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Zmierzchało. Mrok wpełzał przez ciasne okiennice, po-
szarzał kolory, rozmywał kontury i cieniami kładł się 
na twarzach gości. Za ciemnością szła mgła, wilgotna 
i lepka. Zdołała przecisnąć się przez zamknięte drzwi, 

wsunąć przez zabite okna i zawisła w izbie pomiędzy ławami 
i buzującym w kominku ogniem. Przylgnęła do ust, ściszając gwar 
niemal do szeptów. 

Drzwi karczmy zaskrzypiały przeciągle, a cichnące rozmowy 
urwały się nagle. Głowy zgromadzonych jednocześnie odwróciły 
się w kierunku wejścia.

– Poznasz ją. Nigdy nie widziałeś takiej istoty.
Trójka nowych gości przestąpiła próg. Najpierw wkroczył 

ogromny sługa.Omiótł spojrzeniem wnętrze, na chwilę zatrzymał 
wzrok na kilku co potężniejszych mężczyznach i dopiero wtedy 
ustąpił miejsca dwóm kobietom. Rudowłosa hrabina weszła pierw-
sza. Nie zwróciła uwagi na żadnego z obecnych. Towarzysząca jej 
młoda pokojówka, drobna i ładna, wyprzedziła swoją panią, by przy-
gotować miejsce przy wielkiej drewnianej ławie. Czyściła siedzisko 
i stół z zacięciem wartym lepszej sprawy. Kiedy skończyła, zgięła się 
w ukłonie i tak pozostała. Jej pani usiadła, a później niezauważalnie 
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skinęła głową wielkiemu lokajowi, by ten zadbał o posiłek. Ledwie 
chwila i już tłusta mała karczmarka rozkładała misy. Kobieta zigno-
rowała ją, bo końcu zainteresowała się pozostałymi gośćmi i powoli 
przemykała spojrzeniem po zgromadzonych. Żaden jej nie zacieka-
wił, póki nie dotarła do siedzącego naprzeciwko mężczyzny.

Olbrzym drzemał oparty o ścianę. Długie blond włosy opada-
ły na ramiona, a gęsty zarost ukrywał rysy. Opuszczone powieki 
nawet nie drgnęły, kiedy Seirin wbijała w nie wzrok. Potężną klatkę 
piersiową unosił regularny oddech. Mężczyzna spał. 

Kobieta sapnęła zaskoczona. Jak to możliwe? Czar rzucony 
u drzwi powinien go obudzić. Nigdy dotychczas jej nie zawiódł… 
Patrzyła i patrzyła, nienawykła do takiego widoku. W końcu powol-
nym ruchem sięgnęła po kubek z winem i zamoczyła w nim usta. 
Jeszcze nim poczuła cierpki smak, rzuciła ponaglające zaklęcie. 

Mężczyzna uniósł ociężałe powieki i spojrzał nieprzytomny-
mi, zaspanymi oczyma na obserwującą go rudowłosą piękność. 
Wyglądał trochę jak mały chłopiec wyrwany z głębokiego snu. 
Zapewne na innych kobietach zrobiłby rozczulające wrażenie, 
ale ta konkretna, poirytowana już dama, prychnęła wzgardliwie 
i poszukała innego obiektu zainteresowania. Przynajmniej się 
starała, bo mimowolnie wciąż zerkała na młodzieńca, chociaż 
ten ponownie opuścił powieki.

Doren nie spał. Już wcześniej tylko siedział z zamkniętymi 
oczami. Był co prawda tak zmęczony, że chwilami drzemka wy-
dawała mu się wyjątkowo kusząca. Mimo to nie zasnął. Czekał. 
Wiedział, że hrabina nadchodzi od chwili, w której minęła kry-
jówkę Braciszka, zaś jej wejście pobudziło gwałtownie wszystkie 
zmysły mężczyzny. Czuł jej zapach, cierpki i słodki zapach skrze-
płej krwi. Niemal drażnił skórę i język Dorena. Miał pewność, 
że mógłby dotknąć tego aromatu, tak był gęsty. Niczym mgła, 
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która towarzyszyła kobiecie. Słyszał szelest brzegu sukni piesz-
czącej podłogę, a potem ciszę, gdy hrabina znieruchomiała na 
ławie. Na długo zanim otworzył oczy, był absolutnie świadomy 
obecności Seirin. Ukrył się za zasłoną powiek i czekał. Wybrał 
to miejsce, by ciężkie oddechy pijanych mężczyzn, smród nie-
mytych ciał i gorące płomienie paleniska skutecznie zamasko-
wały jego woń. Chciał mieć pewność, że kobieta go nie wyczu-
je. Mimo zamkniętych oczu, wiedział, że mu się przygląda. Nie 
wszedł w jej myśli, nawet nie próbował, bo mogłaby pojąć, kim 
jest i utraciłby przewagę. Z tej samej przyczyny, kiedy poczuł 
drapiące podświadomość ponowne zaklęcie, wyrównał oddech 
i powoli uniósł powieki.

Ledwie zdołał zapanować nad zaskoczeniem. Latami praco-
wał nad trzymaniem emocji na wodzy, więc i tym razem jego obli-
cze pozostało obojętne. To nie było łatwe, bo Doren nie spodzie-
wał się zobaczyć podobieństwa do niechcianego wspomnienia. 
Na chwilę, krótszą niż uderzenie serca, ból prawie go sparaliżo-
wał. Zaraz jednak minął, bo i podobieństwo, które najpierw zdało 
mu się wielkie, znikło. Pozostała jedynie zaskakująca w twarzy 
hrabiny dziecinna niewinność. Wiedział, że będzie piękna, bo 
wszystkie potwory takie były, rodząc się dla Ciemności. W ob-
liczu tej jednak dojrzał ową słodką czystość i delikatność, jaka 
pasowała tylko dzieciom. Nigdy, a widział ich setki i dziesiątki 
wysłał do Matki, nie spotkał takiej pijawki. Zacisnął pięści i zmu-
sił się, żeby zamknąć oczy. Chrapliwy śmiech Braciszka zabrzmiał 
w jego myślach. Rzucił mu gniewną uwagę urażony, że Ardin go 
nie uprzedził. Dopiero potem uspokoił myśli. Nieważne jak wy-
glądała. Jego nie zdoła skusić. 

Niezauważalnym ruchem przekręcił pierścień Serbithów, by móc 
patrzeć umysłem.
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Goście przestali już przyglądać się nowoprzybyłej. Uwolnieni 
spod jej uroku pogrążyli się w rozmowach. Ona zaś, sącząc cierp-
kie, tanie wino, rozglądała się wokoło. Wydawała się znudzona, 
ale skupione spojrzenie przemykało między zgromadzonymi. 
Wreszcie wyczuła to, czego szukała, więc odstawiła kubek z wi-
nem i wolno wstała. Nie spojrzała na potężnego sługę, ale ten 
i tak usłyszał polecenie. Podniósł się i szybko ruszył do drzwi. 
Otworzył je i przytrzymał, by jego pani mogła przejść. Zrobił to 
z uniżeniem i wielką atencją, mimo że tym razem nikt im się nie 
przyglądał. Nikt, za wyjątkiem jasnowłosego śpiącego mężczyzny. 
Tylko na niego nie zadziałała magia hrabiny. 

Doren poczekał, aż drzwi zamkną się za wychodzącymi 
i otworzył oczy. W odpowiedniej chwili, żeby zobaczyć, jak wzy-
wany bezgłośną pieśnią młody elf  opuszcza towarzyszy i idzie za 
Seirin. Doren też wstał. Przypasał leżącą dotąd na ławie pochwę 
ze srebrnym mieczem i szybkim krokiem ruszył do drzwi.

***

Seirin była głodna. Minęły już dwa dni od ostatniego posiłku, więc 
pragnienie suszyło jej opustoszałe żyły. Nie to, żeby nie mogła 
znieść dwudniowego postu. Zdarzały się już i wielotygodniowe po-
suchy. Przed laty, gdy podróżowała sama i nie mogła sobie pozwolić 
na pożywianie się na statku czy w karawanie, albo jeszcze wcześniej, 
gdy była młoda, a na dzieci ciemności urządzano polowania i nie 
chciała ryzykować odkrycia. W tamtych czasach bywało, że nie jadła 
tydzień czy dwa. Teraz też by tak mogła, ale dzięki sługom już nie 
musiała. Pomagali jej przetrwać ciężkie dni głodu, gdy polowanie 
było zbyt ryzykowne. Nie lubiła z nich korzystać, bo zawsze tro-
chę się bała, że pragnienie ją pokona i któreś wyssie. Poza tym była 
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smakoszem, więc nie odpowiadała jej ludzka krew. Wystarczała, by 
zaspokoić głód, ale nie miała tej delikatnej subtelnej słodyczy, jaka 
płynęła pod elfią skórą. Na taki posiłek warto było czekać, bo gdy 
wreszcie napełniał żyły, wszystko nabierało smaku. 

Ciemność nieba rozświetlały gwiazdy, kiedy hrabina czekała na 
swoją ucztę. Długie rude włosy zdawały się płonąć w świetle pełne-
go księżyca. Cera straciła barwy i niemal przezroczysta jaśniała jak 
wypolerowana perła. Lekki uśmiech oczekiwania igrał na jasnych 
wargach. Kiedy brama zamykająca dziedziniec przed karczmą 
uchyliła się i przeszedł przez nią młody elf, Seirin rozchyliła usta 
i westchnęła. Źrenice rozszerzyły się, kiedy język wolno sunął po 
białych zębach. Piersi uniosło pragnienie, to samo, które rozpaliło 
skórę. Skinęła na chłopca. Patrzył na nią nieobecnym, zamkniętym 
magią wzrokiem, ale posłusznie przeszedł obok wielkiego sługi, 
a potem wolno opadł na kolana. Seirin ponownie westchnęła, tym 
razem pożądliwie i wsunęła palce w czarne włosy klęczącego. Nie-
znośna żądza szarpała jej ciałem, gdy dziewczyna pieściła skronie 
elfa. Tętno ciepłej krwi, którą czuła pod opuszkami, pozbawiało 
tchu. Bladość skóry hrabiny pogłębiła się, oczy poczerniały, a spod 
uniesionej górnej wargi wysunęły się długie ostre kły. Zacisnęła pal-
ce na włosach elfa i gwałtownie go przyciągnęła. 

– Nie – cichy, acz kategoryczny głos rozbrzmiał w jej głowie 
i zmusił do posłuszeństwa. Szarpnęła się, ale bezskutecznie. Głos 
nie pozwolił jej wbić zębów. Cofnęła się, a kropla ciepłej krwi 
z lekko naciętej elfiej skóry spłynęła z kłów na wargę. Seirin obli-
zała usta, zadrżała, zmrużyła oczy i niechętnie odwróciła głowę.

Potężny blondyn powoli zamknął bramę, nie odrywając przy tym 
chłodnego spojrzenia od hrabiny. Mimo ciemności Seirin dojrzała 
srebrną rękojeść miecza u boku mężczyzny i długi sztylet za paskiem. 
Zdołała nawet odczytać elfie runy na jego ostrzu. Poznała tę broń, 
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ale to nie ona sprawiła, że się cofnęła. Daleko od innych aromatów, 
w chłodnym wiosennym powietrzu, Seirin wyczuła zapach olbrzyma. 
Ciężką, zwierzęcą, dziką woń, która uniosła włoski na jej karku.

– Odejdź hrabino – słowa rozbrzmiewały w jej umyśle, mimo że 
mężczyzna nie otworzył ust. – Elf  jest pod moją ochroną.

Kobieta wciąż czuła delikatny smak elfiej krwi i bolesne echo 
niespełnionej żądzy. To właśnie one, wzmocnione głodem, spra-
wiły, że szepnęła w myśli swojego sługi szybkie polecenie. Mężczy-
zna wyszarpnął zza pasa ogromny gaalski miecz i ruszył na jasno-
włosego. Ten przez moment stał w bezruchu. Potem westchnął 
i obnażył ostrze. Uchylił się przed atakiem. Uskoczył lekko. Od-
bił mające go powalić potężne uderzenie, zamarkował i ciął. Siła 
uderzenia sprawiła, że głowa sługi w jednej chwili spadła z karku 
i potoczyła się pod nogi hrabiny.

Seirin nie drgnęła, chociaż ciężki odór ludzkiej krwi podrażnił 
jej nozdrza. Tęczówki pociemniały, a palce mocniej zacisnęły się 
na skroniach elfa.

– Puść go, moja droga – tym razem mężczyzna powiedział 
to na głos. Bardzo wolno ruszył w jej kierunku, lekkim krokiem 
drapieżnika. W dłoni wciąż trzymał miecz. Krew na ostrzu draż-
niła zmysły Seirin.

– A jeśli nie zechcę? – Melodyjny niski głos wibrował w umyśle 
Dorena. Prawie się uśmiechnął, słysząc próbę zauroczenia.

– Zechcesz. Nie wyżywisz się w tym kraju, hrabino. Jest pod 
moją ochroną.

– Dlaczego sądzisz, że to mnie powstrzyma?
– Dlatego…
Stał na wyciągnięcie ręki. Mogła policzyć włosy w jego bro-

dzie. Miękkie złote włosy, które naraz ożyły. Wiły się, skręcały, 
ciemniały, aż stały się czarne jak noc. Seirin uniosła wzrok…
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Doren w pełni kontrolował przemianę i mimo iż jego ciało 
stawało się potworem, on nadal był człowiekiem. Wciąż myślał, 
wciąż czuł. Zapach krwi podrażnił i jego zmysły, musiał więc moc-
no się wysilić, by drzemiące w nim monstrum nie przejęło władzy. 
Wiedział, jak wygląda, widział to w wielu oczach. 

Hrabina puściła elfa i zrobiła krok do tyłu. Czerń z jej oczu 
znikła, a w błękicie tęczówek odbił się strach. Doren zatrzymał 
przemianę. Monstrum walczyło przez chwilę, żeby wreszcie 
wycofać się w głąb myśli. Mężczyzna położył dłoń na ramieniu 
niedoszłej ofiary i cofnął urok. Uwolniony elf  potrząsnął gło-
wą. Zaskoczony rozejrzał się, a słysząc niemy nakaz odejścia, 
posłuchał go.

Jasnowłosy olbrzym niespiesznie otarł broń, a potem równie 
wolno wsunął ją w pochwę. Nadal stał na wyciągnięcie ręki od 
hrabiny. W milczeniu przyglądali się sobie. 

– Myślałam, że jesteś legendą. – Nie modulowała już głosu, 
świadoma, że nie zdoła zauroczyć mężczyzny.

Uśmiechnął się, ale nie odpowiedział.
– Zabiłeś mojego sługę.
– Zauroczysz innego, ale nie tutaj. Ten kraj…
– Jest pod twoją ochroną, mówiłeś. Jestem głodna. – Wy-

krzywiła śliczne usta, niczym nieszczęśliwe dziecko, co jeszcze 
pogłębiło wrażenie niewinności. Doren ledwie zdołał się po-
wstrzymać przed pokręceniem głową. Zaskakujące. Zaprawdę, za-
skakujące. Braciszek w jego myślach ponownie zachichotał, więc 
wojownik syknął gniewnie.

Seirin przysunęła się i położyła małą dłoń na piersi mężczy-
zny. Wolniutko zatoczyła palcem kółko. Zwykle wiedziała, jak to 
działa, ale z bursztynowych oczu niczego nie zdołała wyczytać. Jej 
przeciwnik wydawał się kompletnie obojętny…
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Myliła się, Doren z trudem skupiał myśli. Ten sam intensyw-
ny zapach stężałej krwi, który poczuł w gospodzie, drażnił jego 
zmysły dużo bardziej niż bliskość kobiety czy jej dotyk. Podniecał 
i rozpraszał. Bestia warczała na granicy jaźni bliska uwolnienia.

– Jestem głodna – powtórzyła hrabina, a potem stanęła na 
palcach i wsparła się na potężnej męskiej piersi. Pieszczotliwie 
przesunęła palcami po szerokim karku i wsunęła je w jedwabistą 
brodę. Doren nie drgnął. Patrzył na kobietę pozornie obojętnym 
wzrokiem, a ona pochyliła głowę, by nie mógł odczytać jej myśli.

W jednej chwili śliczna twarz Seirin znów się zmieniła. Rysy 
wyostrzyły, kły wysunęły. Palce zaplątane w brodzie zacisnęły, 
a kobieta zaatakowała, lecz nie zdołała ukąsić. Nagły ból, jasny 
i palący, rozerwał jej myśli. 

Doren przekręcił powoli wbity w plecy kobiety sztylet, a ona 
krzyknęła rozdzierająco. Nie szarpnęła, nie walczyła, tylko 
krzyknęła. Objął ją mocno, przyciskając rudą głowę do pier-
si, i stłumił krzyk.

– To był zły pomysł, hrabino – powiedział cicho. – Prze-
cież go poznałaś, prawda? To błogosławiony sztylet Serbithów. 
Jeśli potrzymam go jeszcze przez chwilę w twoim ciele, a później 
odprawię rytuał, zmienisz się w proch.

Załkała cicho, tracąc siły. Wiotczała. Nadal czuł jej zapach, ale 
coraz słabiej. Trzymał ją mocno, drobne piękne ciało pozbawione 
życia od setek lat.

– Zaraz wyjmę ostrze, Seirin, a kiedy to zrobię, odwrócisz się 
i odejdziesz. Opuścisz ten kraj i nie wrócisz do niego. 

Poluźnił uścisk. Czekał. Hrabina uniosła głowę.
– To moja sprawa, dlaczego – odpowiedział na nieme pyta-

nie, a później wyjął broń. Kobieta zesztywniała i ciężko zawisła 
w jego ramionach. Na chwilę. Potem moc wróciła, a Seirin się 
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wyrwała. Nie uciekła jednak, a jedynie odskoczyła na kilka kro-
ków i patrzyła długo, w milczeniu, na jasnowłosego olbrzyma. 
Wreszcie odwróciła się i odeszła. Powoli i bez słowa.

Doren patrzył w ślad za nią.
– Masz rację, przyda nam się jeszcze. No i jest inna. – Potęż-

ny wilk o bursztynowych oczach stanął pomiędzy drzewami. 
Podszedł do Dorena, a ten lekko poklepał go po wielkim ku-
dłatym łbie.

– Tak, Braciszku, jest inna. – Uśmiechnął się i wraz z wil-
kiem wszedł w las.

***

Doren wszedł do zamku niezauważony przez nikogo. Służba dawno 
pokładła się spać, a nieliczni, którzy wciąż jeszcze czuwali, omijali 
okolice książęcych pokoi. O tej porze nic dobrego nie spotkałoby ich 
z ręki pana. Wojownik dotarł do komnaty władcy i stanął w wejściu, 
przyglądając się scenie wewnątrz. Książę drzemał w wielkim fotelu, 
co jakiś czas otwierając oczy i mamrocząc głośno. Przed nim, na mar-
murowej posadzce bardzo młoda elfka wiła się w nieskładnym tań-
cu. Rozszerzone belladonną źrenice pogłębiały naturalną czerń oczu 
i ich nieprzytomny wyraz. Doren słyszał myśli dziewczynki, a raczej 
to, czego jeszcze nie zabiły magiczne korzenie. W milczeniu krzycza-
ła o pomoc, chociaż blada twarz pozbawiona była jakiegokolwiek 
wyrazu. Elfka podskakiwała w rytm brzęczących na nadgarstkach 
i kostkach bransoletek, bo inne dźwięki już dawno ucichły. Książę 
wygnał z komnaty muzyków, a goście rozeszli się do swoich sypialni. 
Tylko władca wciąż siedział, patrząc chwilami na pląsającą dziewczy-
nę, prawie tak nieprzytomnym jak jej spojrzeniem, w którym alkohol 
i pożądanie walczyły o pierwszeństwo.
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Doren wspierał się o ścianę, obserwując tych dwoje i słuchając 
ich myśli. Nie mieli nadprzyrodzonej mocy, jak hrabina, więc mógł 
to robić, będąc niezauważonym. Wreszcie uznał, że dość już zoba-
czył i wychylił się zza filara. 

Minęła długa chwila, nim książę go zauważył. Zmrużył oczy, 
w otumanionym umyśle próbując powiązać olbrzymią postać ja-
snowłosego wojownika z imieniem. Wstał, ale osłabione ogromną 
ilością wina kończyny odmówiły mu posłuszeństwa i ponownie 
ciężko opadł w fotel.

– Wróciłeś… – wymamrotał. 
Dziewczyna zatrzymała się, widząc, że pan na moment stracił 

nią zainteresowanie, ale władca niezdarnym gestem kazał jej kon-
tynuować taniec.

– Taa… wróciłeś – powtórzył głośniej. – To dobrze!  
– Uderzył pięścią w stół, wykrzywiając się w parodii uśmiechu.  
– Znaczy, zabiłeś pijawkę. I dobrze, niech ciemność ją pochłonie! 
Wreszcie będzie spokój!

Doren milczał. Chłodne spojrzenie bursztynowych oczu śle-
dziło ruchy tancerki.

– Dzisiaj… dzisiaj już noc – książę znów mamrotał, nie pa-
trząc na przybyłego – jutro się rozliczymy. Idź, służba… pokoje…  
– Zwiesił głowę. 

Przez krótki czas w komnacie panowała całkowita cisza, prze-
rywana tylko brzękiem bransolet i odgłosem drobnych stóp ude-
rzających o podłogę w rytm szalonej niesłyszalnej muzyki. Naraz 
doszedł do tego ciężki, głęboki pomruk. Władca chrapał.

Jasnowłosy olbrzym wyprostował palce złożone w znak snu. 
Podszedł do tancerki i chwyciwszy ją za ramiona, zatrzymał. 
Dziewczyna wciąż ruszała głową i patrzyła, jakby go nie widziała, 
gdzieś na przeciwległą ścianę.
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– Wystarczy, Eone – powiedział cicho – zatrzymaj się.
Dziewczynka posłuchała, mimo że czarne oczy bezskutecznie 

próbowały skupić się na mówiącym. Mężczyzna trzymał ją moc-
no, zaklęciami oczyszczając otępiały umysł. Wreszcie elfie źrenice 
zwęziły się, wzrok wyostrzył. Eone zamrugała i już przytomnie 
popatrzyła na Dorena. 

– Spakuj się i wyjedź jeszcze tej nocy – kontynuował ol-
brzym. – Wróć do rodziny. Bieda jest lepsza niż to.

Dziewczyna przytaknęła, a po policzkach spłynęły jej łzy. Męż-
czyzna cofnął się. Przez długi czas patrzył na elfkę, a później sięgnął 
do sakiewki. Wyjął z niej kilka złotych monet i podał dziewczynie.

– Nie, panie, nie powinnam – wyszeptała głucho, mimo iż 
oczy zabłysły na widok złota. Tyle zarabiała na służbie u księcia 
przez rok.

– Weź. To pożyczka. Kiedyś mi zwrócisz.
Roześmiała się gorzko, ale przyjęła monety. Obracała je chwilę 

w palcach. 
– Zwrócę, panie. Obiecuję – powiedziała poważnie.  

– Niech dobrzy bogowie cię strzegą i prostują ścieżkę, którą 
zmierzasz – wypowiedziała starożytne błogosławieństwo i skło-
niwszy się nisko, wybiegła z komnaty.

Ironiczny śmiech Braciszka zabrzmiał w głowie Dorena.
– Nie uratujesz wszystkich.
– Ale mogę próbować.
– Robisz się coraz bardziej miękki.
– Któryś z nas powinien. Ty jesteś twardy za nas obu.
Warknięcie było jedyną odpowiedzią. Wilk opuścił myśli brata.

***
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W małym księstwie, na północnych rubieżach Krainy, które czasy 
świetności miało już dawno za sobą, jeśli miało je kiedykolwiek, 
zapadła noc. Była chłodna i kompletnie nieprzenikniona, bo pod-
danych tutejszego księcia nie było stać na takie zbytki jak kaganki 
czy pochodnie, więc otaczające zamek przysiółki tonęły w mroku. 
Ardin bywał z bratem w wielu małych i dużych państwach Krainy, 
ale nawet w tych najmniejszych nie widział takiej biedy. Potrząsnął 
łbem i rozejrzał się wokoło. Od ludzkich siedlisk dzieliły go mrocz-
ne pola, czarne i puste o tej porze roku. Pani Zima wysyłała swoich 
posłańców, by zapowiedzieli jej przybycie. Jeszcze tylko kilka takich 
nocy nim spadną pierwsze śniegi. Czuł to. Nie, nie chłód, przed nim 
chroniła go gruba skóra i srebrzysta gęsta sierść. Czuł nadchodzącą 
zimę, tak jak czuł ją przed rokiem i przed dwoma laty. Tak jak czuł 
nadchodzący deszcz i upał. I zagrożenie. Takie jak teraz, tuż przy 
miejscu, które wybrał na nocleg. Wciąż zdumiewało go, że twarda 
ziemia i leśne poszycie mogą być równie wygodne, jak kiedyś mięk-
kie łoże. Udeptał trawę pomiędzy krzewami i położył się zmęczo-
ny, jak wówczas, gdy jeszcze był człowiekiem. Teraz nawet bardziej. 
Zwinął się i po chwili zasnął. W snach nigdy nie był wilkiem. Wal-
czył u boku brata, bawił się z siostrą, tańczył na dworze kuzynów. 
We śnie mówił, a jego słowa słyszeli wszyscy, nie tylko Doren…

Wyczuł zagrożenie, nim nadeszło. Rozwarło wilcze powieki, 
uniosło sierść na karku, zjeżyło ogon, z gardzieli wyrwało głuche 
warknięcie. Poznał ten zapach. Ciężki, cierpki i gęsty aromat stę-
żałej krwi zabarwiony nutą drogocennych perfum. Napiął ciało, 
gotując się do ataku i naraz poczuł coś jeszcze. Krew. Świeża ludz-
ka krew, wciąż jeszcze ciepła, podrażniła mu zmysły. Śmiertelny 
krzyk przerażenia, rozpaczliwe, dygoczące wołanie o pomoc, tłu-
mione magią, zabrzmiało w umyśle. Nadal gotowy do ataku wy-
chylił łeb z ukrycia. Wiedział, co zobaczy. 
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Hrabina syciła głód. Spod długich, zatopionych w szyi młodej 
służki kłów, spływał wąski purpurowy strumyk. Dziewczyna nie 
krzyczała, nie wyrywała się. Pogrążona w uroku swej pani stała 
spokojnie, mimo iż z każdą chwilą uciekało z niej życie.

Seirin nie panowała nad żądzą. Widział to w czarnych pustych 
oczach, słyszał w myślach. Pragnęła przestać, ale nie mogła. Go-
rąca ludzka krew paliła żyły, uzależniała. Głód zmieszany ze stra-
chem i bliskością śmierci opanował jej umysł i z wolna odbierał 
życie Deidre. Hrabina krzyczała. Rozpaczliwie krzyczała ciszą, 
błagając o pomoc, pewna, że i tak nikt jej nie usłyszy.

I wtedy go zobaczyła. Bursztynowe oczy płonące w mroku. 
Uniesione fafle i bielejące w ciemności kły. Potężny srebrny wilk 
wysunął łeb spośród krzaków. Przez chwilę przyglądał się kobie-
tom, a każdy mięsień imponującego ciała gotów był do ataku. 
Wiedziała, że ją słyszy i może pomóc. Zatrzymać, czego ona za-
trzymać nie potrafiła. 

– Proszę!
Ruszył powoli, by zaraz zatrzymać się i wolno usiąść. Roz-

paczliwe błagania Seirin wwiercały się mu w umysł, ale czekał, bo 
śmierć służki była bardziej przydatna niż jej życie. Tak, był twardy. 
Doren miał rację. Poczeka, aż się dokona.

Jedna, samotna łza spłynęła po bladym policzku Seirin.
Wilk skoczył. Całym ciężarem odepchnął słabnące ciało i wy-

rywał je z objęć hrabiny. Warknął, a potem odwrócił się do niej. 
Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu. Czarne oczy odzyskały 
barwę turkusu, a kły znikły pod jasnymi wargami. Przesunęła pal-
cami po brodzie, ścierając z niej krzepnącą krew.

– Dziękuję – powiedziała głośno.
Gdyby był człowiekiem, odpowiedziałby, może ukłonił się, 

doceniając niezwykłą urodę kobiety, a może po prostu wzruszył 
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ramionami, uśmiechając się leniwie. Tak, właśnie tak by kiedyś zro-
bił. Kiedyś, gdy jeszcze był człowiekiem. Teraz mógł tylko patrzeć.

– Muszę się nią zająć, jeśli pozwolisz.
Miała niski zmysłowy głos. Wibrował w jego umyśle, podnie-

cał mężczyznę, wciśniętego w wilczą skórę. 
– Muszę podać jej lekarstwo. Możesz?
Odsunął się powoli, nie spuszczając wzroku z hrabiny. Podeszła 

szybko do leżącej. Z mieszka przy pasku wyjęła flakonik i wlała kilka 
kropli w posiniałe usta służącej. Delikatnie odsunęła włosy z twarzy 
dziewczyny i pieszczotliwie przesunęła dłonią po jej policzku.

– Twój brat zabił jej kochanka, wiesz? 
W bursztynowych oczach odbiło się zaskoczenie.
– Skąd wiesz, że Doren…?
– Och, to znowu nie jest takie trudne. Macie takie same oczy 

i wciąż o nim mówisz.
– Rozumiesz mnie?!
Uśmiechnęła się łagodnie.
– Nie krzycz. Oczywiście, że cię rozumiem, Ardinie.
– Ale jak? Klątwa mówiła, że żaden żywy człowiek… – Za-

milkł widząc, jak jej uśmiech się pogłębia. Zrozumiał. – Ty nie 
jesteś…

– Możesz to powiedzieć, nie jestem żywa. Już nie. 
Pod palcami hrabiny słabe tętno Deidre przyspieszyło. Seirin 

spojrzała na leżącą. Siność policzków z wolna znikała, temperatura 
się podnosiła, oddech wyrównywał.

– Powinieneś odejść. Ona zaraz się obudzi. Dość już miała jak 
na jeden dzień.

– Nie chcesz, by się wystraszyła potwora?
Spojrzała na niego smutno.
– Potwory nie są jej dziwne, mój panie. 
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Znów pojął, czego nie powiedziała. Zrozumienie i współczu-
cie, dawno pogrzebane pod warstwami gniewu i rozżalenia rozbły-
sły na chwilę. Nie chcąc ich czuć, podniósł się i odwrócił, wyrywa-
jąc spod magii turkusowych tęczówek.

– Żegnaj, hrabino.
Kiedy nie odpowiedziała, odwrócił się. Polana była pusta. 

Obie kobiety zniknęły. 


