, ale błyszczą tak pięknie!
− A potem zamieniają się w nicość.37
− No tak, można na zawsze istnieć tylko w nicości. Żyć w nicości
i umrzeć w nicości. I niczego nie żałować. A może właśnie… żałować
wtedy wszystkiego?
Rothgar ponownie opuścił głowę. Jego palce powoli przesunęły się
37

Czytelniku, zwróć uwagę na to zdanie Rothgara. Powróci w tomie II.
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po policzkach i szczęce arystokraty.
− Przyznaję, masz duszę poety, Fenril. Prawie mnie przekonałeś −
szepnął.
Następnie pochylił się lekko i miękkim gestem jego usta dotknęły
policzka księcia. Nagle jednak mocno chwycił go w talii i podsadził
na parapecie. Fenril jęknął cicho, kiedy jego plecy dotknęły chłodnej
szyby.
Dłoń maga wędrowała teraz nieśpiesznie po jego twarzy, po szyi,
po pięknie sklepionych kościach obojczyków. Ich oddechy przyśpieszyły. Gdy przesunął kciukiem po ustach arystokraty, ten rozchylił je
ulegle i jego gorący język dotknął opuszka Rothgara, który uśmiechnął się subtelnie, ale dość przy tym mrocznie. Wsunął palec między
wargi Fenrila i chwilę pozwalał sobie czuć ruch wilgotnego języka.
Potem niespodziewanie cofnął się i ujął księcia za podbródek, dość
mocno odginając mu głowę do tyłu. Obniżył się tak, aby czuć jego oddech. Przez moment stali bez ruchu.
− Prawie − powtórzył i wreszcie go pocałował, ale zrobił to bardzo
delikatnie, tak jakby to był jego pierwszy pocałunek, niemal nieśmiały, niemal tkliwy. Jego siła bardzo powoli narastała, dotyk ich języków, najpierw miękki, stopniowo ożywił się namiętnością.
Po bardzo długiej chwili, pełnej zadziwiającej pasji, Rothgar oderwał się od ust elfa i powędrował pocałunkami niżej. Fenrilowi wyrwało się kolejne głębokie westchnienie, gdy mroczny mag dotarł
na jego piersi. Delikatnie musnął kremowe sutki księcia, a ten cicho
zajęczał. Przesunął usta po wypukłych mięśniach brzucha, obrysowywał ich kształty. Powoli podciągnął ramię elfa w górę i przeciągnął
językiem pod jego bezwłosą pachą, która w przeciwieństwie do ludzkiej, nie produkowała żadnego zapachu.
Źrenice Fenrila były rozszerzone, zanurzył palce drugiej ręki we
włosy Rothgara.
− Kochaj się ze mną − szepnął na wydechu.
Nekromanta oderwał się na moment, by przynieść niezbędne
do ich aktu nawilżenie i podciągnął kolana księcia wysoko, przeplatając pod nimi swoje ramiona. Pocałował go mocno i wolno naparł
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na elfa, pilnując, by zablokować w jego umyśle wszelkie niekomfortowe odczucia.
Zauważył wtedy, że jego zdolności do rozróżniania bolesnych doznań od tych przyjemnych znacznie się poprawiły, tak jakby wcześniejsza sesja telepatycznego uzdrawiania otworzyła go na nowe
techniki. Mógł teraz znacznie efektywniej oddzielać przykre bodźce
od pozytywnych i ciało księcia bardzo szybko się odprężyło, gdy mag
coraz głębiej zanurzał się w jego rozpalonym wnętrzu. Wypuścił powietrze, czując zaskakująco silne podniecenie, tak intensywne,
że musiał na moment zwolnić, by nie skończyć tego o wiele za wcześnie. Objął księcia mocno, kładąc czoło na jego ramieniu i wchodził
w niego posuwistymi ruchami, czując, jak fale gorąca przenikają mu
ciało. Miał przez chwilę wrażenie, że znalazł się w raju i nic innego nie
istniało.
Jednak gdy na moment otworzył oczy, ponad ramieniem Fenrila
zobaczył w dole pod ogrodowymi drzewami, białą, smukłą sylwetkę,
zwieńczoną czerwonym splotem włosów, która przygląda im się
z twarzą zastygłą w grymasie bólu.
Drgnął lekko.
Rozpoznał Martiael. Musiała obserwować cały ten akt od samego
początku. Syknął z frustracją i mocno objął księcia w talii, by przenieść go na łóżko.
Opadli na nie, a elf spojrzał na nekromantę z zaskoczeniem, ale nie
zaprotestował, gdy ten położył się na nim, pocałował z pasją i zaczął
brać silnymi, intensywnymi pchnięciami. Nie zamierzał dać sobie
tego odebrać, z pewnością nie… przez nią.
To było zbyt boskie, zbyt oszałamiające uczucie.
Oczy elfa − szeroko otwarte, spoglądające wprost na niego. Jego
oddech − silnie przyśpieszony. Rothgar odpowiedział na to spojrzenie,
co więcej − wytrzymał je. Wpatrzony w księcia poruszał się w nim
zachłannymi, długimi ruchami. Każda sekunda, gdy dominował
pod sobą władcę genvi zwiększała jego podniecenie powyżej poziomu,
który kiedykolwiek wcześniej osiągnął. Widział zapraszająco rozchylone usta, rozszerzone źrenice. Krew dosłownie uderzyła mu do gło-
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wy w poczuciu słodkiego triumfu. Wyobraził sobie nawet krótką,
absurdalną wizję, że oto jest królem Syllonu, a książę jego uległym
wasalem, poznającym właśnie swoje miejsce w hierarchii. Miał poczucie władzy absolutnej nad tym… co sam władał innymi.
Zaraz jednak oprzytomniał i skupił się mocniej, by telepatycznie
przesyłać elfowi jak największe dawki podniecenia. Z satysfakcją
podbijał je w jego umyśle i patrzył na to, jak policzki elfa silnie czerwienieją, a oddech gorączkowo się urywa. Zalewał jego bezbronny
system falami rozkoszy tak długo, aż poczuł, jak mięśnie elfa zaczynają się spazmatycznie kurczyć w intensywnej ekstazie. Jego głęboki jęk
był dla niego satysfakcjonującą nagrodą.
Dłonie Fenrila najpierw muskały jego pracujące mocnymi posunięciami biodra, a potem wzniosły się, otaczając jego twarz. Powoli
przyciągnął maga do siebie. Ich usta znowu się zetknęły. I nie był to
żaden przelotny pocałunek. Zawierał w sobie pragnienie, żar.
Rothgar czuł się jak pijany, jak głupi nastolatek, który zapomina
o rozsądku, o rzeczywistości. Bo przez moment nie istniała. Zniknęły
brzydota, samotność, rozpacz. Przez chwilę stał się jednością, przez
chwilę poczuł… szczęście. Coś, co zawsze wydawało mu się głupie
i złudne. A jednak się pojawiło.
W końcu nadszedł szczyt. Przetoczył się przez jego system jak letnia burza. Przed oczyma maga rozbłysło milion gwiazd. Przesłał pełny impet przyjemności do umysłu księcia, który drugi raz zadygotał,
unosząc napięte biodra. Ciaśniej otoczył go ramionami. Tak połączeni, doznawali rozkoszy razem, nie wiedząc, gdzie zaczynają się
i kończą ich ciała.
To było za dużo, za mocno. Nekromanta opadł na łóżko, zamykając powieki. Jego serce waliło w piersi w przyśpieszonym tempie.
Miał wrażenie, że traci przytomność, że odlatuje. Zamknął oczy,
chcąc przedłużyć stan błogości. A rzeczywistość oddalała się od niego
z wielką prędkością. Nie próbował tego powstrzymać, poddał się temu.
I wtedy zanurzył się w ciemność.

265

OSTATNIA TAKA CHWILA
28 dni po narodzinach Norgala38
Rothgar obudził się, czując na twarzy promienie większego słońca
Joliny. Było mu przyjemnie i ciepło, był odprężony. Na jego brzuchu
spoczywała ręka Fenrila i przez moment się jej przypatrywał. Zawsze
go dziwiło, że książę ubiera tyle pierścieni, choć trzeba przyznać,
że większość z nich miała magiczne i ochronne zastosowanie. Oprócz
tego oczywiście posiadał swój rodowy sygnet, który elfy nosiły
na kciuku, jego zdaniem dość niepraktycznie.
Widniał na nim symbol rodu władców Sumirlu, Fenril pochodził
bezpośrednio od ostatniego władcy tego królestwa, a dokładnie – był
jego wnukiem. Brat ostatniego króla, zwany przez historię
Va’ha’mo’rir, założył tysiąc lat temu Hezryn i ożenił się z ludzką kobietą, córką wodza górali.39 Założyli oni dynastię królów Hez, z której
wywodziła się matka Rothgara. W odległy sposób łączyły ich zatem
więzy pokrewieństwa.
Dziadek Fenrila skłonił głowę przed ówczesnym władcą Syllonu.
Przyjął tiarę księcia, zamiast niezależną koronę króla. Został wasalem
– tak jak jego syn po nim i teraz sam Fenril.
Nekromanta ostrożnie wstał, przesuwając dłoń elfa i zszedł z łóżka.
Wypił szklankę soku z tak zwanej elfiej świdośliwy, stojącego
na szafce, naciągnął spodnie i wyszedł z komnaty.
Gdy na korytarzu napotkał służącego, chwycił go za wątłe ramię.
– Czy paczka już dotarła? – spytał konfidencjonalnym tonem.
Młodzieniec kiwnął głową.
– Przynieście ją zatem pod drzwi sypialni – polecił Rothgar.
Kilka minut potem dwójka mężczyzn wniosła oczekiwany przez
maga przedmiot na piętro i ustawiła go pod drzwiami. Było to lustro
osłonięte materią. Gdy odeszli, otworzył drzwi, chwycił zwierciadło
38

Ten rozdział dzieje się siedem dni po poprzednim, warto zwrócić na to uwagę.
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Więcej o tym poczytacie w II tomie Ucznia nekromanty „Fascynacja”.

266

za ramę i, mimo ogromnego ciężaru, wniósł samodzielnie do sypialni,
ustawiając je na wprost łóżka.
Z zadowoleniem ściągnął z niego osłonę.
Wbił spojrzenie w swoją postać, jakże inną niż ta, do której przywykł na co dzień.
– Cześć, Mecjusz – szepnął drwiąco, obserwując obcą twarz spoglądającą na niego z gładkiej powierzchni.
Obrócił się i zobaczył, że książę się budzi. Szybkim ruchem okrył
lustro i podszedł do łóżka, stając przy nim. Patrzył przez chwilę w ciszy. Gdy jasnozielone oczy elfa otwarły się, mag uśmiechnął się
i powiedział:
– Mam dla ciebie prezent, Fenril.
– Takie miłe rozpoczęcie dnia? − spytał elf z rozbawionym wyrazem twarzy.
– Owszem, mam nadzieję, że ci się spodoba. To lustro. Wydobyłem
je od mojego prawie-koronowanego-brata Naramira. Należało wcześniej do naszego ojca i wiążą się z nim moje dość… ponure wspomnienia40. Dał mi to bez żalu, bo po tym, co w nim zobaczył, nie był specjalnie szczęśliwy.
– Ach! To jakieś magiczne lustro?
– Tak, unikat. Artefakt na skalę całej Joliny!
Fenril usiadł na łóżku nagi, dlatego Rothgar podał mu luźną,
dzienną szatę. Pomagając ją ubrać, delikatnie przesunął kciukiem
po jedwabistej skórze na karku elfa, pod pozorem wyciągania zza kołnierza jego gęstych włosów. Książę wstał i podszedł do zwierciadła.
Jednym szarpnięciem zerwał zasłonę i wbił spojrzenie w powierzchnię. Ponieważ Rothgar stał z boku, z ramionami splecionymi
na piersi, jego postaci nie widział, ale zobaczył swoje własne odbicie.
Niezwykłe – pod niemal każdym względem.
Całe ciało elfa przypominało kolumnę światła, z którego niczym
konary drzewa wyłaniały się niezliczone, zielone strumienie świetlne
umykające gdzieś w górę, sięgające w nieskończoność. Kojarzyły się z
koroną z gałęzi. Poniżej jego stóp znajdowało się coś podobnego
40
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Więcej o tym lustrze w tomie II Ucznia nekromanty - „Fascynacja”.

do świetlistych korzeni zanurzających się w ziemi. Wyglądało to tak,
jakby elf faktycznie był „drzewem światła”, które wydawało się bardziej realne niż jego fizyczna postać, zresztą także nieco inna od tej
codziennie oglądanej w lustrze. Wydawał się w niej bardziej męski,
majestatyczny, miał surowsze, bardziej posągowe rysy, a oczy płonęły
mu czystym szmaragdem.
Wpatrujący się w niego Rothgar − oniemiał.
Spodziewał się wiele, ale nie tak niezwykłego zjawiska.
– To lustro pokazuje prawdziwą naturę każdej istoty − wyszeptał. −
Bez żadnych zaklęć, uroków, narzuconej magii, nawet tak potężnej
jak magia transformacji i kreacji. To jedyne lustro, które pokazuje jak
paveye wyglądali, zanim stali się tym, kim są. Pokazuje ich w ich pradawnej, ludzkiej formie.
Fenril milczał, jak zahipnotyzowany wpatrywał się w swoją jaśniejącą postać.
– Słyszałem o tym… Starożytna nazwa króla w języku pradawnych
elfów oznacza święte drzewo. Symbolika tego jest specyficzna. Wyznaczony wolą ludu król zostaje połączony z całą społecznością genvi
ze swojej gałęzi, stając się ich centralnym punktem, gdzie stykają się
ich energie. Jesteśmy w pewien sposób duchową jednością… – rzekł
w zadumie. – Nigdy w to nie wierzyłem, ale teraz widzę to naocznie.
Stając się władcą genvi, połączyłem się z wszystkimi elfami, które są
częścią naszej odnogi. Odpowiedzialność… – urwał i przełknął ślinę.
Widać było, że jest poruszony, niemal wzruszony.
Rothgar odczuwał jakiś dziwny rodzaj przygnębienia, którego
źródła nie rozumiał. Nie spodziewał się, że książę okaże się tak niezwykły? Tak… odległy?
Nie był człowiekiem, był dziwną, magiczną istotą.
Nie wiedział, czemu przed oczyma stanął mu nagle obraz księcia
leżącego pod nim, tak słodko bezbronnego, otwartego, pogrążonego
w rozkoszy. Szybko odpędził tę wizję, bo z jakichś przyczyn wydała
mu się teraz… świętokradztwem?
Może to on był nikim? Może to on powinien być tylko wasalem?
– Podoba ci się prezent? – szepnął cicho.
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– Tak, jest cudowny… – Elf zawahał się, a potem zerknął na mężczyznę. – A ty? Jak wyglądasz w lustrze?
– Nieważne. Nawet w połowie nie tak majestatycznie i olśniewająco jak ty… – mruknął, chcąc odejść, ale Fenril złapał go za rękę
i przyciągnął do siebie.
Zapadła chwila ciszy.
Odbijające się na powierzchni postacie stały się nagle znacznie
bardziej podobne niż poprzednio. Elf otworzył oczy tak szeroko,
że wyglądał niemal zabawnie.
– Co to?!
– Przecież wiesz. Nasz ród ma nałożone geas Mor’tyra. Dlatego
wszyscy wyglądamy tak samo. Ale to… iluzja. Pod spodem wyglądam
podobnie do mojej matki. Wiedźmy z Hezrynu41.
Fenril w zdumieniu przypatrywał się postaci, zupełnie sobie nieznanej.
– Jesteś… nie mniej piękny. – Uśmiechnął się.
– Jestem też zadziwiająco podobny do młodego Mecjusza. Widziałem jego magiczną litografię z czasów, gdy dopiero został mnichem.
Przyjął się do zakonu chyba w moim wieku. Mógłbym być jego bratem! Zabawne, że Naramir wygląda bardzo podobnie… − mruknął
z pewną irytacją. Cofnął się i podszedł do okna.
Chwilę przy nim stał, wpatrując się w ogród pełen smukłych
drzew. W jakiś sposób zaczął je postrzegać inaczej. Poczuł się mały,
nieważny. Elfy żyły tysiące lat, o ile oczywiście coś nie skróciło ich
życia, co w przypadku władców często miewało miejsce. A ludzie? Cóż
znaczyli na ich tle?
Obrócił się i spojrzał na księcia, który czekał na dalszy ciąg.
− Tak. No… To podobieństwo mocno go rozsierdziło. Ironia, zauważ! To niby iluzja Mor’tyra nas do siebie upodabnia 42 , ale…
pod spodem wciąż jesteśmy tacy sami… – dodał z goryczą. − Od pewnych rzeczy nie da się uciec, jak sądzę.
Opis Wiedźmy znajdziecie w „Królu”, www.uczennekromanty.pl/do-pobrania
Wszyscy członkowie rodu de Syllon, z którego pochodzi Rothgar, wyglądają niemal identycznie, co zawdzięczają geas boga Mor’tyra, swojego przodka.
41
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– Zdumiewające. Ten Mecjusz to naprawdę dziwny osobnik. Czy
on jest jakoś spokrewniony z rodziną królewską z Hez? Wygląda jak
jeden z nich, słowo daję… – Zamyślił się Fenril.
Nekromanta wzruszył ramionami.
– Nikt nic o nim nie wie. Przed laty pojawił się znikąd w Syllonie
i z miejsca przyjął do zakonu Trzech Księżyców. Niemal od początku
był członkiem Rady. Dlaczego? Wykazywał nad wyraz duży stopień
zażyłości z moim ojcem. Ciekawe, król nie ufał nikomu oprócz niego.43 Tej sprawy nigdy nie udało mi się do końca rozstrzygnąć.
– Jest jeszcze jedna osoba bardzo podobna do was… Mesja.
– Tak. Mesja… Mecjusz…? Hmmm. I to podobieństwo. Te same
włosy, oczy, rysy twarzy? Muszę kiedyś pogrzebać komu trzeba
w myślach i poznać te dziwne sekrety, które ich otaczają. Wieczne,
niekończące się sekrety. − Zawahał się. − A może raczej na jakiś czas
powinienem zaprzestać używania telepatii? Ostatnio robię to
za często i zaczynam odczuwać pierwsze skutki. Zaczyna mnie do tego
ciągnąć, a to droga do narkotelepatii. Muszę wzmocnić moją barierę −
mruknął.
Jeszcze kilka sekund patrzył w lustro. Potem Fenril okrył je ponownie i spojrzał na maga.
– Dziękuję za ten prezent. Jest naprawdę niezwykły.
– Jak ty – nierozważnie wyrwało się Rothgarowi. Szybko pożałował tego, widząc wyraz zmieszania na twarzy księcia. – Przepraszam.
Zbiorę się już. Mam dziś spotkanie konsultacyjne z Białym Albinem
i El nekrofilem w sprawie Yava. – Chciał się cofnąć, ale elf złapał go
za rękę.
Zapadła cisza.
Fenril miękkim gestem przyciągnął go do siebie i położył głowę
na jego ramieniu. Stali tak w milczeniu. Nekromanta walczył ze sobą
ze wszystkich sił, ale w końcu nie wytrzymał i delikatnie objął go,
przyciskając jego ciało do siebie.
Trwało to przez dłuższą chwilę, a elf słuchał, jak szybko bije serce
Ci z Was, którzy czytali „Króla”, dokładnie wiedzą dlaczego. :)
www.uczennekromanty.pl/do-pobrania
43
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mrocznego maga.
Powoli uniósł głowę.
Spoglądali sobie w oczy.
Potem Fenril wspiął się na palce, by pokonać te kilka centymetrów
różnicy ich wzrostu i pocałował Rothgara rozchylonymi w zaproszeniu ustami. Jednak dokładnie wtedy, gdy nekromanta zaczął
w nich nieprzytomnie tonąć, rozległo się dość nerwowe stukanie
w drzwi.
Książę gwałtownie puścił maga i się cofnął.
– Wejść.
Pojawił się dylfi służący z zaniepokojeniem malującym się na twarzy. Znał dobrze sytuację i wiedział, że Rothgar przebywał tu nieustannie od tygodnia. Ze względu na swoje doskonałe uszy sporo też
słyszał.
– Jaśnie panie… Przybył pan Dastiel.
Fenril drgnął lekko i wbił wzrok w posadzkę.
Dastiel miał przybyć dopiero następnego dnia, tuż przed pogrzebem króla Naramira II Okrutnego. Pojawił się jednak dokładnie dzień
wcześniej.
Rothgar zacisnął usta i spokojnie włożył buty. Nie zamierzał robić
problemów. Wyprostował się.
– Nie zajmuję ci już czasu – rzucił krótko. Podszedł do okna, pchnął
okiennice i… skoczył w dół mimo sporej odległości, która dzieliła je
od poziomu gruntu.
Jego nekromanckie zdolności do kontrolowania lotu okazywały
się przydatne w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach.
Niestety niewiele więcej były w stanie kontrolować, a tego potrzebował teraz najbardziej.
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POGRZEB
28 dni po narodzinach Norgala
Kondukt żałobny kroczył ulicami Syllonu, a trumna ze zwłokami
Naramira II zwanego Okrutnym wieziona była przez czwórkę rzadkich, górskich jednorożców. Żałobnicy, niezbyt zresztą przekonujący
w swoich szlochach, kroczyli za nią, a tłum zebrany na poboczu
wznosił od czasu do czasu niestosowne, radosne okrzyki.
Oczywiście pogrzeb Vlemira nie mógł odbyć się równocześnie, bo
dochodzenie i poszukiwania ciała wciąż trwały.
Trumna wjechała mostem na Wyspę Światłości, aby nad duszą
króla odprawiono pożegnalne nabożeństwo, powierzające ją opiece
Pana Światłości.
Rothgar, Fenril, Dastiel, Seviel oraz Vayen siedzieli w loży zbudowanej przed świątynią dla arystokracji i możnowładców, chcących
pożegnać króla w jego ostatniej wędrówce. Nie było ich zbyt wielu;
miejsca świeciły pustkami.
W najwyższej części zasiadał Naramir – który już szykował się
do przyjęcia imienia Naramir III – w pewnej odległości od niego tkwiła samotna Asalia, dziwnie zdekoncentrowana. Ciągle rozglądała się,
wychylając z loży, z jakichś przyczyn ze szczególną uwagą kierowała
wzrok w stronę balkonów elfiej arystokracji.
Dla wielu gości zdumiewająca była nieobecność królowej Mesji,
wciąż przebywającej na wygnaniu, oraz córki króla, Nerilli. W rzędzie poniżej zasiadali: brat zmarłego, ksiażę-regent Numar, generał
wojsk Syllonu oraz jego synowie, starszy, Narel, z niedawno poślubioną żoną Mirą, czerwonowłosą pięknością – księżniczką Duzz, oraz
Nuramin z żoną Asyą, córką króla Velenzji, a siostrą Asalii.
Poniżej jeszcze siedzieli ważni urzędnicy i członkowie rady, a także
samotna Rothanna, usadowiona w samym kącie. Zaraz obok kulił się
drugi nieślubny syn króla – młody kapitan Malborn z bardzo nieszczęśliwą miną. Najwyraźniej niestabilna sytuacja w królestwie niekorzystnie odbiła się na jego stanie psychicznym. Jeśli jednak chodzi
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o arystokrację, nie była tu reprezentowana zbyt licznie. Poniższe loże
pozwalałyby na pomieszczenie blisko setki parów królestwa, ale
przybyło tylko kilkanaście osób. W bocznym balkonie miejsce znalazło się dla takich osób jak Wielki Inkwizytor, Zamelnikon, rektor
Mannes, królewski sędzia Xerion oraz mag śledczy Vustian.
Loża elfów również nie wydawała się zbyt gęsto wypełniona, dlatego Rothgar nie omieszkał dołączyć do Fenrila zaraz po rozpoczęciu
długiej Litanii Światła. Nie miał ochoty siedzieć obok Rothanny,
a i towarzystwo zestresowanego przyrodniego brata, kapitana Malborna, niekoniecznie mu odpowiadało.
W czasie gdy chór rozpoczął swoje zawodzenia, boczną galeryjką
przemieścił się do loży księcia.
Seviel, córka Fenrila, siedziała od strony Dastiela i obrzuciła
Rothgara obojętnym wzrokiem. Więcej zainteresowania okazał mu
Vayen, jedyny syn Fenrila, zaledwie pięćdziesięcioletni młodzieniec,
a zatem jeszcze elfi nastolatek. Przez chwilę mierzył nekromantę badawczym spojrzeniem, ale potem skierował oczy w stronę świątyni.
Najmocniejszą reakcją wykazał się Dastiel, który widząc maga,
uniósł brwi.
Był to smukły elf o przyjemnej powierzchowności, ciemnozielonych, podłużnych oczach i złotych włosach splecionych w kilkadziesiąt warkoczyków, w stylu popularnym wśród elfów z kontynentu Morvin. Miał wprawdzie obywatelstwo imperium Vaseyu, ale
pełnił funkcję oficjalnego obserwatora Rady Magicznego Nadzoru
na terenie Syllonu, często podróżując portalami między Syllonem
a Vas.
On i Fenril pozostawali w otwartym związku od prawie dwudziestu lat, odkąd książę owdowiał. Dastiel, w przeciwieństwie do Fenrila,
tworzył relacje wyłącznie z mężczyznami, nigdy wcześniej nie będąc
żonatym, pomimo posiadania blisko czterystu lat na karku.
Gdy jego spojrzenie spoczęło na Rothgarze, nekromanta dostrzegł
w oczach elfa jakiś rodzaj cienia, a być może nawet pogardę? Nie
chcąc robić zbyt wiele szumu w loży, mroczny mag przysiadł
po stronie księcia na nieco niższej ławeczce służącej jako podnóżek.
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Nie chciał, by jego czarnowłosa głowa wystawała zbyt wysoko ponad
balustradę loży, stanowiąc oczywisty kontrast z jasnowłosymi elfami.
Fenril zauważył go zaraz po Dastielu, ale także wydawał się zaskoczony faktem, że Rothgar do nich dołączył. Jednak na twarzy elfa nie
pojawiła się niechęć, tylko łagodny uśmiech.
Nekromanta skinął głową i jemu, i Dastielowi, następnie cicho
powiedział:
– Podobno Naramir walczy o specjalną dyspensę związaną
z poszukiwaniami Vlemira. Boi się, że zaginięcie następcy i niejasne
tego okoliczności mogą uniemożliwić mu zdobycie tronu. Równolegle ze wszystkich sił blokuje śledztwo w sprawie Nerilli. Już uciszył
parę osób. Wydaje się wyjątkowo zdeterminowany. Chyba go wcześniej nie doceniałem.
Książę, nie odrywając wzroku od uroczystości, odpowiedział, nieznacznie tylko poruszając ustami:
– No i wymienia urzędników na najwyższych stanowiskach. Swoim ludziom proponuje niezłe fortuny. Wszystko ma zaplanowane.
Rothgar przyglądnął mu się dyskretnie. Elfi arystokrata ubrany
był w ozdobną, haftowaną szatę koloru srebra, u elfów wyrażającego
żałobę. Na głowie nosił tiarę symbolizującą godność przywódcy elfów
w Syllonie. Przesunął wzrok na smukłe dłonie arystokraty, na których lśniły liczne pierścienie. Przez umysł przepłynęło mu wspomnienie jednej nocy z poprzedniego tygodnia, gdy te dłonie przesuwały się po jego piersi, ale szybko wypchnął tę myśl ze strumienia
świadomości.
Ostatnie siedem dni spędzili razem, zajmując się nader interesującymi rozrywkami, czasem nawet przez cały dzień. Książę po sesji telepatycznego uzdrawiania odzyskał swój zwykły, pogodny nastrój
i poczucie humoru, stanowiąc dla mrocznego maga bardzo zajmujące
towarzystwo.
Niestety na uroczystości pogrzebowe do Syllonu przybył Dastiel
i ich sielanka z konieczności musiała zostać przerwana.
Rothgar rozejrzał się. Był wprawdzie zadowolony ze swojego niskiego siedziska, bo nie chciał wystawiać się na ciekawskie spojrzenia,
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lecz sam nie mógł się opanować, by nie zerkać w stronę członka RMN
oraz, oczywiście, Fenrila.
Odnotował, że dłoń Dastiela przytyka się wierzchnią częścią
do uda elfa, ale zignorował to. Przez całe swoje życie nie zaznał nigdy
uczucia zazdrości i nie planował tego zmieniać. Nie miał nawet problemu z tym, że Dastiel tej nocy zapewne spał z księciem. Wypełniało
go aroganckie poczucie, że członek RMN nie równał się z nim
pod względem umiejętności dawania rozkoszy. I… pod żadnym innym. Ze względu na swoje niemal narcystyczne poczucie własnej
wartości nie czuł się nigdy zagrożony, konkurując z innymi mężczyznami.
Uroczystość trwała w nieskończoność, a nekromancie nudziło się
coraz bardziej. Modlił się szczególnie, by nużące, religijne psalmy
i zawodzenie żeńskiego chóru – jak najszybciej uległy zakończeniu.
Od czasu do czasu spoglądał na perfekcyjny profil Fenrila –
z pozycji, w jakiej siedział, pięknie malujący się na tle nieba. Mentalnie karcił się za te spojrzenia, w końcu zauważył w sobie nawet pewną
irytację faktem, że w ogóle się tu pojawił. Bo w sumie – po co?
Zamierzał już wstać i pożegnać się, gdy niespodziewanie poczuł delikatne poruszenie w okolicy swojego boku. W oszołomieniu zauważył, że dłoń Fenrila zwieszona poniżej uda, a tym samym niewidoczna
od strony reszty gości, zsuwa się delikatnie w stronę jego dłoni. Podsunął więc swoją rękę nieco bliżej, tak, by wyjść mu naprzeciw. Przez
moment ściskał smukłe palce elfa, a nawet lekko je gładził, jednak
potem uświadomił sobie, że od chwili, gdy ich skóra się zetknęła, dosłownie zniknął dla niego cały zewnętrzny świat.
Zaklął w duchu, przebiegł wzrokiem po innych lożach i puścił Fenrila, czując się głupio.
Co się z nim działo?
Zwalczył szybko to idiotyczne, odurzające uczucie, które na moment wypełniło jego serce i zalała go fala rozdrażnienia. Cóż za idiotyzmy! Tak być dalej nie mogło. To nie był on, zdecydowanie. Musiał
oprzytomnieć.
Wstał i skłonił się uprzejmie.
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− Książę, wybacz, muszę wracać do mojej loży.
Jasnozielone oczy utkwiły w jego twarzy, a doskonałe w kształcie
łuki brwiowe uniosły się pytająco, ale nekromanta nic już nie wyjaśnił.
Mamrocząc coś nienawistnego pod nosem, wrócił na boczną galeryjkę, by przemieścić się do wyznaczonej dla siebie loży. Wiedział,
że baczne oczy innych gości z zaciekawieniem śledziły jego poczynania. Z pewnością wszyscy zauważyli, że odwiedził księcia. Elfy w czasie uroczystości rzadko zapraszały ludzi do swoich loży.
Narobił wstydu sobie i Fenrilowi?
Głupi sentymentalizm popychał go do nierozważnych zachowań.
Mag warknął wściekle i ostro ruszył w górę. Doskonale zdawał sobie sprawę, że zaczyna zachowywać się jak niespełna rozumu; mruczeć coś pod nosem, krzywić sam do siebie.
Gdy szedł po schodach, niespodziewanie jego wzrok natknął się
na spojrzenie… Naramira − mającego już wkrótce nosić numer III.
Młodzieniec wyglądał ponad balustradą i wykonał palcem w stronę
Rothgara przyzywający gest.
Mężczyzna poczuł niemal ulgę, że wreszcie mógł oderwać myśli
od elfa.
Te kilkanaście metrów schodów, które miał do pokonania,
mroczny mag poświęcił na planowanie swojego zachowania. Nie
mógł już traktować Naramira jak wroga. Nie mógł być wobec niego
bezpośredni i grubiański jak poprzednio. To byłoby nierozsądne.
Dostał próbkę tego, co potrafił zrobić jego brat.
Bezwzględnie usuwał wszystkich na swojej drodze.
Przypomniał sobie słowa Fenrila o wadze fałszu w polityce. Elf
miał rację.
On teraz też nie miał już luksusu, by zachowywać się tak, jak chciało jego serce.
Wkroczył do loży i z miejsca wykonał przed Naramirem bardzo
elegancki, dworski ukłon.
− Wasza Królewska Mość! − Nie zaszkodziło dorzucić awansem tytuł, jakiego jeszcze pretendent do tronu nie posiadał. − Pokorny sługa
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melduje się na wezwanie… − uzupełnił, mając nadzieję, że przyszły
władca nie wyczuje sarkazmu, który ewidentnie przeniknął do jego
słów. Ale nie musiał się tego obawiać.
Naramir, jak każdy narcyz, był zewnątrzsterowny. A że jego narcyzm pobijał nawet narcyzm starszego brata, Rothgar nie był zagrożony.
Na twarzy pojawił mu się grymas dziwnego zadowolenia.
− Widzę, że wreszcie uczysz się manier, Rothgar, tak trzymać!
Nekromanta ukazał zęby w fałszywie uprzejmym uśmiechu.
− Chcę złożyć Waszej Wysokości moje najserdeczniejsze gratulacje
z okazji zbliżającej się koronacji − dodał niezrażonym tonem.
Mina Naramira szybko zrzedła; machnął ręką, wskazując Rothgarowi stołek obok swoich stóp, na który nekromanta opadł bez entuzjazmu. Zauważył wówczas spojrzenie księżnej Asalii, siedzącej jakieś
trzy metry dalej, w tej samej loży. Skłonił się także w jej stronę.
W odpowiedzi posłała mu nieśmiały uśmiech.
− Miejmy nadzieję, że do niej dojdzie, Rothgar − mruknął władca,
nachylając się do ucha maga, tak, by straż stojąca przy wejściu na lożę
nie mogła go usłyszeć. − Jedziemy na tym samym wózku, pamiętaj. Ja
idę na dno, ty idziesz na dno!
− Mam to na uwadze i dlatego w pełni wspieram dojście do władzy
Waszej Wysokości! − zapewnił go Rothgar z nieco nawet nadmiernym
entuzjazmem, ale Naramir nic podejrzanego w tym nie zauważył.
Klepnął przyrodniego brata w plecy i mruknął:
− Twój kolega, Fenril, bardzo mi pomógł. A także jego chłopak,
Dastiel. RMN oficjalnie zapowiedziała, że nie będzie mieszać się
w sprawy wewnętrzne Syllonu, co jest dla mnie znakomitą wiadomością. Vustian dowodzi dochodzeniami, co oznacza sukces operacji.
Rothgar skinął głową.
− W nagrodę za twoje działania otrzymasz stosowne apanaże królewskie, zarówno ty, jak i Rothanna, choć ona niewiele mi pomogła. −
Skrzywił się. − Nie będziesz musiał brać tylu ryzykownych zleceń, aby
się utrzymać. Nigdy nie wiadomo, czyje oko cię obserwuje, swoją
działalność prowadź bez zwracania na siebie uwagi.
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− Wasza Wysokość jest bardzo hojny! − Rothgar skłonił głowę,
mimo że kark zabolał go przy tym wyjątkowo dotkliwie. A duma jeszcze bardziej.
− Ach! Trumna jest już wyprowadzana ze świątyni. − Przyszły król
odnotował to z dużą ulgą, wstając, a potem wychylając się za balustradę.
Nekromanta obserwował go z ukosa, fantazjując na temat tego, co
by się stało, gdyby nagle poderwał mu nogi w górę i pozwolił runąć
między rusztowania. Za każdym razem, kiedy myślał o zabiciu tego
odrażającego węża, odczuwał dreszcz rozkoszy.
− Teraz już tylko ostatnia droga do katakumb. − Westchnął Naramir, kompletnie nieświadomy, że jego przyrodni brat właśnie wyobrażał go sobie nadzianego na drewniane zasieki, chroniące loże przed
pospólstwem. − Jakie szczęście, że wszyscy mogą się rozejść. Męczą
mnie te ponure klimaty. Gdy zostanę królem, zapewnię tej ponurej
stolicy tyle festynów, zabaw maskowych i obchodów na wpół zapomnianych świąt, ile tylko sobie moje serce wymarzy. − Westchnął. −
Poczekaj tylko na dzień mojej koronacji. Syllon długo będzie o tym
pamiętał!
− Och, wspaniały pomysł, jaśnie panie. − Mroczny mag nienaturalnie wyszczerzył zęby.
Naramir obrócił się w stronę wyjścia, minął Rothgara, który skłonił się tak nisko, że prawie dotknął kolan swego młodszego brata.
Straż otoczyła władcę, gdy ten zaczął schodzić po schodach.
Asalia także wstała, by do niego dołączyć, ale mijając nekromantę,
posłała mu uśmiech pełen ciepła i wdzięczności. Jej dłoń chwyciła
jego dłoń, przelotnie ją ściskając. Usta kobiety wykonały ruch,
z którego odczytał jedno słowo:
− Dziękuję.
W momencie, gdy jego skóra weszła z nią w kontakt.
Rothgar silnie drgnął. Poczuł to. Asalia była w ciąży.44
Powiódł za nią wzrokiem, stojąc z niemądrze otwartymi ustami,
chciał coś powiedzieć, ale kobieta dołączyła już do Naramira.
44

Jak może pamiętacie, Asalia za siedem miesięcy urodzi Nuena.
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Nim zniknęła za rogiem, obróciła się i nieoczekiwanie posłała
w stronę nekromanty… pocałunek w powietrzu. Otworzył usta szerzej.
O co tu chodziło?!
Czyżby jej niepłodność jakimś cudem została uleczona w tamtych
strasznych okolicznościach? Zacisnął oczy, odpędzając tę myśl. Świadomość, że mogło dojść do jakiejś nadnaturalnej interwencji, jakoś
nie mieściła mu się w głowie.
Stał chwilę jeszcze na loży, obserwując, jak okolice świątyni pustoszeją.
Miał mieszane uczucia, jednak żywił też głębokie przekonanie,
że władza Naramira III będzie oznaczać dla niego znacznie mniej stresu niż władza ich szalonego ojca.
W pewnym momencie zorientował się, że nie jest już sam w loży.
To uczucie było subtelne, ale intensywne.
Obrócił się gwałtownie i zobaczył…
… Mecjusza.
Mnich jakimś cudem znalazł się w jej zamkniętej części, do której
nie prowadziły żadne schody, oprócz tych za plecami Rothgara.
Nekromanta stał bez ruchu, gdy starzec zbliżał się powoli.
Nie przestawał się uśmiechać.
− Witaj, chłopcze. Za dokładnie godzinę od teraz przenieś się
do siedziby księcia Fenrila. Myślę, że będziesz bardzo zainteresowany
tym, co tam usłyszysz.
Mroczny mag nie powiedział ani słowa, wyprostowany jak struna.
Zignorował też pożegnanie zakonnika.
Ten wyminął go i zaczął spokojnie schodzić po schodach. Poły jego
szarego habitu rozwiewał wiatr. Oczy Rothgara zawiesiły się
na plecach starca, jakby był to najbardziej intrygujący obraz na całej
Jolinie.45
A potem opadł na taboret, na którym wcześniej siedział przy Naramirze, i znieruchomiał.
45
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Nazwa ich planety.

Siedział tak bez drgnienia przez blisko godzinę. W głowie miał
pustkę. I chłodne, nieprzyjemne uczucie, że wolałby słuchać do końca
życia żałosnego piania chórku kapłanek, niż przeżyć parę kolejnych
godzin.
Następnie podniósł się, by skorzystać z najbliższego portalu, który
znajdował się kilkaset metrów dalej. Był całkowicie spokojny, choć
wiedział, że idzie na spotkanie z nieuchronnym.

FENRIL I DASTIEL
28 dni po narodzinach Norgala, godzina później.
Dokładnie w czasie wyznaczonym przez Mecjusza teleportował się
na dziedziniec pod pałacem księcia i z zaciętą miną ruszył do głównych drzwi. Zdumiał się, bo oto otworzyła mu… sama Martiael.
− Zwolniliście całą służbę, że to ty pełnisz funkcję odźwiernej? −
zakpił.
Elfka nawet się nie uśmiechnęła.
− Zauważyłam cię przez okno i zeszłam tu w pośpiechu. Przed
chwilą powrócili książę Fenril i Dastiel… Nie spodziewałam się, że cię
tu zobaczę.
Nekromanta wpatrywał się w posadzkę. Cisza trwała jednak niezbyt długo. Poderwał głowę i spytał z pozornym spokojem:
− Gdzie siedzą?
− Na tarasie… Chyba nie chcesz do nich dołączyć?
Mag wykonał nagły zwrot na pięcie. Na jego twarzy malowała się
determinacja. Nie wiedział dlaczego, ale przypomniał sobie dostawcę
materiałów alchemicznych, Nyanerisa, i tamtą patetyczną rozmowę
z Fenrilem. Łzy toczące się po policzkach księcia. Jego pełną pasji
polityczną przemowę. Jednak szybko odpędził tę myśl.
− Hej, gdzie idziesz?! Co planujesz? − Martiael pędziła za nim.
W końcu chwyciła go za ramię. − Rothgar, przemyśl to jeszcze!
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Odczepił jej dłoń ze swojego ramienia. Uśmiechnął się sztucznie.
− Planuję tylko małe, nieszkodliwe podsłuchiwanie. Jestem
po prostu ciekawy ich… związku.
− To może nie być najlepszy pomysł.
− Się okaże − sparafrazował Yava.
Ostrożnie przekradał się przez ogród, czując przyśpieszone bicie
serca. Wiedział, że elfy mają bardzo dobry słuch. Faktycznie, zgodnie
z informacją elfki, na tarasie, na plecionych fotelach siedzieli Fenril
i Dastiel.
Ramię członka RMN otaczało ramiona księcia.
Martiael zajrzała w twarz nekromanty, by wychwycić jakąś nutkę
zazdrości, ale jak dotąd nic nie zauważyła. Przyczaili się w krzewach
na tyle blisko, by ludzkie uszy mężczyzny mogły słyszeć toczącą się
rozmowę.
− Yanveil i Aegon widzieli się ze mną tydzień temu. Temat podatku hańby znowu powrócił w rozmowie. Niezadowolenie z roku
na rok narasta. Genvi są wściekli. Razem ze zwykłym podatkiem obciążenie jest dla wielu nieznośne. Hamuje nas gospodarczo. Myślę,
że skoro młody Naramir wstępuje na tron, powinniśmy podjąć próbę…
− Przecież wiesz, że Naramir nic z tym nie zrobi. Nigdy nie lubił elfów. Pozostanie głuchy na nasze błagania, jest chciwy i skupiony
na sobie. Chce nawet zwiększyć ogólne podatki! Odkąd rozmawiałem
z Rudniczką…
− Ty nadal o tej kobiecie? Nie umiem pojąć, dlaczego tak ślepo jej
wierzysz? Cały ten plan oparłeś na jednej przepowiedni.
− Która kosztowała mnie fortunę.
− Przypominam ci, że spędziła kilka lat w więzieniu na Berden
za wyjątkowo nietrafione przepowiednie! − W głosie Dastiela słychać
było rezygnację.
− Bo ludzie nie rozumieją jej talentu! Dogłębnie przeanalizowałem
materiał dowodowy z tej sprawy i doszedłem do własnych wniosków.
Owszem, jeśli powie za dużo, to szansa na pomyłkę rośnie wykładniczo. Jednak gdy zadać jej precyzyjne, proste pytanie, nie błądzi
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w tych swoich „ścieżkach przeznaczenia”. Trafia!
− Ech… Zgodziłem się na to, bo wiesz, że ufam twojemu rozsądkowi. To, co mnie przekonuje, to że on już kiedyś dostał taką samą przepowiednię. Gdy był dzieckiem i chodził do Akademii. Ta plotka dotarła nawet do mnie, bo prawnuk mojego brata chodził z nim do klasy.
Rudniczka powiedziała mu wtedy, że zostanie królem, jeśli jego
krewni zostaną usunięci z jego drogi. Trudno jednak w to uwierzyć,
skoro Rothgar ma status bękarta. Zawsze znajdzie się jakiś potomek
z legalnego związku, choćby z bocznych odnóg rodu.
− Ja jej ufam. Czuję, że tak się stanie. Zwłaszcza dlatego, że ja nigdy
nie zadałem wiedźmie pytania, czy Rothgar zostanie królem!
− Ooo. A jakie? − zdumiał się Dastiel.
− Czy naprawdę wydałbym tyle złota tylko po to, by dowiedzieć się,
kto zajmie tron Syllonu? Ponad interesem naszego ludu? Oczywiście,
że zadałem jej pytanie, co mam zrobić, aby pomóc znieść podatek
hańby ciążący nad elfami w Syllonie! Cała reszta informacji wyniknęła z tego pytania.
Zapadła długa chwila ciszy. Dastiel napił się wina.
− Czemu mi tego wcześniej nie mówiłeś?
− Jesteś zajęty sprawami Rady. Nie chciałem cię zamęczać szczegółami mojej wizyty u wiedźmy.
− Wiesz, jak bardzo na sercu leży mi kwestia tego podatku! W żadnym innym królestwie na Jolinie elfy nie mają tak niskiego statusu
jak tu! Nigdzie nie obłożono nas karnym podatkiem za to, że buntowaliśmy się, chcąc wyzwolić Sumirl. Żyjemy w hańbie, z jarzmem
na szyi. To, jakie zadałeś jej pytanie, jest bardzo ważne! Bo zmienia
postać rzeczy! Sam fakt, że on zostanie królem, niczego by nam nie
gwarantował. Ale jeśli Rudniczka powiedziała, że aby podatek został
usunięty − położył nacisk na słowo „podatek” − on musi ocaleć i zostać
królem, to… dobra wiadomość. Konkret. Ona jest lepsza w takich
wąskich ścieżkach losu.
− Tak. Na to pytanie Rudniczka odpowiedziała tylko jednym zdaniem. Bardzo pewnie i stanowczo: Musisz ocalić Rothgara, gdy Vlemir naśle na niego Inkwizycję. Wiesz, co poczułem, gdy on przyszedł
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pewnego dnia, mówiąc, że to jego ostatni dzień na tym świecie? Zrozumiałem, że gra jest warta świeczki! Pierwsza część przepowiedni się
sprawdziła! Sam byłem początkowo sceptyczny, bo w końcu kim on
jest? Zwykłym bękartem? Jaki może mieć wpływ na politykę? Jednak gdy zobaczyłem znak Inkwizycji na jego ręce, zrozumiałem,
że Rudniczka pierwszą część wróżby już zobaczyła w głowie! Musiałem zaryzykować. Musiałem dać szansę, by zrealizowała się… druga
część. Nie wspomnę już o tym, że przepowiedziała poprawnie wstąpienie na tron Naramira III. Na przekór wszystkim! Nikt temu nie
dawał wiary. A jednak!
Dastiel westchnął.
− Zapłaciłeś ogromną cenę za przyszłą wolność genvi. Myśl o tym,
że ten potwór położył na tobie swoje łapy, prześladuje mnie, odkąd
się dowiedziałem.
Chwilę trwała dziwna cisza. Rothgar wychylił się lekko zza krzewu
i zobaczył, jak Dastiel przesuwa dłonią po głowie księcia, odgarniając
mu włosy z twarzy.
− Co mu trzeba przyznać, pomógł mi to usunąć ze wspomnień. Nie
wiem nawet, co tam się dokładnie działo. Zostały tylko jakieś blade
obrazy, pozbawione jednak znaczenia.
− Dałeś mu grzebać w swojej głowie?! − Dastiel podniósł głos.
− Powiedział, że nie będzie nic więcej przeszukiwał. Zaufałem mu.
Słowa dotrzymał.
− Och! Cudownie, że jest bardziej honorowy niż… my. Ale powinieneś zachować przy nim więcej czujności. Przykre jest dla mnie to,
że Zamelnikon to nie była jedyna cena, którą zapłaciłeś. Musiałeś się
zaprzyjaźnić z tym malefikiem. Wpuścić go do swojego domu,
do swojego łóżka… Naprawdę wiele poświęciłeś.
Zapanowała cisza. Książę nic nie odpowiadał. Sięgnął tylko po pucharek z winem.
Dastiel tymczasem nadal muskał jego włosy.
− Zdumiewające, że ludzcy mężczyźni tak łatwo dają się namówić
do seksu z nami, nawet jeśli są heteroseksualni. Sam się o tym nieraz
przekonałem − dodał.

283

− Faktycznie jest znany ze swojej obsesji na punkcie ładnych kobiet o dużym biuście. Widziałem to naocznie, spał z kilkoma moimi
kuzynkami, ostatnio nawet z Martiael. Zobaczył ją pierwszy raz
w dniu, gdy robił zlecenie dla Vanderglovena. Kilka dni potem słuchałem serenady jęków i zgrzytania łóżka w jej komnacie. Mimo!
Mimo… że był załamany sytuacją z Nerillą. Uwiedzenie go nie jest
chyba dla nikogo zbyt wielkim wyzwaniem.
Gdy to mówił, elfka zauważyła na twarzy mrocznego maga lekki,
gorzki grymas.
− No cóż, jeśli kiedyś faktycznie zostanie królem, będzie jadł ci
z ręki. Wiem, jaki umiesz być uroczy… − zachichotał członek RMN −
na pewno odpowiednio zmiękczyłeś jego serduszko. Zimne serduszko
nekromanty! Ha, ha, ha… Nie miało szans przy moim pięknym księciu!
Dastiel pochylił się znienacka i pocałował go z pasją.
Rothgar wbijał wzrok w tę scenę bez jednego poruszenia. Martiael
przypatrywała mu się z uwagą, wyczuwając jego nastrój. Delikatnie
położyła mu rękę na ramieniu, ale… nekromanta strącił ją stamtąd
natychmiast niczym natarczywą muchę.
− Jak się w ogóle zmusiłeś do seksu z tym ponurym typem, co pół
życia spędził w prosektorium? Przecież to musiała być niewiele
mniejsza trauma niż z Zamelnikonem − mruknął Dastiel, całując szyję
Fenrila. − Szlag mnie trafia, gdy myślę, że miał cię pod sobą. Nawet
mnie się nie udało tej sztuki dokonać…
Nekromanta przymknął powieki.
Martiael podjęła kolejną próbę położenia ręki na jego ramieniu,
tym razem z sukcesem. Ponieważ miała słuch elfów, znacznie lepszy
niż ludzki, usłyszała, jak serce maga gwałtownie przyśpieszyło,
w oczekiwaniu na odpowiedź księcia.
− Poważnie traktuję swoje obowiązki, Dastiel. I wiem, czego potrzebuje społeczność elfów. Zawsze będę jej sługą − odpowiedział,
dotykając boku, na którym posiadał tatuaż: „Władza to służba”.
− Widziałem na loży, jak na ciebie patrzył. Normalnie nie mógł
oderwać oczu! Zadurzył się po uszy, biedaczek. Dobra robota!
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Rothgar najwyraźniej usłyszał już dość upokarzających inwektyw.
Odwrócił się gwałtownie i zaczął oddalać, nie przejmując tym,
że robił przy tym sporo hałasu w zaroślach, co musiało przyciągnąć
uwagę elfów.
Martiael oczywiście pędziła tuż za nim.
Skręcił ostro w boczną ścieżkę prowadzącą w stronę niewielkiego
stawu, leżącego na skraju posiadłości księcia. Za jeziorkiem znajdowała się stara, nieczynna brama, przez którą planował wydostać się
wprost na ulice Syllonu.
− Gdzie idziesz, Rothgar? Mówiłam ci, to nie był najlepszy pomysł…
Mężczyzna dotarł na brzeg, pochylił się, nabrał wody w dłonie
i przemył twarz.
− Przekaż księciu, że jeśli jest nadal zainteresowany, wciąż mogę
służyć mu pomocą w zakresie telepatycznego uzdrawiania urazów.
Niech przybędzie do mojego dworu. Pomogę w osłabieniu traumatycznych wspomnień seksu-w-imię-dobra-narodu… − celowo podbił
każde słowo − z pewnym… ponurym typem z prosektorium. A teraz
pora na mnie!
Chciał się od niej odwrócić, ale znieruchomiał w pół ruchu. Za nimi stał Fenril, który świetnie słyszał całą ostatnią wypowiedź nekromanty.
Wpatrywał się w niego rozszerzonymi oczyma.
Martiael aż westchnęła na ten widok i nagle… uśmiechnęła się
z triumfem. Położyła ręce na biodrach i przekrzywiła głowę.
W przeciągu tego roku bezustannie przegrywała z księciem w swoich próbach zdobycia uwagi Rothgara. Mimo wdzięczności do kuzyna
za jego pomoc, za dach nad głową, jej serce wypełniały gorycz
i frustracja. Przez ostatnie tygodnie, kiedy Fenril i nekromanta stali
się sobie coraz bliżsi, Martiael coraz mocniejszy odczuwała też…
gniew.
Zrozumiała, że oto nadszedł moment, gdy koło fortuny mogło się
dla niej obrócić. Nie zamierzała zmarnować potencjału tej sytuacji,
nawet kosztem swojej relacji z Fenrilem.
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− Tak, tak, kuzynie − zadrwiła, splatając ramiona na piersi. −
Rothgar wszystko słyszał! Ten uroczy wywód o tym, jak go uratowałeś tylko dlatego, że będzie dla ciebie użyteczny. No i jak chciałeś się
z nim przespać, by zapewnić sobie jego przyszłą przychylność dla
sprawy usunięcia podatku hańby! − wyliczała bezlitośnie. − Sprytne!
Nigdy bym cię o takie wyrachowanie nie posądziła!
Twarz księcia, zwykle szlachetnie alabastrowa, teraz zrobiła się
przeźroczysta, a wręcz lekko zielonkawa. Następnie gwałtownie poczerwieniała.
− Czy możesz nas zostawić, Mar?
− Nie!
Fenril zacisnął szczęki, wyminął ją i podszedł do Rothgara. Spojrzał mu w oczy, chcąc wybadać jego nastrój. Mężczyzna na powierzchni nie wydawał się specjalnie wstrząśnięty. Miał normalną,
nieruchomą twarz. Ale elf nie dał się zwieść. On, tak jak i jego kuzynka, słyszał przecież, jak szybko biło serce mrocznego maga.
− To nie tak, Rothgar. Miej na uwadze, że rozmawiałem z Dastielem. Widzieliśmy się po wielu miesiącach! On i ja jesteśmy w związku.
Otwartym, owszem, ale jednak. Musiałem mu naszą relację przedstawić… w odpowiedni sposób.
− Nie musisz mi się tłumaczyć, Fenril. − Rothgar cofnął się o krok
z taką miną, jakby wszystko to było tylko drobnym nieporozumieniem.
Znów chciał się odwrócić, ale elf okazał się szybszy. Mocno chwycił go za ramię.
− A jednak muszę, bo to, co miało miejsce między nami, to coś więcej…
Nekromanta wyszarpnął rękę z jego uścisku. Odnosił wrażenie,
że ostatnio robił to o wiele za często. Irytowało go, że wszyscy próbują
wymusić na nim rozmowę, gdy on sobie tego absolutnie nie życzy.
Ale jego twarz nadal nic nie wyrażała.
− Nic nie miało miejsca. To nie jest ważne. Dziękuję za to, co dla
mnie zrobiłeś, kiedy Inkwizycja po mnie sięgnęła. Nie jesteś mi nic
winien.
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− Nie chcę, byś sądził, że postępowałem z wyrachowaniem, bo to
nie jest prawda! − podniósł lekko głos książę i brzmiał w nim jakiś
rozpaczliwy ton.
− Uhm… − Rothar splótł ramiona na piersi i przekrzywił głowę,
przypatrując się arystokracie. − Słuchasz mego serca? Boisz się, że się
zdenerwowałem? I z tego powodu, gdy nadejdzie ta iluzoryczna przyszłość, w której jakoby zostanę królem… odrzucę prośbę mniejszości
elfickiej? − On też nieco uniósł głos.
Martiael niespodziewanie wybuchnęła dzikim śmiechem. Było to
niemal groteskowe.
− Trafiony, zatopiony! − parsknęła.
Fenril posłał jej wściekłe spojrzenie. Uświadomił sobie, że przebywanie w ich dziwnym „trójkącie” wcale nie było dla kobiety tak
lekką kwestią, jak wcześniej mylnie sądził. Czyżby jej uczucia dla
Rothgara wychodziły poza potrzebę dobrego seksu?
Zacisnął zęby. Oczywiście fakt, że sabotowała teraz kwestię przyszłej relacji księcia z Rothgarem, nie zaskoczył go. Elfka, wychowana
poza konserwatywnym społeczeństwem elfów miejskich, miała obojętne podejście do tematu „podatku hańby”.
Wrócił spojrzeniem na nekromantę.
− Ja… − spróbował znowu − moje uczucia…
Rothgar wzruszył ramionami, postąpił ku niemu krok i pochylił
się nisko, tak że jego usta znalazły się w odległości kilku centymetrów
od wyrażającej zaskoczenie twarzy elfa.
− Nie bądź głupcem, Fenril! To, co się stało, jest najlepszym rozwiązaniem dla nas wszystkich. Potrzebowałem być z tego wybudzony.
Pięścią w pysk. To jedyna droga, by się skutecznie odczarować z takiej
ckliwej błazenady.
Zapadła przerażająca cisza.
Fenril stał się jeszcze bardziej blady, jeśli to w ogóle możliwe. Oto
między wierszami Rothgar przekazał mu, że jednak było coś… z czego
musiał się odczarowywać. A to mocno wystraszyło elfa. Wiedział,
że prawdziwe zranienie często rodzi potrzebę odwetu.
− Zaufanie i tak jest przereklamowane − prychnął mag, posyłając
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mu drwiące, choć nieco przy tym gorzkie spojrzenie.
Do księcia dotarło, co próbował w ten sposób powiedzieć, dlatego
mocno chwycił Rothgara za ubranie na piersi.
− Zrozum! Mam związane ręce. Są wobec mnie oczekiwania! Gdybym był prywatną osobą… − zaczął, ale zaraz urwał.
Nekromanta powoli pokręcił głową, jakby chciał powstrzymać
księcia przed powiedzeniem zbyt wiele.
− Gdybyś był prywatną osobą, nie klęknąłbyś na kolana przed byle
jaką, brudną, ludzką gnidą, hm? Bękartem! Ty, elfi władca? „Święte
drzewo”? Ale jesteś też odpowiedzialnym przywódcą! Opiekunem
ludu, z którym jesteś duchowo połączony. Więc zrobiłeś, co było
trzeba, używając swojego ciała, jak… nie muszę tego kończyć. Władza
to służba, nie?! Oszczędzę nam obojgu tej… żenady. − Podjął kolejną
próbę odwrócenia się, ponownie zablokowaną przez księcia.
− Nie, Rothgar! Nie rozumiesz!
− Rozumiem za to, dlaczego tak bardzo chcesz się wytłumaczyć.
Czujesz, że masz coś do stracenia? Niepotrzebnie. Nie ma nic poza
tym, tylko głupstwa! O głupstwach, my, dorośli, zapominamy.
Z głupstw, my, dorośli, wyrastamy… − dodał dziwnie niskim, niemal
groźnym tonem. A potem stanowczym ruchem oderwał dłonie księcia od piersi.
Fenril otwarł usta, by coś dodać, ale Rothgar zacisnął szczękę
i cofnął się o krok.
− Wystarczy! − uniósł głos.
− Ja cię naprawdę polubiłem!
Rothgar skrzywił się z odrazą, jakby książę powiedział coś niestosownego.
− Oszczędź mi tej jałmużny! W tym świecie nie ma rzeczy…
po prostu. Miłości, po prostu.46 Wszystko jest siecią zależności.
Gdy to mówił, Martiael zacisnęła usta i gwałtownie pochyliła głowę. Mag kontynuował:
− Jest tylko cel! Wszyscy jesteśmy na niego zorientowani. Prędzej
czy później wyrastamy z nastoletnich mrzonek. To sobie właśnie dzi46

To znaczące zdanie, które powróci w tomie II.
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siaj przypomniałem.
Znacząco stuknął się w głowę.
Po raz czwarty chciał się cofnąć, ale i tym razem książę kurczowo
przytrzymał go za nadgarstek.
− Musisz mi uwierzyć. Gdy… się kochaliśmy. Ja się z tobą kochałem. Nie pieprzyłem. Chcę, byś to wiedział. Chcę, byś to zobaczył
w moim umyśle, teraz. Proszę!
Mag powoli pokręcił głową.
− I co z tego? Chwila… a potem nicość. Ty sam o tym mówiłeś! Fajerwerki zawsze gasną!
Martiael przymknęła powieki, jakby te słowa szczególnie mocno
w nią uderzyły.
Nekromanta przesunął palcem po linii kości policzkowej księcia,
który był nadal blady jak ściana i ewidentnie roztrzęsiony.
− A teraz to, na co czekasz najbardziej, prawda? Zaraz zapewnię ci
spowolnienie uderzeń serca, Fenril. Zaraz się odprężysz, obiecuję,
mój piękny książę. Przez siedem dni przyśpieszałem twoje serce. Teraz odpocznie. Oto moja upragniona obietnica. Ta, o którą tak walczysz… w ostatnich kilku minutach naszej rozmowy.
Martiael prychnęła nagle, ale nie wiadomo czy z pogardy, czy
z rozdrażnienia. Ona w analogicznej sytuacji rozmówiłaby się
z księciem zupełnie inaczej.
− Jeśli Rudniczka ma rację i zostanę kiedyś królem… − kontynuował nekromanta − to masz moje słowo honoru: zdejmę z was podatek
hańby. Bo nie ma znaczenia, z jakich pobudek to zrobiłeś. Poświęciłeś
coś dla mnie. Uznajmy, że to taka transakcja. Coś mi dałeś, ja coś ci
dam. A ja nie zapominam. Nigdy. Niczego.
Książę zacisnął usta, a po jego policzkach spłynęły przejrzyste łzy.
− O? Łzy ulgi? − warknęła cynicznie Martiael, spoglądając
na kuzyna. − Oto i reakcja wielkiego elfiego patrioty! Odpręż się! Nie
męczyłeś się nadaremnie! Możesz już odsapnąć, ufff! Szlachetność
serca „ponurego typa” − wykonała w powietrzu znak cudzysłowu –
ratuje twój dzień.
− Zamknij się! − rzucił książę przez zaciśnięte zęby. Ale ona nie za-
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mierzała:
− Rothgar miał rację, jedynie na to czekałeś, co? Aż on ci powie,
że mimo tego świństwa, jakie mu zrobiłeś, nadal zdejmie ten pieprzony podatek! Tylko na tym ci zależało! Sprzedałbyś duszę za to
gówno! − krzyknęła, zaciskając pięści.
− Nie!!! − Fenril wypuścił gwałtownie powietrze. − Nie odchodź tak,
Rothgar. Nie w ten sposób! Nie chcę, byś znowu znalazł się przez to
w jakimś… ciemnym miejscu… − jęknął, nawet nie wiedząc, że nie
mógł powiedzieć nic gorszego.
Rothgar zesztywniał; cała jego aura nagle stała się bardziej mroczna i niemal otwarcie wroga.
Spojrzał na księcia z wściekłością.
− Nie przypisuj sobie większej roli w moim życiu, niż ta, którą ja ci
dałem! − krzyknął, kładąc nacisk na słowo „ja”. − Przeszedłem przez
o wiele większe piekło! Gdy zbierałem się z podłogi, a moje zwieracze
nie chciały trzymać, tylko wylewała się ze mnie krew po tym, jak ten
świr zatłukł mnie prawie na śmierć! Myślisz, że pieprzenie ciebie miało na mnie wpływ? Pieprzyłem trzynastoletnią dziewczynkę
i blokowałem jej ból, bo prawie rozrywałem jej pochwę! Pieprzyłem
własną macochę minutę po tym, jak uleczyłem ją z rany od noża wbitego w udo przez mojego własnego ojca! Pieprzyłem moją drugą siostrę, odkąd miałem czternaście lat, dzień w dzień, a potem zabijałem
moje własne, zdeformowane dzieci, które rodziła w piwnicy! Wskrzesiłem Nerillę, której brzuch był rozcięty od spojenia łonowego
aż pod mostek, a miednica biodrowa przypominała potłuczone szkło!
Kim ty jesteś, by mnie wepchnąć w „ciemne miejsce”!? Ja żyję
w ciemnym miejscu od dnia narodzin! Ja jestem, kurwa, królem
ciemności! − Gwałtownie wciągnął powietrze. Wyprostował się
i cofnął się o krok, potem o dwa.
Odkaszlnął, bo poczuł, że flegma zebrała mu się na tyle gardła.
Miał ochotę uderzyć księcia, ale powstrzymał się resztką rozsądku.
Elfy spoglądały na niego w szoku.
Mag wzruszył ramionami i niespodziewanie się uśmiechnął.
− Odprężcie się wszyscy. Przedstawienie skończone. Błazen się że-
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gna, uszanowanie!
− Gdybym nie miał w twoim życiu żadnej roli, Rothgar… Nie powiedziałbyś tego wszystkiego. Nie w taki sposób − oświadczył elf zaskakująco spokojnym tonem, kierując te słowa do pleców już oddalającego się maga.
Ten znieruchomiał.
− Nie bądź bezczelny, Fenril − warknął, nie odwracając się. − Czy
wiesz, że jak ciebie pieprzyłem, musiałem wyobrażać sobie Martiael,
żeby mi nie opadł? A bez mocy mojego erotycznego tatuażu w ogóle
by nie stanął! Nie pragnąłem cię nawet przez sekundę. Ty udawałeś
zainteresowanie mną, ja też udawałem! Wszystkie orgazmy ukradłem tobie. Sam nie mógłbym dojść. Nie z tobą.
Elf obszedł go dookoła, by zajrzeć mu w oczy.
− Kłamiesz!
− Brak ci najważniejszego! Cycków!
Wtedy Fenril uderzył go w twarz. Mocno.
Rothgar pozostał chwilę w pozycji z głową przekrzywioną w bok.
Jego oblicze rozciągnął uśmiech satysfakcji. Czuł się niemal szczęśliwy. To był dla niego mały orgazm. Udowodnił sobie przecież wszystko. A to rozkosz, mieć rację, nawet jak to też cholernie boli.
− Taaak. Uderz mnie, Fenril. Zamiast pieszczot i pocałunków,
uderz! Niech popłynie krew! Zasłużyłem. Za głupotę. Obiecuję, że nie
wydam z siebie ani jednego jęku. Mam w tym takie doświadczenie jak
nikt inny w Syllonie! Lata treningu! Wysoki poziom odporności! Zaczynaj, mój piękny książę!
Martiael spuściła głowę, była blada i drżała. Książę przycisnął dłonie do oczu.
− Mówisz to wszystko, bo jesteś zraniony. Bo uderzyłem w to jedno-jedyne miejsce, którego jeszcze nie zdołałeś uodpornić na znoszenie bólu − szepnął, pochylając się wpół, jakby wnętrzności trawił
mu ból.
Rothgar odwrócił się do niego plecami i stanął zupełnie bez ruchu.
− Spokojnie, Fenril. Szybko to nadrabiam. Daj mi parę dni, będę
jak nowy.
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Zapanowała cisza, w której słychać było tylko ich przyspieszone
serca.
Książę podszedł do mężczyzny powoli. Podniósł dłoń i położył mu
ją na plecach. Sądził, że ten się odsunie, ale – ku jego zdumieniu – pozwolił, by ręka elfa pogładziła go po karku, ramieniu, a nawet
po boku uderzonego wcześniej policzka. Mężczyzna przymknął powieki.
− Rothgar… − wyszeptał Fenril. − Ostatnia prośba… Pocałuj mnie.
Martiael uniosła brwi, zaskoczona niespodziewaną zmianą dynamiki w rozmowie. Lekko przesunęła się w ich stronę, by móc widzieć
wyraz twarzy Rothgara, który nie był dla niej czytelny.
Niespodziewanie mężczyzna obrócił się gwałtownym ruchem
i faktycznie… pocałował Fenrila. Przyciągnął go do siebie z taką siłą,
że książę aż stęknął. Włożył w ten pocałunek naprawdę wielką pasję,
ale elf nagle jęknął boleśnie i naparł ramionami na pierś nekromanty.
Oderwali się od siebie.
Martiael przycisnęła ręce do skroni, nie mogąc uwierzyć w to, co
widzi. Po brodzie Fenrila płynęła strużka krwi. Elf dotknął palcami
swojej dolnej wargi i przysunął je do oczu, w szoku spoglądając
na czerwoną smugę.
Była ona widoczna także na ustach Rothgara, który uśmiechnął się,
co dało dość groteskowy efekt. Ukłonił się elegancko i wykonał nagły
skręt, uznając najwidoczniej, że jego plan wyjścia przez bramę
w ogrodzeniu okazał się niezbyt rozsądny. Nie mógł tego zrobić dostatecznie szybko, co skazało go na tę nadmiernie emocjonalną rozmowę.
Odczuwał jedynie frustrację.
Był zły, że dał się wplątać w tę histeryczną rozmowę, w jego odczuciu wyjętą żywcem z tanich romansideł.
Pozwolił sobie spuścić gardę. To był wielki błąd.
Ruszył biegiem przez ogród w stronę dziedzińca, gdzie znajdował
się portal komunikacyjny. Jednak Rothgar mylił się, jeśli sądził,
że ucieknie elfce.
Martiael, wykorzystując swoją taneczną gibkość i prędkość, dopa-
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dła do portalu pierwsza i sprawnie uruchomiła go do losowej lokalizacji, blokując tym samym na kilkanaście sekund.
Rothgar zahamował ostro, zacisnął powieki i zaklął pod nosem.
Miał wrażenie, że eksploduje.
Chwyciła go mocno za ramiona, tak jak on wcześniej chwycił Fenrila.
− Najciemniej jest pod latarnią, Rothgar. Mój kuzyn okazał się sukinsynem. Ale jest ktoś, kto od początku chciał od ciebie wyłącznie
jednego i to nie był interes jego narodu, żądania społeczności czy
kwestie honoru!
Nekromanta zaśmiał się, kręcąc głową z goryczą. Powoli wytarł
dłonią usta z resztek krwi.
− W nicość się wszystko obraca, Martiael! Wszystko! Fajerwerki
pogasły. Zostały tylko cele. Dobrze sobie tę sytuację zapamiętaj, byś
nie przeżyła rozczarowania.
− Nie mów tak − zaprzeczyła. − Zawsze jest coś więcej. Coś, dla czego warto żyć.
− „Przebudzenie z iluzji to najcenniejsza lekcja; nieważne, ile przy
tym umiera słodkich snów” − zacytował pewnego mnicha.
A potem odsunął ją stanowczo i uruchomił portal, który zdążył się
już odblokować. Nie chciał spędzić na terenie posiadłości księcia ani
minuty dłużej. Ostatnie, co zobaczył, to biało odziana sylwetka elfki,
wpatrującej się w niego zranionym spojrzeniem.
Nigdy nie rozumiał jej zainteresowania swoją osobą.
Nie była skłonna do czułości, raczej niezależna i bardzo konkretna.
Uważał, że ona także, jak wiele innych kobiet przed nią, chciała go
tylko dlatego, że był inny. Stał poza systemem, na marginesie społeczeństwa. Widziała w nim siebie.
Ona – wyrzutek z elfiej społeczności. On – pogardzany malefik
i bękart.
Taaaaak. Kolejna iluzja, z której należało się wybudzić.
Doradziłby jej to, gdyby go to jeszcze obchodziło.
Kiedy jednak przeniósł się na drugą stronę, do piwnic w swoim
dworze…
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…zapadła wokół niego nagła cisza.
Cisza i ciemność.

WE DWORZE
28 dni po narodzinach Norgala, dwie godziny później
Stał tak przez długą chwilę, całkiem bez ruchu, po prostu oddychając. W głowie miał pustkę. Absolutną pustkę. W końcu zaświtało mu
tam, że ktoś inny mógłby na jego miejscu na przykład… zapłakać? Ale
on już nie umiał. Nauczył się znieczulać od czasów dzieciństwa. Bardzo skutecznie.
Usłyszał powolne kroki na schodach.
Jakoś odkryła jego obecność. Rothanna.
Nie czuł potrzeby, by z nią rozmawiać. Na pewno nie teraz. Ale…
prędzej czy później musiał tu przecież powrócić. Tu było dziecko Nerilli, a jego nie mógł porzucić na łaskę siostry.
Jego bliźniaczka uśmiechała się lekko, podchodząc bliżej.
− Coś się stało? Wyczuwam to. Jak za dawnych czasów.
Cisza. Nie odpowiedział.
− Te różnice między nami… to już przeszłość − kontynuowała. −
Wrócimy do naszego dawnego planu, prawda? Te wszystkie bzdury
odciągnęły nas od najważniejszego. Zemsty. Tronu. A tylko to się
liczy, przecież wiesz. Coś, co możesz zacisnąć w dłoni. Konkret.
Chwile stała, patrząc na jego bladą twarz z cieniami pod oczyma,
ale on nadal nie odpowiadał. Przez moment autentycznie zastanawiał
się, czy ona ma tu rację, czy całkowicie się myli, ale… odpędził tę myśl.
Zmrużyła powieki i powoli ujęła go za podbródek. Poczuł jej energię. Triumfującą. Doznał dziwnej iluzji, że oto dotyka go ręka ich ojca,
Naramira II, jak wtedy, za dawnych lat. Gdy go bił, poniżał i dręczył.
− Zasłużyłam na przeprosiny, prawda, braciszku? − szepnęła.
Nadal milczał…
…dlatego lekko uderzyła go w policzek.
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Ale i tym razem nie uzyskała żadnej reakcji.
Zatem uderzyła nieco mocniej.
I jeszcze mocniej.
Wtedy zobaczyła, że się uśmiecha. W tym uśmiechu też był jakiś
triumf, niemal szczęście. Jakby upajał się tą sytuacją, jakby stanowiła
dla niego swego rodzaju wentyl. Chciał, by ktoś go uderzył najmocniej, jak się dało. A najlepiej tak, by stracił przytomność.
Nie, nie był masochistą. Kiedy ojciec go bił, za każdym razem
wstawał… silniejszy.
Teraz prawie za tym zatęsknił. To stanowiło najlepszy sposób
na obudzenie nienawiści. Na zdobycie upragnionej odporności.
Rothanna dostrzegła jego uśmiech i poczuła falę złości, bo nie taki
efekt chciała osiągnąć.
− Cierpiałam, gdy ją pieprzyłeś, wiesz? Naszą siostrzyczkę. Bardzo.
Nienawidziłam. Płonęłam gniewem. Płonęłam bez końca.
Parsknął śmiechem, ale jakby przecząc sam sobie, wzruszył ramionami i powiedział:
− Przepraszam.
Zacisnęła usta i zmrużyła oczy.
Przyglądała się bratu przez chwilę. Czuła głębokie, wieloletnie,
wręcz życiowe rozczarowanie, ponieważ nigdy nie zdołała zmusić go
do całkowitego poddania się. Jego serce było niepoznane. Niepodbite.
I to doprowadzało ją do szaleństwa. Panamoris, które mu przed laty
podała, przez dwie dekady traciło swoją moc. Deformowało się.
Krzywiło. Niestety nie mogła mu go podać ponownie, bo jego magia
działała jednorazowo.
Jej triumf nie był zatem kompletny. Nigdy do końca. A jednak nie
ustawała w wysiłkach.
− Zerżnąłeś też Fenrila, co? Moi szpiedzy donieśli mi ploteczki.
Od służby.
− O, jest nawet gorzej, niż myślisz. Ja się z nim kochałem!
Przez twarz Rothanny coś przemknęło jak błyskawica. Gwałtownie odwróciła głowę. Jej oddech przyśpieszył, ale Rothgar tylko
wzruszył ramionami.
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− Nie przeżywaj tak, siostrzyczko. On nie odwzajemnia tego… −
zawahał się − cokolwiek to jest, co ja czuję. Dla niego to polityka. Cała
ta bzdura nie ma najmniejszego znaczenia. Znasz mnie. Otrząsnę się
i pójdę dalej.
Pokiwała mu palcem tuż przed nosem.
− Niedobry braciszek. Próbujesz przede mną uciec! Zawsze! −
A potem nagle chwyciła go za boki głowy i przyciągnęła do siebie. −
Dlaczego, Rothgar?! − syknęła w gniewie. − Nie rozumiesz, że to ja cię
kocham? − Jego twarz wyrażała teraz otwartą drwinę, ale zignorowała to. − Oni wszyscy prędzej czy później cię oszukają. Zdradzą, wykorzystają. Tylko moja miłość jest czysta. Wieczna. Tak. Zatem powiedz
mi: dlaczego to nigdy nie jestem ja?!
Przyjrzał jej się z pewnym zażenowaniem i westchnął. Miała obsesję, która nie miała się prędko skończyć. Uświadomił to sobie dobitnie.
− Nie wiem − szepnął, niespodziewanie czując, jak z każdą sekundą
zsuwa się w otchłań. W ciemne miejsce…?
− Kiedyś cię zdobędę. Jesteś dla mnie wszystkim. Wszystkim.
Kiwnął mechanicznie głową. Czuł prawie ulgę, że oto ktoś decyduje za niego. Uznał, że jego ostatnie posunięcia były głupie i daremne.
Może powinien oddać komuś ster?
Chwyciła go za rękę i pociągnęła za sobą. Poszedł za nią jak
w amoku, przeciążony dzisiejszym dniem. Weszli do jej sypialni.
Tam popchnęła go na łóżko i zaczęła zdzierać z niego ubrania. Nie
bronił się, leżał absolutnie pasywny. Gdy był już całkiem nagi, stanęła
nad nim i chwilę spoglądała na jego pozbawioną wyrazu twarz. On
za to unikał jej wzroku, patrzył w sufit.
− Jesteś mój, wiesz? Nieważne, kogo spotykasz po drodze. Jesteś
tylko mój − szepnęła z żarem.
Milczał. Chciało mu się śmiać tak na cały głos. Ale żaden dźwięk się
z niego nie wydostał.
Zdjęła swoją suknię. Zobaczył wtedy, że była w ciąży, lecz to, kto
był ojcem, zupełnie go nie obchodziło. Weszła na łóżko, usiadła okrakiem na jego biodrach. Przymknął oczy.
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Chwilę żałował, że Fenril zatrzymał Inkwizycję. Wyobraził sobie
spotkanie z Vuduunem. Chudy doktorek z tasakiem w ręku. Szedł
uciąć mu genitalia, bo lubił od tego zaczynać. Potem często wciskał je
swoim ofiarom w oczodoły. Przez moment Rothgar fantazjował o tym,
jak by się czuł, gdyby było po wszystkim.
Mocniej zacisnął powieki, gdy się na nim położyła, przyciskając go
do pościeli. Kiedy jej usta przesuwały się wilgotnymi ścieżkami
po jego szyi i piersi, nadal widział salę tortur. Chciało mu się śmiać,
ale tylko jedną połową umysłu. Druga wciąż widziała swoje kastrowane ciało przeraźliwie jasno, w agresywnych, podbitych kolorach.
− Nie spytasz, kto jest ojcem?
Nie spytał.
Ale i tak mu powiedziała.
Wtedy obrócił się w bok i zwymiotował, lecz to jej, oczywiście, nie
zniechęciło.
Mimo że nie miał jeszcze żadnego filakterium, mimo że był jedynie
człowiekiem, dokładnie w tej chwili zaczął stawać się liczem. Chwytać celów… z coraz większą desperacją.
Zrozumiał, że to i tak jedyna ścieżka, którą mógł wybrać, aby ostatecznie uciec.
Wszystkie inne były przecież nicością.

YAV
2 miesiące po narodzinach Norgala
El Nekrofil pochylił się nad stołem, na którym leżał rozłożony Yav,
przypominający plamę spieczonej smoły. Demon uformował z siebie
jedno, wyjątkowo kaprawe oko i krzywe usta, które od czasu do czasu
poruszały się, wydając ciche jęki i protesty. Brzmiało to zwykle tak:
− Tak się kończy służba nekromantom!
Albo:
− Powinieneś być bardziej wdzięczny! Wiesz, jak dostałem po be-
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bechach od tego dziwnego księciunia?! Bolało, jakby ktoś wbijał mi
rozpalone gwoździe w jądra. To znaczy… gdybym je miał. Jądra!
Stary nekromanta podrapał się po brodzie, oglądając pod lupą
fragment czarnej tkanki, z której składało się ciało pozasferowca.
Mężczyzna miał łysą czaszkę pokrytą czarnymi tatuażami. W jego
łukach brwiowych tkwiły pokaźne, metalowe kolce, nadające mu
dość awangardową aurę. Zamruczał coś pod nosem, a potem się wyprostował, prezentując w uśmiechu absolutnie czarne zęby.
− Matryca jest mocno uszkodzona, ale nie straciła koherencji.
Transparencje są powyżej piętnastu procent, damy radę go zreperować.
Biały Albin przejął od niego magiczną lupę. Mimo że nie miał subspecjalizacji w mrocznych arkanach, tak jak El Nekrofil, ale był doskonałym demonologiem i znał się na nekromancji oraz medycynie
spirytualnej. Jego czerwone oczy chwilę przesuwały się z uwagą po
spalonej tkance Yava. Pokiwał swoją białą głową, z tak gładko zaczesanymi włosami, że wyglądały jak lśniący kask.
− Pomogę ci. Wiem, jak mu dołożyć parę ciekawych duchowych
właściwości!
Rothgar przypatrywał się dwójce nekromantów, oparty o ścianę.
Znajdowali się w pracowni dwóch malefików. Rzadko bywał w podziemiach Syllonu. Unikał kontaktów z Podziemnym Kręgiem
i wchodzącymi w jego skład magami zajmującymi się mrocznymi
sztukami. Uważał w sekrecie, że są zdziwaczali i aspołeczni. Rothanna zwykła mu wtedy mówić: „Popatrz w lustro”. Ale on miał inne
zdanie.
Nie lubił luster.
− Ile mnie to będzie kosztowało? – spytał.
− Jak nas wspomożesz swoją energią, to damy sporą obniżkę.
Wiesz, co może zdziałać trójka nekromantów? To jak figura bojowa w
przypadku magii bojowej. Mały krąg!
Rothgar skrzywił się.
− Testowaliście to kiedyś? To teoria. Dobrze wygląda w książkach.
El Nekrofil zmrużył oczy.
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− Widać, że nie współpracujesz zbyt często z kolegami.
Nekromanta milczał ponuro. Miał głębokie cienie pod oczyma
i wyglądał jeszcze bardziej blado niż poprzednio. Na skroni połyskiwało kilka cienkich, srebrnych włosków. Ostatnie dwa miesiące nie
były dla niego łatwe.
− W magii bojowej figury mają sens. Multiplikują tarcze i bariery
osłonowe, dodają sił pociskom. A co w przypadku nekromancji i demonologii? Możemy przyzwać… większego demona? – zadrwił. –
Wskrzesić… bardziej zaawansowane w rozkładzie zwłoki? Raczej nie
jest to zalecane. W naszych sztukach warto zachować rozsądek.
El Nekrofil wyszczerzył swoje zęby i Rothgar dopiero teraz zauważył, że kły ma dodatkowo spiłowane. Uznał, że taka stylizacja jest
bardzo ostentacyjna, ale w końcu to nie była jego sprawa.
− Taki prymus jak ty i nie umie sobie wyobrazić, jak może działać
figura trójki w przypadku demonologii? – Łysy mag splótł ramiona na
piersi.
Nekromanta zacisnął usta. To była jedna z przyczyn, dla których
omijał tę dwójkę. Miał wrażenie, że zazdroszczą mu jego nekromancję
na dziewiątce i pół. Oni zostawali oczko w tyle. Nigdy więc nie przepuszczali okazji, by mu dopiec. Kiedy on uczył się na Akademii, byli
tam wówczas asystentami, ale niedługo. Musieli się szybko ewakuować się z uczelni, bo Inkwizycja zaczęła się nimi nadmiernie interesować.
− Oświeć mnie, z łaski swojej. Czego nie wiem? – mruknął.
− Możemy mu wykopać matrycę energetyczną poziom wyżej niż
standard dla demonologów, nawet z dziewiątką. A wiesz, co to oznacza? Quasi-boskie moce. Kreacja demona pozarasowego. Niezwiązanego. Wolnego!
− O, jaaaaaaa! – stęknął Yav ze stołu, a jego krzywe usta sfałdowały
się w czymś, co miało przypominać szeroki uśmiech. − Brać, nie pytać!
Mógłbym JEGO kopnąć wreszcie w cztery litery. I uwolnić się z Otchłani!
− Żebyś wiedział. Podróżowanie międzysferowe wchodzi w grę.
Rothgar ma potężną strukturę energetyczną i domieszkę boskiej krwi.
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Jego udział w figurze trójki nekromantów może cię katapultować na
niedostępny normalnie poziom mocy.
Yav skrzeczał jak rzeczna ropucha i fałdował się na stole z ekscytacji.
Rothgar nie wyglądał na uradowanego, z ponurym grymasem
zbliżył się do stołu.
Biały Albin oderwał się od lupy i podniósł na niego swoje czerwone
oczy. Miał tak bladą, że niemal przejrzystą skórę. Chwilę analizował
wyraz twarz młodszego kolegi.
− Zawsze masz kiepski humor, ale dziś to już przechodzisz sam siebie. Wyglądasz jak chodzący trup.
− Jestem nekromantą, a nie druidem, nigdy nie będę wyglądał
kwitnąco – uciął kwaśno.
− Złamane serce, co? My, demony, znamy dusze. Wiemy, gdzie są
słabe punkciki. Szukamy tam dla siebie furteczek – podsumował jego
stan rozweselony Yav, który jak czarna kałuża przepływał po powierzchni stołu.
El Nekrofil od razu podchwycił temat. Plotki w podziemnym
światku to była rzadka i smakowita strawa.
− Tobie ktoś złamał serce? A to zwykle nie było na odwrót? Taki
podrywacz jak ty? No nie wierzę.
Rothgar czuł, że ciśnienie powoli mu rośnie. Obrał jednak metodę
ignorowania zaczepek.
− Zaczniemy zatem? Służę moją energią, ale wy formujecie matrycę. Ja w tym nie siedzę na co dzień, mógłbym czegoś nie dopilnować.
Mistrz mrocznych arkan pokręcił głową z udawanym niezadowoleniem i podszedł bliżej Rothgara, zaglądając mu w oczy.
− No, ba! My, profesjonaliści, mamy nasze najważniejsze narzędzie
zawsze przy sobie! – Poruszał znacząco brwiami.
Zapadła chwila konsternacji. Przerwał ją Yav.
− Czyli co?
Biały Albin wybuchnął śmiechem, a El Nekrofil mu zawtórował.
− Nasze ciało, a co myślałeś świntuchu?! Pracujemy, formując
energię przez struktury w jego wnętrzu, a przy okazji dorzucamy tro-

300

chę wersetów z nekronimusa, które nam się przydadzą w formowaniu konkretnej matrycy.
− Weźmiecie się za łapki i do kółeczka? Potańczycie?
− Tak! Jak dziewczynki na podwórku.
El Nekrofil i Biały Albin zachichotali głupawo. El Nekrofil, który
znany był ze swojego zamiłowania do tańca zaczął w miejscu przytupywać.47
Rothgar miał na twarzy zniesmaczenie, cofnął się na powrót pod
ścianę. Był poirytowany i zniecierpliwiony. Z coraz większą wyrazistością uświadamiał sobie, że prawdopodobnie popełnił błąd, przychodząc tutaj po pomoc. Ci ludzie ewidentnie zasługiwali na miano
oryginałów, jakie nosili w kręgach malefików.
To nie był jego styl, jego atmosfera. Miał jedynie nadzieję, że nadrobią to wrażenie faktycznym profesjonalizmem.
Yav tymczasem wybałuszył swoje oko, tak że uniosło się odrobinę
nad powierzchnią stołu i spoglądając na tańczących, zachichotał.
− A mogę się dołączyć? Ups! Jestem wciąż nie-na-pra-wio-ny! Halo!
Ktoś się mną zajmie? Poswawolicie sobie potem, dziadki!
Albin skrzywił się, bo miał dopiero nieco ponad pięćdziesiątkę.
− Dziadki? Chcesz, cwaniaku, skończyć z bramą astralną pod ogonem? Zobaczysz jak przyjemnie, gdy ci duchy śmigają po zadzie.
A znam się na tym, nekromancja spirytualna to moje hobby!
Rothgar uniósł ręce do skroni i pomasował je, czując, jak narasta
mu ból głowy. Nienawidził takich typów. Rubaszności, klepania się
po barach, rechotania i prostactwa.
− Czy możemy zacząć procedurę? – warknął, walcząc ze szczękościskiem. Bardzo chciał już stąd wyjść. Bardzo.
Dwójka malefików uspokoiła się, Albin westchnął lekko i pokręcił
głową, jakby chciał się odciąć od sztywności gościa.
− Zamiast łamać serce, ktoś powinien złamać ci ten kij w d…
− Czy możemy zacząć?!
Malefik uniósł obronnie ręce w górę i wywrócił oczyma.
47
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− Dobrze, już dobrze!
Wyciągnął dłoń do Rothgara, a ten ujął ją z nienawistnym grymasem. El Nekrofil domknął ich krąg. Ustawieni byli ponad stołem, na
którym leżał Yav. Demon wybałuszonym okiem rozglądał się dookoła.
− Na rzyć pięknej demonicy! Mam nadzieję, że się znacie na robocie, bo nie chcę skończyć z przyrodzeniem między oczami.
− Nie podsuwaj Elowi pomysłów. Gotów je zrealizować! – mruknął
Albin, ale El Nekrofil już zagłębił się w sobie. Był pasjonatem swojej
pracy i kochał ją nie mniej niż Rothgar. To ich łączyło, choć ten ostatni na pewno nie zamierzał szukać z mistrzem mrocznych arkan żadnych cech wspólnych.
Zapadła cisza. Cała trójka symultanicznie drgnęła. Nastąpiło zamknięcie obwodu energetycznego.
Stało się jednak coś dziwnego, z ciała Rothgara wydostała się nagle
czerwona, jaśniejąca fala. Rozeszła się dookoła, przypominając w
pewien sposób kulę energii, którą bronił się tonący książę Vlemir.
El Nekrofil i Albin spięli się i lekko zgięli wpół, jakby poczuli ból.
− Oooo… A to dopiero? – mruknął Yav. – Darmowy orgazm dla kalekiego demona?
Mistrz mrocznych arkan stęknął lekko i spróbował rozluźnić
szczękościsk. Nic jednak nie powiedział, bo nie chciał się dekoncentrować. Dla dwójki starszych malefików ta fala to nie był orgazm. Ale
nic nie mogli na to poradzić. Podjęli się tego zadania, a choć na co
dzień sprawiali wrażenie lekkoduchów, to zawsze poważnie podchodzili do zleceń.48
El Nekrofil zaczął demonologiczną inkantację wysokiego poziomu.
Mile go zaskoczyło, jak łatwo szło mu teraz produkowanie z siebie
energetycznych glifów tego języka zwanych manikułami. Leciały
w przestrzeń pomiędzy nimi i zwijały się w potężny, energetyczny
wir, który zamknął w sobie Yava. Demon wyrzucił z siebie tylko bardzo brzydkie przekleństwo i zniknął pod jaskrawo pomarańczową
kaskadą iskier.
Biały Albin wspomagał go w tym procesie, nadzorując duchową
48
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strukturę w ciele demona, który jak każdy świadomy byt posiadał
duszę. Jednak energetyczna struktura podlegała kontroli El Nekrofila.
Malefik czuł coraz większy zachwyt tym, jak postępował proces.
Yav zaczął wznosić się pomiędzy nimi jak leniwy, czarny gejzer. Rósł.
Potężniał. Jego ciało zmieniało się, stawało na nowo całością.
Ale nie to było najbardziej zachwycające.
El Nekrofil uświadomił sobie, że dysponuje teraz czymś więcej niż
przy poprzednich eksperymentach z demonami. Uświadomił sobie,
że dysponuje pewną porcją zupełnie nowej dla siebie siły.
Dysponował… mocą! Nie magią. Mocą, boską mocą.
Obrzucił Rothgara kosym spojrzeniem, ale mężczyzna stał tylko
z pochyloną głową, jakby nieświadomy tego, co jego udział wniósł do
potrójnej figury magów. Wydawał się ponury (jak zawsze, ale tym
razem było w tym coś więcej).
El Nekrofil spojrzał na Albina i pochwycił jego wzrok. Wykonał
znaczący „przewrót” oczyma i lekkim gestem wskazał na ich gościa.
Mistrz nekromancji spirytualnej wyruszył tylko ramionami, jakby
chciał powiedzieć: „No wiem, skurczybyk jest naprawdę potężny”.
Jednak oczywiście nie planował przerywać rytuału.
Teraz musieli skupić się na jego kolejnych etapach.
Cała zabawa miała potrwać jeszcze chwilę.
Maleficy uznali, że powinni wykorzystać tę okazję do maksimum.
Skoro mogli dać mu potęgę, zamierzali mu ją dać. A Yav nie zamierzał
odmawiać.

KORONACJA NARAMIRA III
3 miesiące po narodzinach Norgala
Rothgar szedł po Placu Defilad pomiędzy rozbawionymi ludźmi,
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tańczącymi i śpiewającymi. Dziś Naramir III został wreszcie koronowany, po uzyskaniu certyfikatu zgonu Vlemira oraz po zakończeniu
dwumiesięcznego dochodzenia, które oczyściło go z wszelkich zarzutów. Nowy król kazał wytoczyć olbrzymie kadzie z piwem,
by obywatele mogli pić, ile chcieli. Plac stał się miejscem gigantycznego festynu. Grała muzyka, a nad głowami bez ustanku błyskały
fajerwerki.
Nekromanta przybył tu właśnie z ich powodu, by radośnie masochizować się, przyglądając kolorowym feeriom świateł, istniejącym
tylko przez kilkanaście sekund i zamieniającym się w… nicość. Odnajdował przyjemność w obserwacji ich bezcelowego, krótkotrwałego blasku. Tak szybko i brutalnie gasły, a ciemny pył spadał
na widzów.
Rothgar czuł się cudownie, patrząc, jak niebo umiera. Tam, wysoko. Ponad nim.
Bezwiednie skierował się w stronę loży dla bardziej zamożnych gości, które zbudowano po dwóch stronach placu, aby arystokracja
i burżuazja także mogła świętować w oddzieleniu od pospólstwa.
Nie zamierzał do nich dołączać. Po prostu szedł wzdłuż zasieków,
broniących wstępu na konstrukcje. Przypatrywał się bawiącym się,
z których część rozpoznawał. Jego nikt nie dostrzegł, bo ludzie będący częścią śmietanki towarzyskiej nie zniżali wzroku na kłębiących
się w dole zwykłych obywateli miasta.
Większość głów wzniesiona była w stronę nieba.
Kiedy mag zbliżył się do największej loży, w której przebywali
członkowie dworu królewskiego, poczuł lekką falę stresu, lecz nie
zmienił linii wzroku. Minął rząd straży, patrząc przed siebie. Następna w kolejce okazała się niestety loża elfiej arystokracji, ozdobiona
zielonymi, florystycznymi dekoracjami. Zaklął pod nosem, bo nie
zamierzał dać się tu komuś… niepowołanemu zauważyć. Przemknął
szybko wzdłuż, modląc się do Mor’tyra, by półmrok szczelnie go
okrył. Następną lożę, należącą do dylfich możnowładców, ustawiono
jednak w odległości około pięćdziesięciu metrów, po skosie względem
innych loży, ponieważ tutaj Plac Defilad kończył się i układał
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pod kątem prostym. Chcąc tam dotrzeć, Rothgar musiałby zatem
paradować przez otwarty teren, doskonale widoczny z wysokich
miejsc na drewnianych balkonach.
Wahał się chwilę, a potem skręcił wzdłuż boku konstrukcji,
by wejść za nią, znikając w cieniu kładącym się na tyłach placu. Znajdowały się tam trawnik i parkowe zgrupowanie drzew. Nie pojawiało
się też w pobliżu zbyt wiele osób, tylko co bardziej pijani weselnicy
leżeli gdzieniegdzie na ziemi; niektórzy spali, inni śpiewali. Jeszcze
inni wymiotowali.
Przygryzł usta i skrzywił się. To nie było dobre miejsce na nocny
spacer, jeśli zależało mu na butach. Musiał zawrócić, ale nie chciał
tego robić tą samą drogą. Postanowił zatem przejść obok tylnej ściany
konstrukcji, wzdłuż której stała straż pilnująca bocznych wejść. Tędy
mógł przemieścić się znowu korytarzem pomiędzy lożami, zawracając w kierunku królewskiej, największej z nich.
Jednak gdy minął pierwszą grupkę strażników, zobaczył jakiś jasny kształt wyłaniający się z tylnego wyjścia, co żwawo ruszył w jego
stronę. Rothgar od razu wiedział, kto to jest i rozejrzał się szybko,
poszukując potencjalnej drogi ucieczki. Zaraz jednak sapnął w irytacji
nad swoim niepoważnym zachowaniem. Zacisnął zęby i stanął wyprostowany pod jakimś drzewem, aby nie wyglądać na zagubionego.
Nie zamierzał się fochować jak dziecko.
− Rothgar.
− Fenril.
Zobaczył go po raz pierwszy od paru miesięcy. Choć bardzo nie
chciał na niego spoglądać, to było silniejsze.
Książę wyglądał… zachwycająco.
Miał na sobie lśniąco białą szatę z obszernymi rękawami, długą
do ziemi, wiązaną szerokim, złotym pasem. Na głowie nosił złotą tiarę, na której diamenty układały się w rzekę gwiazd. Jego włosy były
rozpuszczone, idealnie rozczesane, jak ciekły jedwab spływały poniżej bioder. Wiatr delikatnie nimi poruszał, a barwne światło fajerwerków kładło na nie kolorowe refleksy.
Nekromanta stał tak, gapiąc się na księcia, którego perfekcyjne ry-
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sy i idealna, porcelanowa cera, rozświetlone teraz blaskiem sztucznych ogni, sprawiały wrażenie, że nie jest on prawdziwą osobą, lecz
bogiem, co zstąpił na ziemię pomiędzy śmiertelników. Tylko na moment.
Nawet stąd mag czuł jego zapach. Pamiętał go tak dobrze, potrafił
przywołać w każdej chwili.
− Och… Wyglądasz pięknie…
Nie mógł uwierzyć, że coś takiego powiedział. Szybko wywrócił
oczyma, machnął dłonią i uśmiechnął się kwaśno.
− … jak na zdradzieckiego sukinsyna, który łamie innym serca.
I po raz kolejny złapał się na tym, że mówi zupełnie nie to, co faktycznie powinien powiedzieć. Zaklął, odwrócił się i chciał odejść, ale
książę, jak zawsze, okazał się szybszy.
Smukła dłoń zatrzymała go w miejscu. Jednak mag nie obrócił się
w stronę elfa, nie chcąc, by jego bliskość sprawiła na przykład,
że wygłosi kolejną głupotę. Miał w sobie mocne postanowienie,
że zachowa się obojętnie.
− Rothgar…
Nic więcej nie powiedział. Wyrazista energia księcia potrząsała jego systemem nerwowym. Mimo że walczył ze sobą długą chwilę, to
w końcu skapitulował i bardzo powoli spojrzał elfowi w oczy. Uparcie
jednak milczał.
− Popatrz, co tutaj mam − szepnął książę.
Wykonał ruch dłonią, wydobywając coś ze swojego szerokiego rękawa. Była to przejrzysta kula na złotym łańcuszku. Miała średnicę
mniej więcej czterech centymetrów. Mag uniósł brwi, nie rozumiejąc,
ale książę nieśpiesznie przysunął kulę bliżej jego oczu. Bujała się teraz
tuż przed twarzą nekromanty, ujawniając swoją niepokojącą naturę.
− Kazałeś zatopić oko Zamelnikona w szkle? − spytał z niedowierzaniem i lekkim rozbawieniem. − Ha! Tego bym się po elfie nie
spodziewał. To raczej w moim stylu. − Uśmiechnął się, unosząc jedną
brew.
− Tak sądziłem, że to docenisz − odpowiedział mu z ciepłym uśmiechem Fenril. Przez ułamek sekundy było tak, jak wcześniej, gdy cie-
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szyli się swoją obecnością, bez żadnego bagażu. Ale fajerwerki szybko
zgasły. Twarz księcia jako pierwsza spoważniała.
− Rothgar. Byłem drugi raz u Rudniczki.
Mężczyzna milczał. Spuścił wzrok i skierował go na palce księcia
zaciśnięte na swoim bicepsie. Palce elfa w odpowiedzi zacisnęły się
nieco mocniej.
− Nie masz co robić z pieniędzmi? − mruknął mag.
− Spytałem ją o ciebie i o mnie. O nas.
Twarz Rothgara błyskawicznie znieruchomiała, dosłownie jakby
ściął ją lód. Zesztywniał, ale jego nozdrza drgnęły.
− Po co miałbyś coś tak głupiego robić, Fenril? To kosztuje fortunę.
− Tak. Lecz zaryzykowałem, licząc, że oddałbyś mi tę sumę, gdy
zostaniesz królem. Poprzez likwidację podatku. − Elf mrugnął okiem.
− Uhm. Coś ci powiedziała ciekawego?
− Przysuń się bliżej…
Z pewnym oporem Rothgar pochylił się lekko, tak by usta księcia
znalazły się na wprost jego ucha. Książę szepnął:
− Powiedziała, że przez długi czas nie możemy być ze sobą. Przez
wiele lat. Możemy być tylko przyjaciółmi, lecz nie możemy być
w innej relacji. Inaczej wydarzy się katastrofa. Zginą setki milionów
ludzi na Jolinie. Twoja ścieżka musi być inna. Musisz być wolny,
by we właściwym momencie podjąć krytyczną decyzję. Dopiero gdy
zagrożenie minie, będziesz mógł robić, co zechcesz.
Nekromanta miał taki wyraz twarzy, jakiego Fenril jeszcze nigdy
u niego nie widział.
− Rudniczka chyba naprawdę odleciała. Setki milionów? Katastrofa? Poważnie wierzysz w to, co ta wariatka bredzi?
Fenril odsunął się od jego ucha.
− Czy wiesz, jaki był główny powód, dla którego została wysłana
na Berden? Czyja sprawa tak bardzo zaważyła na wyroku? Miałem
dostęp, dzięki Dastielowi, do tajnych materiałów z przesłuchań. Otóż
przepowiedziała pewnej arystokratce, która bardzo chciała zostać
metresą Naramira II, żeby zainteresowała się raczej jego synem, bo to
on przejmie wkrótce tron… Wieść dotarła do samego króla. Jak się
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domyślasz, nieźle się wkurzył. Wtedy wszyscy się śmiali z jej proroctw. Bo przecież żył Vlemir! Droga do tronu dla młodszego syna
wydawała się nieskończona. A jednak… Proszę! − Rozłożył ręce,
wskazując dokoła siebie.
Rothgar także odruchowo potoczył spojrzeniem po Placu Defilad.
Jego wzrok uciekł w stronę loży królewskiej.
− Rudniczka ma kiepską opinię, Rothgar. Ludzie nie ufają jej
wróżbom przez tamten skandal. Ale ja wiem swoje. Ona jest naprawdę niezła. Prędzej czy później ktoś zauważy to, co widzę ja. I skorzysta
z jej przepowiedni. Zobaczysz.
− Czasem coś jej się uda, ale nie stawiałbym na liczby podane przez
nią na loterii. Słyszałem, że kilka razy próbowała zagrać. Bez skutku.
Jak sądzisz, dlaczego? Jej talent nie jest stabilny. Żyje własnym życiem. Widzi pewne rzeczy, a pewnych… nie. Za dużo zmiennych.
Książę kiwnął głową.
− Racja. Ale ja stałem obok, gdy udzielała mi tej informacji. Drżała
na całym ciele i błagała mnie, bym nie szedł za tobą. A chciałem to
zrobić, Rothgar. Sekundę po tym, jak zniknąłeś w portalu. I każdą
następną sekundę… z ostatnich dwóch miesięcy. Każdą jedną!
Rothgar powrócił spojrzeniem z tańczących w oddali weselników
Naramira III i wbił je w oczy księcia. Jego oddech lekko przyśpieszył.
− Wiesz, co jest zabawne? − szepnął elf. − Odmówiła wzięcia złota!
Niewiarygodne, nie sądzisz? Ona! Rudniczka! Powiedziała, że jest
gotowa mi dopłacić, abym tylko zostawił cię w spokoju. Że to tak
ważne. Tak nieskończenie ważne!
Nekromancie zrzedła mina. Nieoczekiwanie poczuł chłodny
dreszcz na plecach. Tak silna reakcja? Czy jednak w tej przepowiedni
skrywało się coś szczególnego? Obrócił się i wtedy zobaczył za sobą
jakąś postać stojącą w pewnej odległości. Rozpoznał ją po chwili.
To znowu był Mecjusz.
Malefik zaklął pod nosem.
Mnich spoglądał wprost na niego, a potem wolno ruszył w ich kierunku.
Książę także milczał, przypatrując się starcowi. Znał go, bo – tak
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samo jak on – wchodził w skład Królewskiej Rady. Gdy starszy mężczyzna zatrzymał się przy nich i pozdrowił ich skinieniem głowy, mag
odpowiedział mu bardzo oszczędnym ruchem.
− Rothgarze, posłuchaj księcia.
Rothgar poczuł falę gniewu. Zwęził oczy i splótł dłonie na piersi.
− Czy to dlatego kazałeś mi skupić się na celu, a nie na relacjach?
To dlatego kazałeś mi tam przyjść dokładnie godzinę po pogrzebie?
Bym sobie ten związek wybił z głowy? O co tu chodzi?
Na twarzy mnicha pojawił się łagodny uśmiech.
− Po prostu posłuchaj księcia − powtórzył i bez dalszych wyjaśnień
zaczął się od nich oddalać.
Mroczny mag znowu zaklął, spoglądając za znikającą w cieniach
sylwetką, a potem wbił oczy w Fenrila. Elf stał przygnębiony, plecy
miał lekko przygarbione.
− Nie mów, że cały wszechświat jest przeciwko nam? To byłoby
paradne!
Książę uśmiechnął się smutno i pokiwał głową.
Zapanowała cisza. Stali tak, a Rothgar uniósł twarz i wpatrywał się
chwilę w barwne kaskady fajerwerków na niebie. Jedne za drugimi,
złote, błękitne, szmaragdowe. Migotały ponad Syllonem niczym jaskrawe polarne zorze.
− Wiesz, co można odczytać między wierszami? Z tej przepowiedni
Rudniczki?
Fenril pytająco uniósł brwi.
− Że przez lata bylibyśmy ze sobą. Ty i ja. Aż do tej katastrofy. I ta
relacja wpłynęłaby na moje decyzje.
Elf nie odpowiedział. On także podniósł głowę i spojrzał
na połyskujące niebo. Kolejny rozbłysk rzucił na jego piękną twarz
feerię złotych i błękitnych barw. Rothgar przyglądał się temu przez
chwilę, podziwiając doskonałość urody księcia, a potem z westchnieniem powiedział:
− Pożegnam się już, Fenril. Mam sprawy do załatwienia. Alkohol
do wypicia. Trupy czekające na sekcje. I wydzierającego się w domu
niemowlaka, którego kazali mi wychowywać. A! Zapomniałbym. No
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i psychopatkę, która myśli, że rozumie, czym jest miłość. A nie ma
o niej zielonego pojęcia. Wiem, bo udało mi się pochwycić refleks
tego uczucia… − słysząc to, elf szybko obrócił się w jego stronę. − I to
jest coś zupełnie innego, niż ona sobie wyobraża! − dodał mag
z rozbrajającym uśmiechem. Rozłożył bezradnie ręce.
Skłonił się grzecznie i chciał odejść, ale książę zatrzymał go
po swojemu.
− Czekaj… Ostatnia, drobna prośba.
− Tak?
− Nie pocałuj mnie na pożegnanie, jeśli to nie mnie dotyczył ten refleks.
Rothgar zaśmiał się szczerze i lekko klepnął go w ramię. Książę łobuzersko mrugnął.
− Jesteś uroczy, naprawdę. Z tymi twoimi „ostatnimi” prośbami.
Mam nadzieję, że jako przyjaciel nadal taki będziesz, nawet jeśli nie
możemy być kochankami.
− Obiecuję! − Fenril parsknął śmiechem. − To jaka jest twoja decyzja?
Rothgar spoważniał, a potem powoli objął księcia w talii jedną ręką. Zanurzył nos w pachnących leśnymi kwiatami włosach, a drugą
dłoń umieścił na jego karku. Wolno przesunął wargami
po porcelanowym policzku, kierując się na rozchylone, miękkie usta.
Pocałował go z pasją, bez poprzedniej brutalności, zanurzając się
w ich słodkim smaku, w jedwabnym dotyku języka. Gdy go wreszcie
puścił, po niestosownie długiej chwili, książę miał na policzkach
krwiste rumieńce. Przez moment się w siebie wpatrywali.
Nagle jednak elf spuścił wzrok.
− Nie używałeś chyba teraz mocy swojego tatuażu, by… ?
− Nie używałem.
− Zatem kłamałeś, mówiąc, że zawsze go przy mnie potrzebujesz?
Rothgar także spojrzał w dół.
− I tu mnie masz! − Mrugnął okiem i westchnął, tocząc spojrzeniem po Placu Defilad. − A tymczasem do zobaczenia, Fenril. Nie zapomnij o mnie. Gdy ta… katastrofa zostanie zażegnana, mogę się
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do ciebie znowu zgłosić. Nie znasz dnia ani godziny! − Uśmiechnął się
i znów mrugnął, cofając o krok.
Książę przytaknął, a mag oddalił się od niego z głową wysoko uniesioną.
Z nieba spadały na niego kaskady świateł.
Był jakoś dziwnie pogodny.
Los ułożył jego życie w sposób typowy, tak jak układał go lata
wcześniej. Wszystko zawsze przybierało niepomyślny obrót. To,
na czym mu zależało, tracił. Ci, których polubił, wbijali mu nóż
w plecy. Ten dzień nie był w niczym inny od reszty, zatem nekromanta przyjął to ze względnym spokojem. Zaakceptował bezwzględność
nurtu, z jakim płynął przez życie.
Posiadał swój cel i zamierzał go osiągnąć.
Musiał stworzyć swoje pierwsze filakterium, które miało posłużyć
mu jako podstawa jego liczego przepoczwarzenia się. Oczywiście,
posiadanie jednego filakterium nie dawało prawie wcale mocy. Aby
została aktywowana, musiał zdobyć ich siedem celem wywołania
efektu nekro-przemiany. Ale już posiadanie pięciu lub sześciu filakteriów dawało spory zastrzyk siły i zdolności regeneracyjnych.
Miał wiele lat, by przejść przez ten proces, by się do niego stosownie przygotować.
Nigdzie mu się nie śpieszyło.

POŻEGNANIE
5 miesięcy po narodzinach Norgala
Rothgar stał na szczycie jednej z gór stołowych, od północy zamykających horyzont nad Syllonem. Zachód słońc Joliny malował miasto rzeką krwistej czerwieni, purpury i fioletu. Stolica tonęła
w soczystych kolorach, roztaczając przed nim swój zwodniczy, kuszący urok.
Nigdy nie miał dość tego miejsca.

311

Yav stał na wprost niego, a wyglądał tak, że nie powstydziłby się
takiej prezencji nawet demon dziewiątego poziomu.
− Uhmmm… − Jego głos stał się głęboki, zupełnie inny niż poprzednio; brzmiał o wiele bardziej piekielnie. − Dotrzymałeś słowa
danego Yavovi, nekromanto!
Wznosił się na wysokość jednego piętra, olbrzymi, czarny, kostropaty. Z jego skroni wyrastały olbrzymie astralne rogi, wokół których
tworzyły się tęczowe, sferowe zawirowania. Był teraz wolnym demonem. Mógł posługiwać się swoim darem do przenoszenia między strefami, nie będąc uwięzionym na krótkiej, energetycznej smyczy Króla
Otchłani.
− Wyglądasz majestatycznie, Yav! Nasze połączone siły, moje, Białego Albina i El Nekrofila, dały ci niezłego kopa. Pamiętaj, co obiecałeś. Nie nachodzisz Syllonu! Jesteś prawdziwie wolnym demonem.
Masz wszystkie sfery dostępne dla siebie. Wybierz mądrze!
− O mnie się nie martw, malefiku. A teraz… możesz mieć do mnie
jedną, ostatnią prośbę. Bo wykonałeś znakomitą robotę. Jestem dziś
w hojnym nastroju! Tylko i ty wybierz mądrze!
Rothgar zaśmiał się w odpowiedzi.
W pierwszej chwili chciał nawet odmówić, ale nagle coś przyszło
mu do głowy.
− Wiesz, od miesiąca poszukuję bezskutecznie kontaktu do jakiegoś maga chaosu. Zamierzam przejść ich trening stabilizacji emocji. Słyszałem, że jest bardzo skuteczny. Niestety ci magowie są tak
bardzo rzadcy, że nikt w Podziemnym Kręgu o żadnym nie słyszał.
Dobrze się chowają. Może twoja… demoniczna czujność pozwoliłaby
ci jakiegoś namierzyć?
Demon zarechotał donośnie, a brzmiało to tak, jakby kilkadziesiąt
grubych głosów równocześnie zawyło w głębokiej studni.
− Mam lepszy pomysł! Wiem, jak nauczyć cię tej sztuki! Znam ją…
Wiele demonów musi mieć ją opanowaną, bo inaczej w tak skrajnych
energiach, w jakich funkcjonujemy, wszyscy stoczylibyśmy się
na pierwszy, drugi lub trzeci poziom bytu, czyli po prostu… zdziczeli.
Rothgar przyjrzał mu się w zaskoczeniu.
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− Jak zatem możesz mnie jej nauczyć?
Demon wyciągnął swoją czarną, długą mackę i otoczył nią głowę
nekromanty, który początkowo stawił lekki opór, ale chwilę potem
przestał walczyć.
Bo poczuł, że rozumie. Poczuł, że wie.
Tak nagle, jak od pstryknięcia palców.
Gdy Yav go wreszcie puścił, w umyśle Rothgara zasiane już było
ziarno wiedzy, która miała mu pomóc wytrwać wyzwania dwóch
najbliższych dekad. Zamierzał ją stosować z mniejszym lub większym
zacięciem, ale nie czuł się już tak bezbronny.
Nicość stała się odrobinę bardziej swojska, odkąd zyskał narzędzie
do kontroli nad tym, na jak długo chciał się z niej wyłaniać.
Wziął głęboki oddech i rozejrzał się.
Niespodziewanie jakiś odległy blask rozciął ciemniejące niebo.
− Fajerwerki?
− Tak − zagrzmiał demon. − Zaczyna się elfickie święto. Święto
Przejaśnienia. Całą noc niebo będzie płonąć! − dorzucił, potrząsając
głową zdobną w majestatyczne rogi. − Tymczasem… do nie-zobaczenia, malefiku.
− Do nie-zobaczenia, Yav.
Pozasferowiec już chciał odejść, ale nagle się zawahał.
− Jeśli chcesz zwyciężyć, musisz wybaczyć.49
− Co?
− Nic. Nie wiem. Taka myśl. Poczułem ją, gdy dotknąłem twojego
umysłu. Może nie ma znaczenia. A może jest związana z twoim losem?
Pamiętaj ją.
Skłonił się i wokół jego rogów rozbłysło jaskrawe światło. Skręcił
się w czarny, olbrzymi wir, który zapadł sam w siebie. I już
po sekundzie nie było nic w miejscu, gdzie przed chwilą stała jego imponująca sylwetka.
Rothgar uśmiechnął się pod nosem. Podniósł butelkę, schował
O tym więcej w tomie II Ucznia nekromanty „Fascynacja”. Tak, wiem! Stale każę
Wam zapamiętać jakieś „szczególnie ważne zdanie”, ale tym razem jest naprawdę ważne, obiecuję. :)
49
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do torby. Przez moment spoglądał na panoramę Syllonu.
Miał przeczucie, że kiedyś… będzie należał do niego.
***
Zszedł nieśpiesznie stromą ścieżką na drogę, która prowadziła
spod góry stołowej, w stronę miasta. Tam, obok dwójki koni, czekała
Martiael.
Uśmiechnęła się radośnie, widząc go w jednym kawałku.
− Wszystko w porządku? Wyprawiłeś Yava w podróż? Nie odgryzł
ci tego lub owego?
− Och, był bardzo zadowolony ze swojej nowej aparycji. Zrobi furorę w demonim wymiarze! − Rothgar się zaśmiał. − Na dodatek dał
mi ciekawy prezent, który pomoże mi w uporaniu się z moim nadmiernie sentymentalnym usposobieniem.
Kobieta zawahała się, podchodząc do niego bliżej. Położyła mu ręce na ramionach.
− Jakieś antidotum na złamane serce?
− Eeee, nic z tych rzeczy. − Potrząsnął głową z uśmiechem. − Raczej
coś, co sprawi, że nie wpadnę w podobne problemy już na starcie.
− Paranoiczny brak zaufania? − zażartowała.
Parsknął śmiechem.
− Tak, dokładnie to! − Potarmosił jej włosy. − Och, za to cię właśnie
lubię, Mar.
Wydęła usta i szturchnęła go w bok.
− Myślałam, że przekonałeś się do pięknych mężczyzn!
− E tam! Brakuje im cycków, a z tego nigdy się nie wyleczę. − Mrugnął do niej.
Zachichotała. Zmierzył ją spojrzeniem. Nauczył się wreszcie doceniać jej dzikość, prawdziwość i szczerość. Była odświeżająca i nieskomplikowana. No i stała poza systemem. Tak jak on.
Na razie.
Bo planował to kiedyś zmienić.
Stać się… sercem tego systemu.
Wsiedli na konie i skierowali się w stronę miasta.50
50

Jeśli ciekawi was, jak Rothgar długo spotykał się z Martiael, polecam zerknąć
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− Rozpoczęło się elfickie święto Przejaśnienia, a wraz z nim bajeczne pokazy ogni sztucznych, które potrwają wiele godzin − powiedziała. − Zdążymy jeszcze! Wiem, że lubisz fajerwerki, może chciałbyś się
tam ze mną wybrać…
− O, nie, nie, moja droga! Nie namówisz mnie. Na jakiś czas wolę
zanurzyć się w kojącą nicość. Nawet piękno może się kiedyś przejeść!

KONIEC
Drogi Czytelniku, jeśli znajdziesz w tekście jakiś błąd, literówkę,
błędnie postawiony przecinek, zjedzone słowo, itp. koniecznie
do mnie napisz: e.raj@poczta.fm

do „Maveca”, oraz do II tomu Ucznia nekromanty „Fascynacja” ;)
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MINI-DRZEWO GENEALOGICZNE:

316

WYJAŚNIENIE
Dlaczego w Aneksie znajduje się Spis Treści z Tomu II?
Kiedy robiony był skład tomu II – okazało się, że razem z ekstra
pięcioma stronami, związanymi z dołożeniem spisu, plik zaczął niepokojąco zbliżać się do 1000 stron, co mogło wiązać się ze zmianą typu
grzbietu książki na szyty zamiast klejony, a tym samym znaczącym
zwiększeniem kosztów jej druku, który i tak przy tej ilości stron jest
baaardzo wysoki!
Zdecydowaliśmy się umieścić go w Aneksie, także dlatego, że tom I
– wydanie I – nie posiada spisu treści, zatem wiedzieliśmy, że dla osób
które kupią tylko tom II, nie będzie tu zaskoczenia.
Ci z Was, którzy mają obydwa tomy w nowym wydaniu dostają zatem spis w Aneksie, co jest rozwiązaniem nieoptymalnym, ale na
moment, gdy musieliśmy szybko podejmować decyzje związane z
trwającym drukiem, taka decyzja wydała nam się wówczas rozsądna.
Przepraszamy za niedogodności!
E.Raj, autorka i Marcin Halski, wydawca.
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SPIS TREŚCI TOM II
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