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P
odobno Bliźniacy zrodzili się w chwili, kiedy tworzył się 
świat. Ogromny meteoryt spadł na płynną powłokę Zie-
mi, a wtedy wytrysnęły dwa gejzery i uderzyły w Niebo 
tak wysoko, że schłodziła je Nicość i powstały dwa gi-
gantyczne dzbany. Kiedy opadały z powrotem, łapały po 

drodze światło i mrok, ciszę i dźwięk, dobro i zło, pustkę i na-
tchnienie, życie i śmierć. A gdy uderzyły w planetę, rozbryznęły się 
w drobne kawałeczki. Może ta historia skończyłaby się dobrze, bo 
rozbite fragmenty zmieszałyby się i powstałaby absolutna równo-
waga. Ale kiedy bracia tworzyli swoje postacie, powiał Księżycowy 
Wiatr i to, co złe, przypadło Nimrodowi, a to, co dobre, otrzymał 
Strachan. I dopóki działali razem, wszystko miało swój porządek 
i swoją kolej. Tak było przez tysiąclecia, aż pojawili się ludzie. 

Początkowo niewinni w swojej niewiedzy, wkrótce zaczęli 
pojmować co nieco z reguł rządzących światem. A im więcej ro-
zumieli, tym bardziej starali się wyciągnąć z tego korzyści. Naj-
pierw więc chcieli być silniejsi od wszystkich istot, które ich ota-
czały, ale okazało się to niemożliwe. Lew, niedźwiedź czy nawet 
wilk, choć to tylko dzikie zwierzęta, z łatwością mogły pokonać 
człowieka. Ktoś jednak wymyślił broń, ktoś inny ujarzmił ogień, 
a jeszcze ktoś opracował strategię polowania. I nagle istota bez 
mocnych pazurów, bez ostrych zębów, o niezbyt imponującej sile 
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stała się najważniejsza na Ziemi. A co najistotniejsze, człowiek 
uwierzył, że jest lepszy od innych.

Przyglądał się ludziom Strachan, równie uważnie patrzył 
Nimrod, ale obaj co innego myśleli o tych istotach pozbawionych 
futra. Jednak żaden nie przewidział, do czego te rozumne zwierzę-
ta są w stanie doprowadzić.

Bliźniaczą boskość Złego i Dobrego ludzie pojęli dość szybko. 
Zrozumieli też, że warto dbać zarówno o Nimroda, jak i o Stracha-
na. Budowali im ołtarze, sprawiedliwie dzielili dary, równo odda-
wali hołd. A na świecie panowała, chwiejna bo chwiejna, ale jednak 
równowaga: dobra i zła. 

Wszystko zmieniło się za sprawą jednej kobiety. Kismeth była 
mądra i piękna. Tak bardzo mądra i tak bardzo piękna, iż uznała, że 
szkoda jej dla zwykłego śmiertelnika. Sprzeciwiła się woli ojca, który 
chciał wydać ją za mąż. Sama postanowiła pokierować swym losem. 

Ludzie mówili, że najłatwiej można spotkać Strachana 
i Nimroda tam, gdzie bierze swój początek Daag, wysoko na górze 
Sarsay-Neth. Ponoć to tam właśnie rozbiły się kosmiczne dzbany. 
Dlatego w tym miejscu powstało wyjątkowe sanktuarium, a świę-
te źródło najpotężniejszej rzeki świata obudowano piękną cem-
browiną z biało-czarnej mozaiki. Jedna strona świątyni była biała, 
druga zaś czarna, a obie części rozdzielał błękit życiodajnej wody. 
Tam właśnie udała się Kismeth, by stać się kimś absolutnie wyjąt-
kowym. Nie chciała miłości ani nawet uwielbienia. Pragnęła kilku 
rzeczy, w tym jednej, która sprawiała, że krew w jej żyłach zaczyna-
ła buzować: władzy! Myśl o tym, że mogłaby się stać najpotężniej-
szym człowiekiem na świecie, działała na nią niczym afrodyzjak. 
Wyobrażała sobie, że wydaje rozkazy, a setki, nie – tysiące ludzi 
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wykonują je bez chwili zawahania. Wtedy jej serce mocniej biło 
i czuła, że to jest właśnie życie, którego pożąda. Oprócz tego ma-
rzyła, by zachować młodość, zdrowie i urodę. Reszta – jak ma-
wiała – przyjdzie sama.

Ujrzeli ją bracia, gdy przygotowywała się do ablucji w lodowa-
tej wodzie Daagu. Obaj oniemieli, tak ich oczarowała – wdzię-
kiem przewyższała leśne driady, urodą wygrywała z morskimi syre-
nami, jej włosy czarne niczym mrok w najgłębszej otchłani i oczy 
błękitne jak woda w morskiej zatoce, chociaż zimne jak sople lodu, 
skradły im swobodne dotychczas serca. 

Obdarzyła uśmiechem Nimroda, a on poczuł, że bez wahania 
złoży u jej stóp całą swą moc. Zerknęła na Strachana, a zapragnął 
obdarować ją wiecznością, by już zawsze mogli być razem. A Ki-
smeth nie potrafiła rozstrzygnąć, którego z braci woli. Podobał jej 
się Strachan ze swoim ciepłem i dobrocią, jednak chyba bardziej 
pociągał ją Nimrod. W jego zimnych oczach odczytywała obiet-
nicę tego, co mogą we dwoje dokonać. Zwodziła obu i czekała. 
Gdyby to była bajka, zapewne bliźniacy stanęliby do uczciwego 
turnieju o rękę wybranki, ale życie dalekie jest w swym cynizmie 
od baśni. Pewnej nocy, całkiem znienacka, Nimrod zaatakował 
Strachana, gdy ten spał. Rozgorzała straszliwa walka. Góry rozpa-
dły się od uderzeń, drzewa popękały od huku, jeziora wyparowały 
z gorąca, a błyskawice rozżarzyły niebo krwawym blaskiem. 

Bitwa spowodowała, że na młodą Ziemię zwrócił swe ślepia 
demon Kadaai. Uwięziony za Pustką w innej Sferze, od wieków 
wyczekiwał odpowiedniej chwili, by przedrzeć się do któregoś 
z zasiedlonych światów. Umożliwili mu to bracia, którzy sięgnęli 
do pradawnej magii. Wówczas stało się najgorsze. Splątana moc 
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Zła i Dobra rozerwała Sferę i otworzyła wejście do ludzkiego uni-
wersum. Skorzystał z tego Kadaai. Dotychczas każde rozdarcie 
natychmiast się zasklepiało, ale tym razem tak się nie stało, bo de-
mon takiej okazji nie przepuścił. Od dawna przygotowywał się na 
ten moment, teraz wykorzystał swą moc, by zablokować szczeli-
nę i ją zamaskować, a sam ukrył się wśród chmur. Przed dalszą 
eksploracją musiał się wzmocnić i ściągnąć sojuszników. Z ludźmi 
poradziłby sobie sam, ale chronił ich Strachan. Musiał pozbyć się 
mieszkańców tego świata tak, by ten głupi – w jego mniema-
niu – dobry bóg nie zdążył interweniować. Dlatego zrzucił na 
Ziemię jajo, a w nim uśpioną królową Ayanę, która miała stać się 
matką jego armii. Do tego jednak potrzebowała odpowiedniego 
człowieka, by się z nim połączyć. Kadaai był jednak zbyt niecier-
pliwy – zamiast pozwolić, by los sam się dopełnił, postanowił 
rzecz przyspieszyć, choć czas w jego przypadku nie miał specjal-
nego znaczenia: demon był wieczny. Poszukując zespoleńca dla 
Ayany, zdradził swoje istnienie. Wcale się tym nie przejął. Uważał, 
że nie musi się niczego obawiać, bo ludzie będą wobec jego mocy 
bezsilni. Nie wziął jednak pod uwagę dwóch rzeczy. Że ludzie są 
też ciekawi i żądni wiedzy, którą potrafią przekazać współbraciom. 
I że nawet w słabym plemieniu ludzkim mogą znajdować się jed-
nostki na tyle zdeterminowane, by przciwstawić się jego mocy i nie 
lękać jego Zła. 

Bracia mocowali się bardzo długo. Zaślepieni nawet nie za-
uważyli, że ściągają na swój świat mrok mogący przynieść zagładę. 
Nimrodowi było to zresztą obojętne, on walczył jedynie o kobietę. 
Obaj byli jednakowo silni i zdeterminowani, zapewne zginęliby, 
pozbawiając się wzajemnie mocy, gdyby nie dobroć Strachana. 
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Omal nie padł od uderzenia brata, próbując ocalić jakąś wioskę. 
Wtedy Kismeth podjęła decyzję. Zrozumiała, że jedynie Nimrod 
jest gotów ofiarować jej wszystko, nie bacząc na nikogo i na nic. 
Strachan zawsze będzie miał na względzie dobro ludzi. 

Choć powietrze iskrzyło od użytej magii, nie zawahała się. 
Wkroczyła między braci, a gdy zaległa cisza, ogłosiła swoją wolę. 
Nimrod wykrzyczał radość, aż rozpadły się resztki marmurowej 
świątyni, a Strachan pochylił z pokorą głowę i oddalił się ze smut-
kiem na obliczu.

Kiedy ze związku narodziło się dziecko, oddano je rodzicom 
Kismeth. Ani Nimrod, ani jego wybranka nie mieli ochoty zaj-
mować się potomkiem. Dziewczynkę nazwano Antea i wycho-
wano w przekonaniu, że jej rodzice zginęli. Nikt nie miał pojęcia 
o pochodzeniu maleństwa, ale z czasem Zło zaczęło opanowywać 
dziecko. Wtedy wkroczył Strachan: choć Kismeth go nie wybrała, 
on śledził jej losy i pokochał Anteę niczym własną córkę. Dlate-
go postanowił jej pomóc. Poprosił górskie koboldy o przekucie 
w gwizdek kawałka własnej duszy zmieszanej ze srebrem znalezio-
nym na miejscu potyczki obu braci. Małe gnomy spisały się na me-
dal. Antea otrzymała zawieszony na srebrnym łańcuszku gwizdek 
w dniu ósmych urodzin. Strachan pouczył ją, że może go przywo-
łać tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwo będzie naprawdę ogrom-
ne. Na co dzień zaś pomoże jej panować nad złą stroną natury. 
Wielkie było jego zaskoczenie, gdy mała założyła wisior na szyję, 
a po chwili zerwała go z potwornym krzykiem. Demon rozgniewał 
się na dziecko, które odrzuciło z takim zdecydowaniem jego dar. 
Dopiero płacz Antei sprawił, że pojął, iż coś jest nie w porządku. 
Ujął dziewczynkę pod brodę i zajrzał w zapłakane oczy.
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– Co się stało? – spytał już spokojny.
– To pali – wyjaśniło, pochlipując dziecko.
Zrozumiał Strachan, że nie docenił mocy Nimroda. Ten nie-

wielki odprysk mrocznej duszy jego brata buntował się przed do-
tykiem Dobrego. Długo myślał demon, jak zaradzić problemowi, 
a rozwiązanie podsunęła mu Natura. Otoczył iskrę Zła powłoką 
jak orzech otacza swe jądro skorupą, ale ponieważ moc Dobra 
miała dokładnie tę samą siłę co moc Nimroda, nie mógł jej całko-
wicie zamknąć. To wola nosicielki decydowała, czy pozwoli Złemu 
przedostać się na zewnątrz i jej wola sprawiała, że nawet uwolnio-
ne, musiało powracać pod ochronny pancerz.

Antea z ogromną obawą ponownie zawiesiła podarunek Stra-
chana. Kiedy gwizdek dotknął jej piersi, nie poczuła już żaru i ode-
tchnęła z ulgą. Za to w demonie kołatało się przeczucie, że ta swo-
boda wyboru może być przyczyną wielu złych wydarzeń. Nie miał 
jednak innego wyjścia. Jedno, co mógł uczynić, to sprawić, żeby 
nikt nie mógł użyć gwizdka po to, by szkodzić drugiemu człowie-
kowi. 

I tak w rodzie Kismeth gwizdek Strachana miał być przeka-
zywany z pokolenia na pokolenie, by niwelować moc Złego. A co 
z samą Kismeth? Przez setki lat cieszyła się łaską Nimroda, zacho-
wała zdrowie i młodość, miała tę swoją upragnioną władzę, ale 
kiedyś o jeden raz za dużo zakwestionowała mądrość decyzji mał-
żonka. Zapomniała, jak porywczy potrafi być. Zapomniała też, 
że dla Nimroda mimo wszystko zawsze i wszędzie najważniejszy 
jest… Nimrod. Skończyła w Hursay–Neth, na dnie najstarszego 
czynnego wulkanu.
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J ego twarz nie zmieniła wyrazu, tylko żyły na skroniach na-
brzmiały i pulsowały znacznie szybciej niż zwykle. Słyszał 
wszystko, co działo się dookoła. Każdy najcichszy nawet 
dźwięk zapadał mu w pamięć, by pozostać tam na wiecz-

ność i drążyć mózg jak kornik drzewo. 
Nie otwierał oczu, bo wiedział, co zobaczy. 
– Spójrz, skarbie, do czego doprowadziłeś! – Szept wbijał 

się w czaszkę niczym odłamany sopel w puszysty śnieg. 
Brygon Kruger poczuł na policzku ciepłe palce. Zadrżał. Jesz-

cze niedawno schwyciłby tę dłoń, by ucałować opuszki. Jeszcze 
niedawno odgarnąłby te piękne włosy, których delikatny zapach 
dotarł do jego nozdrzy. Ucałowałby szyję, a potem przesunął usta 
na kark i plecy. Jeszcze niedawno…

– Widzisz, najmilszy, do czego doprowadziłeś? Nic nie mó-
wisz? No tak, trudno jest przyznać się do błędu. – Głos stopnio-
wo zmieniał barwę. Już nie był słodki, cichy i odurzający. Stał się 
ostry niczym miecze i sztylety, którymi dobijano ostatnich miesz-
kańców wioski. 

– Zabij i mnie, jeśli nie chcesz do końca swoich dni oglądać 
się ze strachem. – Słowa, które wydobyły się z krtani mężczyzny 
były szorstkie i groźne.
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– Zginiesz, mój miły, ale nie tak, jak to sobie wyobrażasz!  
– Kobieta zaśmiała się, schwyciła za włosy i odchyliła głowę jeń-
ca, by spojrzeć mu w twarz. Kruger wiedział, że czerpie perwersyj-
ną przyjemność z zadawania bólu i śmierci. – Zostaniesz tu sam 
i będziesz czekał, aż zjawią się wilki i kruki, by skrócić twoje mę-
czarnie. A może szczury? Trudno zgadnąć. A jeśli one nie zechcą 
cię tknąć, będziesz tu tkwił i patrzył, jak robaki zżerają wieśniaków, 
a za jakiś czas wyschniesz na wiór albo zgnijesz, zależnie od kapry-
sów aury. I sama nie wiem, co dla ciebie lepsze – zachichotała  
– bo nie umiem określić, co będzie trwało krócej.

Usłyszał szelest materiału, gdy kobieta odsunęła się od niego.
– Pospieszcie się – wykrzyknęła do zgrai szalejącej na nie-

wielkim kawałku ziemi pośrodku wsi – nie mam zamiaru spędzić 
tu całego dnia. Dedrych, do mnie!

Brudny, zakrwawiony zbir zbliżył się do niewiasty i zatrzymał 
kilka kroków od niej.

– Ustaw tę konstrukcję tak, żeby nasz przyjaciel mógł sobie 
patrzeć na wioskę i żeby słoneczko dobrze go ogrzewało. I po-
wiedz reszcie, że mają kończyć.

Kruger poczuł, że jego nogi tracą kontakt z gruntem, a ciało 
całym ciężarem zawisa na przywiązanych do kraty ramionach. 
Aż stęknął z bólu, ale po chwili ktoś ustawił mu stopy na drew-
nianym drągu i przymocował do konstrukcji. To odciążyło ręce, 
lecz skrępowanie było tak silne, że wkrótce stracił czucie w koń-
czynach. 

– Pa, skarbie! – Słodki szept dotarł do uszu Brygona.  
– Mam nadzieję, że do końca swoich dni nie przestaniesz o mnie 
myśleć!
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– Na koń! – Zachrypły głos wydał komendę, powodując krót-
kotrwały harmider. Potem zapanowała dojmująca cisza. Nie ćwier-
kał ptak, nie brzęczał owad, nawet wiatr uspokoił się zupełnie.

– Jeśli przeżyję, Jaola, zapłacisz za wszystko, co zrobiłaś tym 
ludziom. A jeśli umrę, bój się jeszcze bardziej, bo nie odpuszczę ci 
nigdy. – Kruger zacisnął mocno wargi.

* * *
W upalnym słońcu wczesnego popołudnia brzęczenie much było-
by jak najbardziej na miejscu, gdyby nie fakt, że natężeniem przy-
pominało szum średniej wielkości wodospadu. 

Pierwszy raz od odjazdu bandytów Kruger odważył się otwo-
rzyć oczy. Widok przedstawiał się dokładnie tak, jak się spodzie-
wał: niewielki placyk pośrodku wioski przypominał jatkę niechluj-
nego rzeźnika. Wszędzie walały się ciała, niektóre bez wyraźnych 
obrażeń, inne zaś jakby pastwiła się nad nimi dzika bestia. 

Dalej od centrum osada wyglądała niemal zwyczajnie. Jeśli 
gdziekolwiek jeszcze leżały zwłoki, łaskawa natura ukryła je wśród 
traw i kwiatów. Jaola zatroszczyła się, by nikt nie przegapił spotka-
nia i nakazała spędzić wszystkich mieszkańców w jedno miejsce. 
To, co stało się później, było nieuniknioną konsekwencją czynów 
Krugera. Mężczyzna zagryzł wargi i ponownie zacisnął powieki. 

– Szlag by to wszystko trafił – zaklął, ale cicho, jakby jego 
słowa mogły jeszcze kogoś urazić. 

Szarpanie na kratownicy przyniosło tylko taki efekt, że poocie-
rał do krwi nadgarstki. Liny były dobrze splecione i mocne, a wy-
konane ze świeżego drewna drągi – giętkie i solidne. Nie zamie-
rzały pękać. Za to pod wieczór mężczyźnie popękały usta i skóra 
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na twarzy, język stał się suchy jak wiór. Noc złagodziła nieco pra-
gnienie, ale dużej poprawy nie przyniosła, a poranna mgła snuła 
się tak wątłymi pasmami, że nawet nie poczuł wilgoci. Wiedział, 
że ulgę przyniesie mu dopiero utrata przytomności. Na swoje nie-
szczęście był doskonale odżywionym, wyćwiczonym trzydziesto-
latkiem, a to zapewniało mu długie godziny udręki. Do wszystkich 
cierpień dołączyło jeszcze swędzenie wywołane nocnymi ekspe-
dycjami komarów.

Następnego dnia koło południa nie miał nawet siły, żeby ru-
chami głowy i reszty ciała oganiać się od much, które najwyraźniej 
zleciały się z całej okolicy. Ich ilość była przerażająca – przykry-
wały zwłoki na podobieństwo czarnego, ruchomego płaszcza. 

Słońce paliło niemiłosiernie, wysysając resztki wilgoci i energii 
z mężczyzny. Prawie cały czas trwał ni to w drzemce, no to letar-
gu, lecz pod powiekami przewijały mu się obrazy kaźni, chociaż 
próbował się chronić przed nimi, zaciskając powieki. To dźwię-
ki domalowywały sceny, których nie widział. Budził go własny, 
ochrypły krzyk. Otwierał oczy i widział, że to, co mu się śniło, nie 
jest wytworem wyobraźni.

Pod wieczór zaczęło się chmurzyć. Stalowe niebo rozrywały 
zygzaki błyskawic, a grzmoty mieszały się z rykiem uwięzionych 
w oborach i chlewniach zwierząt. Głodne i spragnione, żaliły 
się jak człowiek, a niedojone krowy muczały rozpaczliwie, skra-
piając ściółkę mlekiem, wypływającym z nabrzmiałych wymion. 
Sama myśl o pożywnym płynie sprawiła, że mężczyzna przy-
tomniej rozejrzał się po otoczeniu. Czuł w powietrzu zapowiedź 
deszczu. Wreszcie, po kolejnym uderzeniu pioruna, rozpoczę-
ła się ulewa. Zimne kaskady łagodziły ból poparzonej twarzy 
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i obrzmiałego od suchości gardła. Spływające strumienie były 
niczym kojący balsam. Kruger całym ciałem chłonął wilgoć, 
choć miał świadomość, że każda kropla wydłuży jego cierpienie. 
Że to, co mogło się zakończyć lada moment, znowu zostanie 
rozciągnięte w nieskończoność.

Ulewa minęła tak samo nagle, jak się pojawiła. Dygocząc 
z zimna, Brygon zastanawiał się, ile czasu przyjdzie mu jeszcze 
tu wisieć. Ogarnęła go wściekłość, przede wszystkim na własną 
bezradność. Krzyk rozdarł ciszę wieczoru, by po chwili zmienić 
się w stek wyzwisk przeciwko Jaoli i przeciw całemu światu. Gniew 
sprawił, że mężczyzna zapomniał o otarciach na nadgarstkach. 
Szarpiąc się i klnąc, nie zważał na ból, który sprawiały mu więzy. 
Zasklepione rany znowu się otworzyły. Pociekła krew, przywabia-
jąc roje komarów. Kruger nie wiedział, co mu bardziej doskwiera: 
zimno, ból, czy armia kąsających owadów. 

Księżyc oświetlił zwisające na kratownicy ciało i wyłowił 
wśród martwych chat gromadę bezszelestnych cieni. Stały przez 
chwilę w ukryciu, ale ośmielone panującym spokojem ruszyły na 
centralny placyk. Z głębi lasu przywabił je oszałamiający zapach 
gnijącego mięsa.

* * *
Ranek zapowiadał kolejny upalny dzień. Kruger odemknął spuch-
nięte powieki i przez chwilę usiłował skupić wzrok na szarej 
plamie pośrodku wioski. Kiedy wreszcie zdołał się skoncentro-
wać, przerażenie ścisnęło mu trzewia. Wataha wilków posilała się 
ludzkim mięsem. Między domami grasowały mniejsze drapieżni-
ki – lisy, kuny, jaszczurki. Na dachach przysiadły setki latających 
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padlinożerców. Żadne zwierzę nie zwróciło na niego uwagi, ale 
Kruger wiedział, że to kwestia czasu. Na dodatek niespecjalnie 
długiego. Przy takiej ilości głodnych pysków zwłoki znikną bły-
skawicznie – za dzień, góra dwa, nie zostanie nawet najmniejszy 
śmierdzący ochłap. Wprawdzie ryczące wcześniej z głodu krowy 
i świnie – wiedzione instynktem – ucichły, ale i na nie przyjdzie 
kolej. Nie ma obawy, wataha znajdzie sposób na dostanie się do 
obór i chlewów. Nie miało to większego znaczenia. Prawdopo-
dobnie wcześniej jakiś ptak albo drobny drapieżnik złakomi się na 
świeższe mięso. 

Jednakże bezpośrednie zagrożenie sprawiło, że adrenalina żywo 
popłynęła w żyłach mężczyzny. Delikatnie odwrócił głowę i zerknął 
na prawą, potem na lewą rękę. Tu więzy chyba nieco się poluzowa-
ły. Może dzięki deszczowi? Kruger odniósł wrażenie, że łatwiej mu 
poruszyć kończyną. Ostrożnie, żeby gestem nie przyciągnąć uwagi 
zwierząt, zaczął przekręcać nadgarstek. Znowu pociekła krew, ale 
nie zważając ani na to, ani na ból, jaki sprawiały powrozy, drażnią-
ce świeże rany, wytrwale manipulował dłonią. Wreszcie uwolnił ją 
z więzów, ramię opadło bezwładnie wzdłuż ciała. Trwało to dłuższą 
chwilę, zanim poczuł mrowienie i jeszcze kolejnych kilka, nim był 
w stanie je unieść. Sukces dodał mu sił. Obserwując zgromadzone 
zwierzęta, czekał, aż władza w lewej ręce powróci całkowicie. Póź-
niej bardzo wolno sięgnął do prawej. Oswobodzenie się zajęło mu 
nieco czasu, ale nie tyle, co odzyskanie czucia.

Nadwyrężył już i tak wątłe siły. Zastanawiał się, jak uwolnić 
nogi, ale zanim podjął jakąkolwiek decyzję, zamiast niego zadziałał 
przypadek. Osłabione dłonie nie utrzymały ciężaru ciała, a ponie-
waż krata ustawiona była pod kątem, osunął się bezwładnie na 
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bok. Całe szczęście, że ci, którzy przygotowywali kratownicę i mo-
cowali więźnia do drągów, nie przyłożyli się specjalnie do pracy. 
Gdyby było inaczej, prawdopodobnie skręciłby kostki, a resztę do-
kończyłyby drapieżniki. A tak runął tylko na ziemię, konstrukcja 
zaś się rozpadła. Zanim cokolwiek pomyślał, chwycił instynktow-
nie luźny palik, by przygotować się do ewentualnej obrony, ale wil-
ki nie kwapiły się do ataku. Zerkały tylko, nawet bez zbytniej cie-
kawości. Najwyraźniej były tak nażarte, że jedynie pożar, powódź 
lub inny kataklizm mogłyby zmusić je do jakiegokolwiek ruchu.

Kruger dość długo odpoczywał, co jakiś czas próbując swoich 
sił, by wreszcie uznać, że zdoła stanąć na nogach. Drąg posłużył za 
podporę, która pozwoliła mu dowlec się do najbliższego domostwa. 
Mężczyzna napił się obrzydliwie ciepłej wody z wiadra stojącego 
w kuchni, potem rozmoczył trochę suchego chleba, znalezionego 
na stole. Sera nie ruszył, bo zaczynał już pleśnieć. Widać Jaola za-
skoczyła gospodarzy, kiedy przygotowywali się do śniadania. 

Brygon wypił kolejny kubek wody, zabarykadował drzwi, za-
mknął okiennice i runął na łóżko. Materac zatrzeszczał uspoka-
jająco pod jego ciężarem, a zapach trawy wypełniającej siennik 
odstraszył wszelkie koszmary. Zanim zasnął, dotarło do niego, 
że uratował się dzięki zwyrodnieniu Jaoli. Tak bardzo pragnęła, 
by cierpiał, że nie pomyślała nawet o tym, iż jej byłego kochanka 
może uwolnić przypadkowy wieśniak przybywający z wizytą do ro-
dziny albo że sam zdoła tego dokonać. 

* * *
Posiadłość pana Hirschburga nie oszałamiała ani wielkością, ani 
przepychem – ot, zwykły zameczek, dobrze zaopatrzony, bo 
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i ziemia żyzna, i lasy bogate. Zjeżdżali się tu pomniejsi paniczy-
kowie, by na splendor popatrzeć i cokolwiek z niego uszczknąć. 
Co poniektórzy tak mocno próbowali, że na swoje włości już 
nie wracali. A przyczyny były różne. Jednemu udało się dobrze 
wżenić, inny rękę po taki kwiat wyciągnął, że mu śmiertelnie ów 
gest zaszkodził.

Młody Brygon Kruger specjalnie za pannami się nie rozglą-
dał, ale że był przystojny, to i lgnęły do niego same. Tyle że on 
wolał mieczem wywijać, po łąkach i lasach galopować i siłować się 
z kompanami. 

Jaola przybyła na dwór z niewielką świtą. Ludzie gadali, że 
większość została na podgrodziu, żeby państwa kaprawymi gęba-
mi nie straszyć. Kobieta tylko uśmiechała się i nie potwierdzała 
ani nie zaprzeczała pogłoskom. Nikt nie wiedział, kim jest, skąd 
pochodzi, ani w jakim celu zjawiła się na zamku, ale nikt nie 
odważył się na ten temat dyskutować. Tym bardziej że już dru-
giego dnia dostała się na prywatną audiencję u pana Hirschburga. 
Potem często widywano ją u boku grafa. Kruger zwrócił na nią 
uwagę, bo była inna niż dworskie panny – nie chichotała, nie 
rzucała udawanych spłoszonych spojrzeń, nie wabiła półuśmie-
chami. Patrzyła prosto w oczy, śmiało i uważnie, jakby ze źrenic 
chciała prawdę odczytać.

Kruger zobaczył ją pierwszy raz, kiedy wsiadała na piękną, siwą 
klaczkę, by w towarzystwie grafa udać się na polowanie. Dwóch 
drabów, gotowych zareagować na każde skinienie, nie spuszczało 
z niej wzroku. Jaola miała na sobie strój do konnej jazdy – popiela-
ty kubraczek i nieco ciemniejsze spodnie, doskonale podkreślające 
szczupłą sylwetkę. Czarne włosy, luzem puszczone, kontrastowały  
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cudnie z jasnym materiałem, a Brygon sam nie wiedział, co bar-
dziej lśniło – atłas czy loki kobiety. Stuknęła kolanami rumaka 
i wyskoczyła przed grafa, nic sobie nie robiąc z konwenansów. Pan 
Hirschburg nie oburzył się na takie lekceważenie, zaśmiał się tylko 
gardłowo i pogonił konia, by dama za bardzo mu nie uciekła. 

Brygon nie mógł oderwać spojrzenia od oddalającej się panny. 
Dopiero kuksaniec od kumpla przywrócił go do rzeczywistości.

– Nie dla psa kiełbasa! – Janik zaśmiał się dobrodusz-
nie. – Taki rarytas zacniejszej zastawy potrzebuje niż twoja chu-
dopacholska!

– Masz rację, ale popatrzeć zawsze można – zgodził się po-
tulnie Kruger i powrócił do czyszczenia miecza, ale jeszcze długo 
prześladował go widok smukłych ud, ściskających boki konia.

* * *
Do zadań gwardii grafa, jak szumnie nazywano ich oddział, na-
leżało patrolowanie okolicy. Nie, żeby coś specjalnego się dzia-
ło, ale od czasu do czasu pojawiały się grupy złożone z różnych 
wyrzutków, które miały nadzieję szybko się wzbogacić. Strażnicy 
skutecznie ich zniechęcali do grasowania po ziemiach Hirschbur-
ga. Ogólnie zajęcie było więc całkiem przyjemne. 

Część załogi zostawała na zamku, by strzec pana i jego dwo-
rzan, reszta dzieliła się na cztery pięcioosobowe oddziały, które 
przez parę dni przemierzały włości, nocując w wioskach i po-
mniejszych dworach, by na koniec powrócić do koszar i zdać rela-
cję. Przez lata zapanowała w tych działaniach monotonia – skład 
zawsze był ten sam, trasa również, miejsca postojów także. Brygon 
należał do grupy, która patrolowała obszar na północ od zamku.  
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Całymi dniami pętali się po traktach, z rzadka tylko zjeżdżając 
na leśne drogi, aby wieczorem znaleźć odpoczynek u gościnnych 
wieśniaków. Sympatia gospodarzy nie była całkiem bezinteresow-
na – graf  dbał o to, by jego żołnierzom nie brakowało niczego, 
więc wioski obarczano mniejszą daniną. Wszyscy z tego korzystali 
i wszyscy wydawali się zadowoleni. Oprócz Krugera. Drażniła go 
rutyna, nudziły wieczory w wiejskich chatach, rozgrzewane bim-
brem i miodem, mierziły dziewki, pchające się pod pierzynę, licząc 
na to, że może zdołają usidlić któregoś żołdaka na stałe. Dlatego 
często zdarzało się, że Kruger porzucał towarzyszy i przemierzał 
leśne ostępy, gdzie nie było ani traktu, ani ludzi. Najpierw kumple 
boczyli się na niego, później stukali w głowy, a na koniec dali sobie 
spokój. Wypracowali pewien układ. Cały oddział prowadził stan-
dardowe działania, a Kruger szwendał się osobno. Zawsze jednak 
pojawiał się na zbiórce w odpowiednim czasie. Uzgadniali spra-
wozdanie i nawet udawało im się niekiedy zasłużyć na pochwały. 
Bo to ich grupa mogła podpowiedzieć panu Hirschburgowi, gdzie 
warto zagłębić się w las, by na pewno upolować jelenie. 

Wioska Smuciska leżała nad brzegiem jeziora. Było to miejsce 
ostatniego postoju przed powrotem na zamek. Wieśniacy dostali 
pozwolenie od pana na połowy ryb. Korzystali z tego chętnie, bo na 
nadmiar mięsa nigdy nie narzekali. Płaskodenne łodzie stały przy-
wiązane do wiekowego pomostu, łagodnie kołysząc się na falach.

To tu przed wieczorem miał pojawić się Kruger.

* * *
Nie wiedział, co go obudziło. Przez chwilę leżał bez ruchu 
i nadsłuchiwał, ale na zewnątrz panowała cisza. Przez zamknięte 
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okiennice nie przesączało się światło, dlatego uznał, że jeszcze 
jest noc. Lub już, bo nie miał pojęcia, ile spał. Podniósł się powoli 
i delikatnie rozruszał ramiona. Nadal bolały, ale chwila gimnastyki 
umożliwiła normalne funkcjonowanie. 

Pierwsze kroki skierował do wiadra. Woda była ciepła i nie-
zbyt smaczna, ale nie wybrzydzał. Jeszcze kilkanaście godzin temu 
oddałby cały majątek za parę łyków. Z kubkiem w ręku podszedł 
do okna i przez szparę w okiennicy ostrożnie wyjrzał na zewnątrz. 

Nic się nie zmieniło. W słabym blasku wschodzącego słoń-
ca mógł podziwiać śpiącą watahę. W zasięgu wzroku znajdowało 
się dwanaście osobników, ale Kruger był przekonany, że jest ich 
znacznie więcej, tylko że rozlazły się między chatami. Mężczyzna 
musiał wydostać się z wioski, zanim wilkom zacznie brakować je-
dzenia. Otrząsnął się z obrzydzeniem i usiadł na chwilę, by obmy-
ślić plan. 

Najpierw przeszukał chatę i zgromadził prowiant. Oprócz ze-
schłego bochenka chleba trafiły mu się jeszcze dwa jabłka i cztery 
jaja, które od razu wypił na surowo. W kuchni znalazł spory nóż 
i tasak, a w sieni całkiem poręczną siekierę. Zadowolony ze zgro-
madzonego ekwipunku ułożył się znowu na łóżku, by przeczekać 
do południa, gdy znużone gorącem i żerowaniem wilki ponownie 
zapadną w drzemkę. Po namyśle postanowił ogolić głowę i prze-
brać się w chłopskie łachy. Mundur zaś ukryć gdzieś poza wioską.

Wiedział, że na zamku nie ma się po co pojawiać. Zmierzać 
w rodzinne strony też byłoby głupotą, bo natychmiast ktoś do-
niósłby Jaoli o jego powrocie. Najgorsze jednak było uczucie pa-
raliżującego strachu. Pamiętał, jak wrzeszczał, że jej nie daruje,  
że będzie ją gnębił za śmierć wieśniaków do końca swoich lub jej 
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dni. Wtedy w to wierzył, ale teraz zrozumiał, że nie zdobędzie się, 
by stanąć oko w oko z najcudowniejszą i najstraszniejszą kobietą 
świata. Że nie jest w stanie dotrzymać wykrzyczanych obietnic.

Pod przymkniętymi powiekami pojawił się obraz niewiasty, od 
której wszystko się zaczęło. I przez którą wszystko stracił.
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