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Świat jenże znałeś, nie jest tyli jak drzewiej. Słyszała ja trochu, kiej złe idzie ku nam. Jakowiś leściwe Mamuny lubo Mroczne Cienie prosto ze 

wschodu zajdzie. Onych pobiedzić trzeba, jeno ubiedzić, ji łacno nie da. Bacz drugu, złe czai się wszyciek – takową mowę rzekła Kryvja. 
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Prolog 
    

Rok 287. Morávij. Wieś Stráberok. Noc Świtu. 

 

    Mówiono we wsi, iż ta noc była straszna, wręcz przerażająca. Mówiono, iż była to Noc Świtu – noc, o której 

opowiadano od dawien dawna. Opowiadano o niej niemal przed stu laty, gdy na terenach prastarej i dzikiej kra-

iny Morávij szerzyło się wszelakie zło, jakie tylko widział świat. Powiadano wtedy, iż podczas Nocy Świtu wydarzy 

się coś strasznego. 

    Zaczęło się o zmierzchu, który tego dnia zapadł wyjątkowo wcześniej niż zwykle. Tego niezwykle chłodnego, zi- 

mowego wieczora, ujrzała zło, jakiego od dawna nie widywano na tych ziemiach, a ona dostrzegała je nadzwyczaj 

wyraźnie. Mimo że przeżyła już kilkadziesiąt lat, nigdy wcześniej nie widziała aż takich Mamun, dziwactw i biesów 

– a widziała już niejedno, i niejedno już ją potrafiło zdziwić, ale tym razem wszystko to było nadzwyczaj niespo-

tykane. I właśnie to nie dawało jej spokoju. Nie umiała tego wyjaśnić. 

    Wpierw, w maleńkiej wsi Stráberok, mieszczącej się na skraju Wilchwowych Mokradeł, dało się słyszeć ujadanie 

psów – nie jednego czy dwóch, a wręcz całej gromady. Zdziwiło ją to nieco, gdyż nigdy wcześniej się tak nie za-

chowywały. Nawet wtedy, gdy tutejsi chłopi powracali z polowania, niosąc na plecach upolowaną zwierzynę. Kil-

ku z nich próbowało je uspokoić, ale na nic się to zdało, gdyż zwierzęta nie pozwoliły nawet by do nich podejść.  

Zaczęły głośno warczeć i rzucać się w ich stronę – i tylko fakt, że były uwiązane łańcuchami, uchroniło mężczyzn 

przed rozszarpaniem.  

    Potem usłyszała jakiś dziwny, przeraźliwy świst, dotąd jej nie znany, a może tylko jej się tak wydawało? Tego 

wieczora wszystko wydawało się jej wyjątkowo dziwne. Czuła także jakiś niepokój. Jakby miało wydarzyć się coś 

naprawdę złego. 

    „Zaczęło się…” – Nim zdążyła dokończyć tę myśl, stało się to, czego od dawna się obawiała. To, o czym ze stra-

chu od wielu lat nie opowiadano. 

    Nieprzenikniony mrok powoli ogarnął wieś. Widziała, jak w jednej chwili, w oknach domostw, jedno po drugim, 

gasną łuczywa. Widziała, jak prędko zamykane są drewniane okiennice, jak szybko chłopi wbiegają do swych chat  

i czym prędzej ryglowane są drzwi. Widziała także zielony błysk, który zwiastował najgorsze. 

  – Nocznica! – Rozległ się przeraźliwy krzyk jakiejś młodej dziewki, która upuściwszy chrust na ziemię, padła na 

kolana w progu swej chaty. 

    Zobaczyła ją… Tak, zobaczyła ją – choć nie sądziła, że kiedykolwiek tego dożyje. Pośród zielonych błysków, po-

śród niewielkiej mgły, wśród kłębów dymu unoszących się z krytych strzechą dachów. Z mocno bijącym sercem, 

wpatrywała się z przerażeniem w wolno kroczącą błotnistą ścieżką przez Stráberok, bladą postać.  
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    Tak, to była ona – Nocznica. Upiór z prastarych opowiadań, które okazały się być jak najbardziej prawdziwe. 

Żałowała, bardzo żałowała, że ludzie jej nie usłuchali, gdy ostrzegała ich, iż te wszystkie opowiadania o Nocy Świ-

tu są prawdą, by tej nocy złożyli ofiarę ku czci bogini śmierci, Žyrjiny. Aby ta ocaliła ich wieś. Jednak niektórzy lu-

dzie już dawno temu przestali czcić Starych Bogów, czuli się przez nich opuszczeni. Tym bardziej żałowała, że jej 

nie wierzyli, gdyż wiedziała, co może się wydarzyć tej strasznej i mrocznej nocy.  

    Teraz, gdy zbliżyła się wystarczająco, widziała jej siną skórę twarzy, spod której w niektórych miejscach wysta-

wały kości, a – gdzieniegdzie niemal ich brakowało. Widziała również puste oczodoły, spękaną skórę w okolicach 

ust, odsłaniającą żuchwę i pożółkłe zęby. Poszarpane, sinawe włosy targane wiatrem, opadały na blade, wychu-

dzone ramiona – tak chude, że choć była odziana w podartą, poplamioną błotem i krwią długą suknię, dało się za-

uważyć kości. 

    Widziała, jak z ust Nocznicy wydobywają się kłęby pary, gdy coś mówiła, ale… nikt, nawet ona sama nie mógł  

usłyszeć słów. To tylko potwierdzało, iż wszystko, co opowiadali niegdyś o Nocznicach liczni wieszcze i powtarza-

ły wiedźmy jest rzeczywiście prawdą. A prawda była straszna – albowiem upiór, sługa Žyrjiny, pojawił się znikąd. 

Jeszcze straszniejsze było to, iż Nocznica niosła za sobą tylko śmierć. Jej bezgłośnie wypowiadane słowa, stawały 

się rzeczywistością. Krok po kroku, w miarę jak jej bose stopy grzęzły w błocie i śniegu, gdy szła przez Stráberok, 

jedną chatę po drugiej zaczął trawić ogień. Krzyki uciekających z płonących chat ludzi były niczym, w porównaniu 

z tym, co dopiero miało się wydarzyć. 

    Na widok tego, co w owej chwili nadeszło, zaczęła modlić się, a raczej prosić Starych Bogów Nieba i Ziemi – Rà-

jsze i Àzrnija, by jakoś to wszystko powstrzymali. Jednak jej modły były daremne, albowiem Nocznica rozłożyła 

szeroko swoje wychudzone ręce i głośno zapiszczała. Pisk był nie do zniesienia. Widziała, jak ludzie zatykają uszy 

dłońmi i krzyczą z przerażenia – ale i to na nic się zdało, gdyż sam widok upiora i tego, co ze sobą sprowadził, nie 

był najgorszą rzeczą, jakiej doświadczyli dzisiejszego wieczoru mieszkańcy Stráberoku. Najgorsze miało dopiero 

nadejść – i to w tym wszystkim przerażało ją najbardziej, ci biedni i bezbronni ludzie, nie byli tego świadomi, byli 

po prostu skazani na śmierć.  

    Po chwili, powoli wyłaniając się z jednej z płonących chat, pojawiła się kolejna Nocznica. A chata niedługo pó-

źniej zawaliła się, przygniatając kilkoro ludzi. Ten widok ten był naprawdę straszny. Nie minęło wiele czasu, a po-

jawiły się kolejne upiory. 

  – Pięć, sześć, siedem… – Próbowała je zliczyć, ale z każdą chwilą, było ich coraz to więcej. Pojawiały się dosłow-

nie wszędzie. 

    Nocznice były okrutne, nie okazywały litości dla nikogo. Nie dziwiło jej to, przecież były sługami samej Žyrjiny – 

jej imię będzie zapamiętane w Stráberok na wieki, tak jak upiory. Widok, w jaki sposób zabijały ludzi, był nie do 

opisania, nie umiała znaleźć odpowiednich słów – bo tego w żaden sposób nie dało się opisać.  

    Upiory wchodziły w ludzi, nie miało dla nich znaczenia czy to było dziecko, kobieta, mężczyzna czy starzec. Lu-

dzie padali na kolana w błocie i śniegu, plując krwią. Gdy martwi całkowicie opadli na ziemię, pośród zgliszczy, 

Nocznice wyłaniały się ze zwłok i powoli zmierzały w kierunku kolejnych ofiar – dla nich liczyła się tylko śmierć, 
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Zostały stworzone przez Žyrjinę, po to właśnie, by nieść ze sobą zgubę dla każdego, kto stanie na ich drodze. Ta 

noc była nocą śmierci.  

    Ludzie próbowali uciekać przed upiorami, chować się, gdzie tylko było to możliwe, ale ich wysiłki były daremne, 

o czym przekonali się, gdy Nocznice zaczęły przechodzić przez płonące ściany i zabijać swe kolejne ofiary, które 

były przerażone ich widokiem.   

  – Ràjsza… Ràa… – Gdzieś, z którejś chaty, dobiegło głośne wołanie kobiety, próbującej wezwać na pomoc je-

dnego ze Starych Bogów. Jednak bardzo szybko ucichło. 

    Słyszała płacz dzieci, krzyki i modły ludzi, którzy okazali się bezsilni wobec Nocznic. Ci, którzy nadal czcili Sta-

rych Bogów wiedzieli, że nawet oni im nie pomogą. Musieli pogodzić się z tym, co zdawało się być nieuchronne – 

ze śmiercią. „Ale jaka to jest dla nich śmierć? ”– pomyślała. I na to pytanie nie umiała znaleźć odpowiedzi, o ile ta-

ka istniała.  

    Na moment przymknęła powieki, a gdy ponownie je otworzyła, zobaczyła, jak nad Stráberokiem unoszą się gę-

ste kłęby dymu. Jak trawiący chaty ogień, rozświetla okolicę ukazując – przerażający widok. Mnóstwo zakrwa-

wionych ciał leżących w błocie i śniegu, a ich twarze… – Kolejny raz zamknęła oczy, nie chciała na to wszystko 

dłużej  patrzeć. W ogóle nie chciała widzieć tego, co działo się podczas Nocy Świtu. Bała się znów otworzyć oczy. 

Zaczęła bać się po tym, gdy usłyszała coś o wiele straszniejszego niż same Nocznice. Do jej uszu dobiegło wów-

czas coś, co przeraziło ją jeszcze bardziej. 

  – Zannajàd dijà, azzja dijanuur…
1
 – Znała te słowa, znała tę mowę, znała znaczenie tych słów, ale bała się tego, 

co ze sobą niosą. A jeszcze bardziej bała się tego – kto je wypowiadał. 

  – Dijà zajjan, dijà wejjv Ažaajad…
2
 – Kolejne słowa były jeszcze straszniejsze od poprzednich. 

    Nie chciała, tak bardzo nie chciała, ale musiała w końcu otworzyć oczy, musiała zobaczyć, kto wypowiada słowa 

zakazanej od wielu lat Czarnej Magii. Magii, którą znała, a dzięki której mogłaby ochronić Stráberok przed Noczni-

cami. Wiedziała jednak, iż jej używanie jest bardzo niebezpieczne. Znała takich, którzy to robili, nie chciała dzielić 

ich nieszczęsnego losu, gdyż ta magia potrafi być naprawdę nieprzewidywalna. Niekiedy jest w stanie przejąć 

kontrolę nad człowiekiem, który jej używa i doprowadzić go do najgorszego… – Po jej ciele przeszedł dreszcz, gdy 

pomyślała o tym, co w ostateczności ze sobą niesie. Tym bardziej czuła się bezsilna.  

    Powoli podniosła swe pomarszczone, blade powieki i ujrzała go. Tego, który władał magią. Tego, kto miał od-

wagę jej użyć. Widziała w oddali Czarną Postać, która powoli wyłaniała się z dymu i zmierzała w jej stronę, dzier-

żąc w dłoni miecz – Kryžyr, zwany „Cieniem Zmierzchu”, którego ostrze oplatały czarno-czerwone smugi oparów. 

Nie był to jednak zwykły miecz. Był przeklęty. Stworzony niegdyś przy pomocy Czarnej Magii, przez samą Žyrjinę. 

Widziała również jak za Czarną Postacią, której poszarpana szata swobodnie łopotała na wietrze, pośród siar-

czystego mrozu, kroczą liczne Mamuny, dziwactwa i biesy, jakich nigdy wcześniej dotąd widziała – bo kto władał 

                                    
1
 Nadeszła śmierć, mrok zwycięża. Wym. Zanajad dijar, ażża dijanur.  

2
 Śmierć każdemu, śmierć całemu światu. Wym. Dijar zajan, dijar wejwr Ażajad. 
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„Cieniem Zmierzchu”, władał też i nimi. Gdzieś, w głębi duszy czuła, że Nocznice, Czarna Postać, Kryžyr i stwory, 

to dopiero początek czegoś znacznie gorszego, niż sama Noc Świtu. 

  – Zànjjan Dàar Azjjar!
3
 – krzyczały liczne upiory, a ich wołania były jeszcze bardziej przeraźliwe, niż same No-

cznice. 

    Była wystraszona tym, co zobaczyła, a jeszcze bardziej tym, co usłyszała. Wiedziała, co wołają wszelkie upiory – 

i to przerażało ją najbardziej. Stare opowiadania o Nocy Świtu mówiły o tym, iż w pierwszy dzień wiosny, dziesięć 

lat po Wojnie Królów, świat ponownie pogrąży się w mroku i ciemności, że nastanie czas panowania biesów            

i upiorów, jakich jeszcze nigdy dotąd ludzie nie widzieli. Mówiono także, iż Starzy Bogowie ponownie sprzymierzą 

się z Upadłym Królem, by odzyskać to, co niegdyś utracili, by odzyskać to, co im niegdyś ktoś odebrał – a odebrał 

im prawie wszystko. Tej nocy przepowiednia miała się spełnić.      

    Powoli zamknęła swe białe oczy i opuściła dłonie, które cały czas miała skrzyżowane na piersi, przerywając tym 

samym rytuał widzenia. Żarzące się węgle, tworzące wokół niej krąg – zgasły. Wycieńczona opadła na kamienną, 

zimną posadzkę groty, którą oświetlało kilka świec. 

  – Matjuszko! – rozległ się nagle czyjś głos. 

    Nadal leżała skulona na ziemi, ciężko oddychając. Ten rytuał kosztował ją naprawdę sporo sił, ale wiedziała, że 

musi go wykonać, by zobaczyć to, o czym mówiły stare opowieści. By przekonać się na własne oczy, iż opowia-

dana od wielu lat historia o Nocy Świtu, staje się rzeczywistością. 

  – Matjuszko! – zawołał ktoś ponownie, a potem mocno ścisnął jej zimną dłoń. Poczuła także ciepło, delikatnych 

palców, które dotknęły jej sinej i pomarszczonej twarzy. 

    Powoli uniosła powieki. Jej białe oczy stały się teraz jasnozielone. Widziała przed sobą rozmazany obraz postaci, 

ale była zbyt słaba, aby móc ją lepiej zobaczyć. Zakaszlała, po czym z trudem wypowiedziała słowa, ledwo ściska-

jąc czyjąś dłoń: 

  – Kaj, znajdź druga… złe idzie ku nam…  

    Po tych słowach zasnęła.    

 

  

 

 

 

 

 

 

                                    
3
 Chwała Królowi Cieni! Wym. Żanjan Dżarr Azjar. 
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Część Pierwsza 

Na tropie zbrodni 

 
 

 

 



8 | S t r o n a  
 

Rozdział I 

Drzewo Straceńców 
 

Morávij. Kězleńska Puszcza. Pierwszy dzień po Nocy Świtu. 

 

    Zza szarych chmur powoli wychodziło poranne słońce. Nad polaną, za którą rozciągała się Kězleńska Puszcza, 

unosiła się gęsta mgła. Białe opary spowijały wysokie trawy oraz leśne poszycie. Zroszone po porannej mżawce 

źdźbła kołysały się na wietrze. Z oddali dochodził szum płynącego gdzieś pośród zarośli strumienia, nad którego 

brzegami szeleściła trzcina. Siedzące w niej ptactwo w jednej chwili wzbiło się w powietrze i poleciało ku koronom 

drzew prastarej puszczy. 

    Gdy poranna mgła zaczęła zanikać, z głębi puszczy dobiegło głośne rżenie konia. Pomiędzy drzewami ukazała 

się postawna postać dosiadająca karego wierzchowca. Spod kaptura skórzanej, szarej kurtki jeźdźca wystawały 

długie, ciemne włosy. Kilkudniowy zarost pokrywał jego młodą, smukłą twarz o wyrazistych rysach i ciemnych, 

bystrych oczach. Na skrzyżowanych na jego piersi pasach tkwił sztylet oraz fiolki i buteleczki z przyciemnionego 

szkła. Zatknięte w pochwy przy udach noże sprawiały wrażenie wykonanych na szczególne zamówienie. Przez 

plecy przewieszony miał łuk, tkwiący w łubii oraz połyskujący żywicą kołczan, z którego wystawały strzały z czar-

nymi, jak i szarymi lotkami. 

    Łucznik opuściwszy puszczę, musnął piętami boki rumaka i skierował go na polanę. Od niemal trzech miesięcy 

zmierzał do Kězlen – stolicy Morávij. Słynęło ono z kultu Starych Bogów, gdzie co roku oddawano im cześć i skła-

dano ofiary podczas Święta Matki Ziemi. Kězlen, rządzone od ponad dwudziestu lat przez Króla Bohumíra, było 

największym miastem handlowym na południu. Każdego roku przybywali tu kupcy ze wszystkich stron, gdyż ty-

lko w tym miejscu mogli nabyć najrzadsze, jak i najbardziej kosztowne towary. Zdarzało się, iż niekiedy natrafiali 

na wyjątkowo cenną rzecz. 

    Ciemne oczy jeźdźca uważnie śledziły każdy skrawek terenu. Wiedział, iż znalazł się na ziemi Starych Bogów – 

tajemniczej i bardzo niebezpiecznej. Pogańska kraina, zamieszkana przez dzikie plemiona i stwory, od najdaw-

niejszych czasów budziła grozę. Minęło ponad dziesięć lat, odkąd przemierzał ją po raz ostatni. Jednak w jego 

oczach, ta kraina wcale się nie zmieniła od tamtych czasów. Wciąż dobrze pamiętał te dzikie tereny, na których od 

ponad dwóch stuleci pojawiały się prastare zjawy i potwory, niekiedy atakując nawet ludzi. Bywało też, iż nawet 

oni nawzajem się zabijali. Tak też było i dnia dzisiejszego, pierwszego dnia wiosny.  

    Na ukrytej wśród trawy grobli, zastukały kopyta wierzchowca, z chrap którego buchnęła para. Wzmocniony po 

bokach balami nasyp biegł poprzez niewielkie rozlewisko, do którego spływała woda z pobliskiego strumienia .   



9 | S t r o n a  
 

Zbutwiałe drzewa leżące na skraju Wilchwowego Uroczyska, gdyż tak to miejsce nazywali chłopi z pobliskich wsi, 

porosły mchem. Zza paproci oraz leśnego szczawiu wystawały pęczki jaskółczego ziela. Łucznik, siedząc na grzbie-

cie rumaka, pochylił się i zerwał kwiat jednego z nich, po czym włożył go do ust. Być może żucie tego dzikiego 

zielska go uspokajało i pozwalało zebrać mu myśli, które nagle zostały przerwane przez krakanie.  

    Wytężył wzrok i spojrzał w stronę lasu rozciągającego się w oddali. Po krótkiej chwili dostrzegł kruka, który wy-

łonił się zza drzew i szybował tuż nad falującymi na wietrze trawami. Ponownie rozległo się krakanie ptaka, który 

wzbił się w powietrze i zatoczył nad nim koło. Po ciele łucznika przeszedł zimny dreszcz. Serce zabiło mu mocniej 

ze strachu – dobrze wiedział, co to oznacza.  

    Wtedy już zorientował się, że nie ma do czynienia z człowiekiem, tylko z kimś o wiele więcej. Pojawienie się bia-

łego kruka Járnyja, symbolu Žyrjiny, pradawnej bogini śmierci, bardzo go zaniepokoiło i nakazało zachować czuj-

ność – albowiem był zwiastunem nadchodzącej śmierci. Obecność Starych Bogów jest jedną z niewielu rzeczy, 

przed którymi odczuwał strach, albowiem to właśnie oni, a zwłaszcza ona, decyduje o życiu lub śmierci. Tego dnia 

wyczuwał ich obecność po raz pierwszy od niemal dziesięciu lat.  

  – Žyrjina... – Wypluwając ziele, chciał ją przeklnąć, czując narastający gniew na samą myśl o niej, lecz coś go 

przed tym powstrzymało. 

    Wpatrzył się na moment w pochmurne niebo. 

  – Àzrniju… – powiedział cicho. – Miej mnie w swej opiece. 

    W powietrzu załopotały skrzydła kruka, który znikając w koronach drzew, głośno zakrakał. Jednak po chwili kra-

kanie zostało przerwane przez głośne rżenie konia.  

  – Spokojnie, Czarny – powiedział, głaszcząc wierzchowca po szyi. 

    Koń wierzgnął przednimi kopytami. Niewiele brakowało, aby zrzucił jeźdźca z grzbietu, jednak w ostatniej chwi-

li łucznik mocniej ścisnął wodze. Koń zarżał ponownie, a następnie zaparł się kopytami o bele i potrząsnął uniesio-

nym łbem. Z jakiegoś powodu nie chciał iść dalej. Wierzchowiec parsknął, przestępując z kopyta na kopyto  – jego 

dziwne zachowanie nie dało jeźdźcowi spokoju. Odchylił nieco kaptur, aby móc uważniej rozejrzeć się po pobli-

skiej okolicy. Upłynęło kilkanaście sekund, zanim zorientował się, czemu jego rumak nie chce iść dalej. Tuż za mo-

stem, na skraju przebiegającej przez gęstwinę krzewów i paproci drogi prowadzącej do Kězlen, leżały ciała.  

  – No dalej, Czarny, ruszamy! – Łucznik cmoknął, po czym uderzył wodzami i skierował konia w stronę owego 

miejsca. 

    Jakieś dziesięć stóp, przed dwiema pochyłymi sosnami, rosnącymi na skraju ścieżki, jeździec lekko ściągnął wo-

dze, zatrzymując wierzchowca. Chwycił się siodła i zwinnie zeskoczył z jego grzbietu. Z przytroczonej do swych 

pleców łubii, łucznik wydobył krótki, lekki łuk owinięty w natłuszczone skóry chroniące go przed wilgocią. Dzięki 

warstwowej kompozycji cisowego drewna oraz zwierzęcych ścięgien, był o wiele bardziej giętki niż inne łuki, a do 

tego wręcz idealnie szybki i celny. Następnie do kościanego rogu zamocował cięciwę splecioną z końskiego wło-

sia. 

   – Ostrożności nigdy za wiele – mruknął pod nosem, dostrzegając trzy strzały wbite w pień sosny.  
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    Zbliżył się do nich, by uważniej się im przyjrzeć. Przesunął po krótkiej, czarnej brodzie dłonią wsuniętą w ręka-

wicę, zastanawiając się, do kogo mogły należeć. Przykucnął i palcami dotknął czerwono-czarnej lotki jednej z nich. 

  – Szpiczasty, czarny grot, haczykowata lotka… – myślał głośno, przyglądając się uważniej znalezisku. – Nigdy 

wcześniej takich nie widziałem. 

    Wstał powoli i spojrzał kawałek dalej, gdzie spod wyrwanego z ziemi konaru jodły, wystawały pokryte szronem   

i przebite dwiema strzałami, ciała. Kobieta i małe dziecko... – Był zdziwiony, gdyż od czasów Wojny Królów, od-

kąd to przemierzał ziemie Yllandellu, nie wydarzyły się podobne zbrodnie, aby ktoś zabijał kobiety, a zwłaszcza 

dzieci. Nerwowo przełknął ślinę, mocniej zaciskając dłoń na majdanie łuku. 

  – To mi się nie podoba – stwierdził z niepokojem. 

    Okolica pogrążyła się w głuchej ciszy, w której poza biciem własnego serca, a także parskającym wierzchowcem , 

jeździec niczego więcej nie usłyszał. W chwili, gdy po jego zarośniętym policzku spłynęły krople zimnego potu, 

zastanawiał się: „Kto i dlaczego zabił tych dwoje? ”Zbliżył się do ciał i przez chwilę uważnie się im przypatrywał, 

szukając czegokolwiek, co by go naprowadziło na właściwy trop. „Leżą tu od wczorajszego wieczoru. Skóra jest si-

na i pokryta szronem. Kobieta za wszelką cenę starała się przed kimś ochronić dziewczynkę” – stwierdził, widząc 

mocno przytulone do piersi kobiety, dziecko. Stał przez dłuższą chwilę w milczeniu, do chwili, gdy usłyszał krzyk 

kobiety, który spłoszył ptactwo siedzące w koronach drzew.  

  – Co jest, do cholery?! – krzyknął łucznik, rozglądając się dookoła.  

    Schował łuk na łubii, po czym z chrzęstem wyjął jedną ze strzał, jaka tkwiła w ciele kobiety i włożył ją do kołcza-

nu. Wziął ją na wszelki wypadek, jakby się okazało, że ktoś mu nie wierzy, będzie miał dowód zbrodni, a takim 

była owa strzała. Możliwe, że tak będzie, o czym doskonale wiedział, bo sam był zdziwiony tym znaleziskiem, ale 

ta zbrodnia skrywała zapewne jeszcze niejedną niewiadomą. Zamierzał poznać tajemnicę śmierci kobiety i dzie-          

cka, lecz teraz chyba ktoś potrzebował jego pomocy, gdyż krzyk ponownie rozległ się po okolicy. 

    Jeździec wskoczył na grzbiet wierzchowca. Ujął szary kaptur i naciągnął go na głowę. Wsunął nogi w strzemiona 

i uderzył wodzami. Rumak zarżał i galopem ruszył drogą prowadzącą do stolicy Morávij, gdyż stamtąd po raz ko-

lejny rozległ się krzyk. 

    Błotnista droga biegnąca przez las, zaprowadziła łucznika na niewielką polanę. W oddali, na wzgórzu ujrzał po-

tężne, wysokie drzewo, zwane w tej części świata Drzewem Straceńców – będące miejscem egzekucji skazańców 

przez powieszenie, albo jeszcze gorzej, przez otworzenie wnętrzności. Tą najgorszą z kar, wymierzano za wykro-

czenia przeciw królowi.  

    Kolejny głośny krzyk rozbrzmiał nad polaną, którą pędził wierzchowiec, poganiany uderzeniami wodzy przez 

jeźdźca. Spod kopyt biegnącego wierzchowca, wylatywały grudy mokrej ziemi zmieszanej z trawą. Krzyk z każdą 

mijającą chwilą nasilał się coraz bardziej, lecz nie był to jedyny odgłos, jaki dobiegał do uszu łucznika. Oprócz roz-

paczliwego wrzasku kobiety, słychać było przekleństwa mężczyzn, którzy co chwila rzucali obelgi w jej stronę. Jeź-

dziec musnął piętami boki konia, aby pospieszyć go jeszcze bardziej. Czuł, iż pod Drzewem Straceńców dzieje się 

coś złego i nie mylił się, gdy dotarł na miejsce. 
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    Z gałęzi potężnego buka zwisał konopny sznur z pętlą, w otoczeniu innych sznurów, na których wieszano zło-

czyńców. Jedyne, co po nich jeszcze pozostało, to resztki kości kołyszące się na wietrze, obdarte z mięsa przez pta-

ctwo, które latało ponad koroną drzewa, niosąc ze sobą odór śmierci. To właśnie z tego powodu , Drzewa Straceń-

ców znajdowały się z dala od miast, czy też wsi – zapach był nie do zniesienia. 

    Spoglądając na drzewo i wiszące na nim trupy, łucznik wiedział, co tu się zaraz może wydarzyć. Przed nim stało 

kilku chłopów, którzy przeklinając, kopali kobietę zwijającą się z bólu. Niewiasta wrzeszczała, próbując się od nich 

uwolnić, jednak na nic zdały się jej wysiłki. Nie miała najmniejszych szans na ucieczkę , w starciu z silnymi opraw-

cami. 

  – Ej, wy! – krzyknął na chłopów, którzy sięgali po sznur uwiązany u szyi kobiety, by za moment móc ją powiesić. 

    Miejscowi, bo na takich mu wyglądali, w pierwszym odruchu, gdy się do nich zwrócił, zlękli się, przerywając na 

chwilę znęcanie się nad niewiastą. Zaskoczeni, powoli odwrócili się w jego stronę, gdy ten zatrzymał wierzchowca 

tuż przed nimi. Dwóch z nich, powoli sięgnęło po ukryte za pasami spodni niewielkie noże, by na wypadek bójki 

móc się czym się bronić. Łucznik celowo położył dłoń na rękojeści swojego noża przy lewej nodze, dając im tym 

samym do zrozumienia, by nie próbowali niczego podstępnego – inaczej to się dla nich bardzo źle skończy. Moc-

niej ścisnął rękojeść. 

  – Co tu się wyprawia? – Zapytał. 

    Wtenczas jeden z chłopów, niewysokiego wzrostu oraz rudym zaroście, pochwycił kobietę za jej jasne, długie 

włosy i pociągnął za nie tak mocno, że aż poderwał ją z ziemi. 

  – To wiedźma! – wrzasnął, po czym splunął z obrzydzeniem na jej twarz. 

  – Wiedźma? – Jeździec nie krył swojego zdziwienia, gdyż na pierwszy rzut oka wcale mu na taką nie wyglądała. 

    Oprawca odchylił jej głowę do tyłu, aby łucznik mógł spojrzeć w jej jasne, przerażone oczy. 

  – A takie się wiesza! – dodał, po czym pchnął ją przede niego.  

    Niewiasta upadła twarzą w błoto. Leżąc w nim, zapłakała, a gdy chciała powstać, inny z chłopów szybko zbliżył 

się do niej i przycisnął ją butem do błotnistej mazi. Zaśmiał się głośno. 

  – Leż, suko! – Wymierzył jej kopniaka w żebra. 

    Kobieta aż zawyła z bólu, cios był bowiem na tyle mocny, że spokojnie mógł połamać jej kości. Tego było już 

zdecydowanie za wiele. 

    Jeździec prędko zsunął łuk i kołczan z pleców i uwiesił je u siodła Czarnego. Uznał, iż noże i sztylet będą odpo-

wiednią bronią, na wypadek bójki z nimi. Zeskoczył z konia i zbliżył się do czarnowłosego mieszczanina, który wi-

dząc go za swymi plecami, nagle zbladł. Chwycił go rękoma za kołnierz kożucha i wpatrując się w jego oczy, oznaj-

mił. 

  – Jeszcze raz ją kopniesz... – przerwał na moment, by po chwili dodać trochę mocniejszym tonem. – A osobiście 

cię powieszę. 

   Odepchnął go od siebie w stronę pozostałych chłopów, których coraz bardziej denerwowała jego obecność i to, 

iż przeszkodził im w wymierzeniu kary – aby móc im na to pozwolić, musiał mieć niezbite dowody na to, iż to, co 
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mówią, rzeczywiście jest prawdą. A tej zamierzał się właśnie dowiedzieć, choć wiedział, że nie będzie łatwo. Ludzie 

potrafią zrobić dosłownie wszystko za odpowiednią sumę złota, więc przeczuwał, iż tym razem sytuacja jest taka 

sama, że ktoś miał w tym swój jakiś ukryty cel, chcąc w taki sposób pozbyć się kogoś, kto mu zagrażał – a takich 

bywało naprawdę wielu. Kątem oka spojrzał na młodą, drżącą z zimna kobietę, skuloną i leżącą w błocie. Podarta 

oraz splamiona krwią długa koszula, odsłaniała jej posiniaczone ciało. 

  – Macie dowody, że ta, oto kobieta jest wiedźmą? – skierował swoje spojrzenie na nich. 

    Milczeli, jakby nie chcieli powiedzieć mu prawdy. Wyczuwał to, a kłamanie tylko pogarszało ich sytuację. Jedy-

nie płacz niewiasty, wywołany bólem, przerywał tę ciszę. 

  – No, mówcie! – krzyknął. 

    Po chwili odezwał się najniższy z nich, silnie umięśniony, jasnowłosy mężczyzna: 

  – Używanie Czarnej Magii ci nie wystarczy za dowód?! To przecież najprawdziwsza wiedźma! 

  – Nie tak prędko – powiedział, stając mu drodze, gdy ten zamierzał ruszyć w stronę kobiety, by móc ją powiesić. 

– Pozwól, że to ja ocenię, czy rzeczywiście nią jest. 

    Jednak sytuacja w tej chwili się zmieniła, gdyż naprzeciw łucznika stanął chłop, który dobył zza pasa nóż. Siwo-

włosy starzec był najbardziej zdenerwowany tą sytuacją. Nerwowo przekładał broń z ręki do ręki, jakby za chwilę 

miał go zaatakować. 

  – A kim ty niby jesteś przybłędo, by nam rozkazywać? 

  – Tropicielem. 

  – Jesteś Tropicielem? – Padło pytanie od któregoś z chłopów. – Tacy jak wy, powinni bez dowodów rozpoznać, 

że ta, oto kobieta to wiedźma! 

  – Tacy jak wy, powinni zawisnąć za bezprawne oskarżenia – odpowiedział nadzwyczaj spokojnie. 

  – Bronisz tej wiedźmy?! – zapytał jeszcze inny, dobywając noża. 

  – Gdyby rzeczywiście nią była, już dawno byście nie żyli. 

    Wtem starzec niespodziewanie ruszył do ataku, celując nożem w twarz Tropiciela. Jednak ten zrobił unik i ko-

pnięciem w plecy, powalił go na ziemię. Pozostali chłopi dobyli zza kożuchów swoje ostrza i otoczyli łucznika. Ten 

bacznie ich wszystkich obserwował. Wiedział, że nie obejdzie się bez walki. Jego argumenty były dla nich niewy-

starczające, by móc oczyścić kobietę ze stawianych przeciw niej zarzutów, lecz mimo to musiał znaleźć sposób, by 

rozwiązać tę sprawę bez rozlewu krwi.  

    Tropiciel wiedział, iż każdy, kto posługiwał się Czarną Magią, kończył swój żywot zazwyczaj na stryczku, a oskar-

żający o używanie Czarnej Magii, musieli mieć dowody, by móc samemu wykonać wyrok – jednak z jakiegoś po-

wodu chłopi nie chcieli mu ich przedstawić, a to mu wystarczyło, by im nie ufać. Więc i tym razem musiał zbadać 

tę sytuację dokładniej. Musiał się także przekonać, czy ma do czynienia z prawdziwą wiedźmą, choć bardzo w to 

wątpił. Zabił już niejedną z nich, znał ich szczególne cechy, znał także ich zaklęcia, lecz patrząc na kobietę, nic nie 

wskazywało, aby nią była – był tego niemal pewny.  

  – Dobrze wiecie, że według prawa Rady Świata, chcąc wykonać wyrok, musicie mieć dowody – oznajmił łucznik. 
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  – Już ci mówiłem, że ta wiedźma posługiwała się Czarną Magią! – odrzekł starzec, wstając z ziemi, po czym dołą-

czył do swych towarzyszy. 

  – A może nie macie na to dowodów? – zapytał Tropiciel, chcąc ich zmusić, by w końcu powiedzieli prawdę, niż 

sam ją odkryje. 

    Milczeli nadal. Łucznik spoglądając na ich twarze widział, że są zdenerwowani, że jakby coś ukrywali, ale z ja-

kiegoś powodu bali się powiedzieć. Wiedział też, że to tylko kwestia czasu nim rzucą się na niego z bronią w ręku. 

Nie zamierzał już dłużej czekać. 

  – Zabieram ją do Kězlen i tam Najwyższa Rada Miasta zdecyduje czy jest wiedźmą – oznajmił, powoli zbliżając 

się do niewiasty, która podniosła głowę, spoglądając na niego z lękiem. – Ja nie widzę w niej nic z wiedźmy, a tym 

bardziej… 

  – Mów sobie, co chcesz – przerwał mu jasnowłosy. – My wiemy, że ta suka to wiedźma!!! 

  – Pozwólcie, że to sprawdzę, byście sami się o tym przekonali. Wiecie, że i tak to zrobię. – Kolejny raz próbował 

być spokojny, nie mógł dać się wyprowadzić z równowagi. 

  – Tylko spróbuj! – ostrzegł go starzec, który co raz to bardziej był zdenerwowany. 

  – Odważysz się mnie zabić? – zapytał Tropiciel jasnowłosego chłopa, który stanął mu drodze.  

    Po jego twarzy spłynął pot, gdy ujrzał z bliska twarz Tropiciela, jego wyraz twarzy. Zamilkł.  

  – A może nie masz jaj, żeby to zrobić? – zapytał łucznik, spoglądając mu głęboko w oczy. 

  – Nie słuchaj go, Dimirav! – krzyknął starzec, ruszając się w stronę Tropiciela. 

    Ten stanął w ułamku sekundy, gdy ostrze sztyletu zatrzymało się tuż przed jego twarzą. Zamarł, gdy zdał sobie 

sprawę, że mógł już nie żyć.  

  – Tylko spróbuj – odparł łucznik. – Naprawdę, nie chcę was zabijać. 

  – Ta su… – chciał coś powiedzieć, lecz Tropiciel mu przerwał. 

  – Jeszcze tylko słowo, a… – przerwał, gdy usłyszał coś, co oznaczało tylko jedno – krwawe starcie. 

  – Zdravko! Rusz się! – Starzec zwrócił się do łysego chłopa, liczącego jakieś trzydzieści lat. – Weź Radimira oraz 

Stanka i zajmijcie się tą wiedźmą! A ja i pozostali zajmiemy się tym… – Splunął siarczyście na ziemię. – Tropicie-

lem…  

  – Nie róbcie niczego pochopnie! – ostrzegł ich Tropiciel, dobywając drugą ręką noża. 

    Jeszcze uważniej ich wszystkich obserwował, aby zorientować się, który z nich będzie miał na tyle odwagi, by 

pierwszy zaatakować – wiedział, że to tylko kwestia kilku sekund, nim dojdzie do walki, której tak bardzo chciał 

uniknąć. Trzymając wymierzony w starca nóż, powoli schował sztylet z powrotem do pochwy i sięgnął po drugi 

nóż, który również skierował w stronę jego twarzy. Z tymi dwoma ostrzami w dłoniach, czuł się pewniej.  

  – Nie zmuszajcie mnie, bym was wszystkich pozabijał! – oznajmił łucznik. 

    Jednak jego ostrzeżenie nie wystarczyło, gdyż w ułamku sekundy piątka mężczyzn rzuciła się na niego z nożami. 

Pozostali czym prędzej pochwycili kobietę i wlokąc ją po ziemi, zmierzali pod Drzewo Straceńców. W tej właśnie 

chwili, gdy widział wrzeszczącą niewiastę błagającą o pomoc, zdał sobie sprawę, w jak trudnej się znalazł sytuacji. 



14 | S t r o n a  
 

Wiedział, iż chcąc ją uratować, będzie musiał ich zabić, że ci będą próbować wszystkiego, byleby tylko go nie do-

puścić do tego, by pomógł kobiecie. 

  – Raa... tuj... – Głos kobiety był drżący, prawie niesłyszalny.  

    Nie zwlekając ani chwili dłużej, ruszył jej z pomocą. Schylił się, unikając ataku ze strony dwóch chłopów, którzy 

chcieli go zatrzymać. Nie było czasu, by akurat teraz wdawać się z nimi w bójkę. Musiał powstrzymać pozostałych, 

którzy przerzucili przez gałąź sznur. Już był prawie przy nich, gdy nagle ktoś zarzucił na jego szyję powróz. 

  – Zginiesz tak jak ona! – Zza pleców łucznika rozległ się głos starca, który mocniej zaciskając sznur, powalił go na 

ziemię. 

    Tropicielowi zaczynało brakować powietrza. Czuł, jak z każdą sekundą traci coraz więcej sił, co skutkowało tym, 

iż z jego dłoni wysunęły się noże, które spadły na ziemię. Na moment pociemniało mu przed oczyma, gdy starzec 

kolejny raz mocniej ścisnął powróz. Czuł, że traci oddech. 

  – Zabij go wreszcie! – krzyczeli pozostali na starca. 

    Ten ponownie zacisnął sznur, tak, iż łucznik poczuł, jakoby wżynał się w jego skórę. 

  – Nie! Nie! – śmiał się starzec. – Zawiśnie tak samo jak i ta wiedźma, której tak zawzięcie bronił! 

    Tropiciel wiedział, że musi szybko coś zrobić, inaczej podzieli los kobiety. Widział, jak Zdravko i jego towarzysze 

ciągną za sznur, a wraz z nim i niewiastę. Chwycił powróz, by odciągnąć go od szyi i zaczerpnąć choćby na mo-

ment świeżego powietrza. To jednak nie było łatwe, ponieważ starzec jeszcze bardziej ścisnął sznur. Upłynęło ki-

lkanaście sekund, nim udało mu się na krótką chwilę odrobinę odciągnąć powróz od szyi. „Jesteś Tropicielem! Je-

steś tym, kogo inni powinni się bać! Pamiętaj o tym! Ból czyni cię silniejszym, to daje nam siłę, by iść dalej. To nas 

tylko wzmacnia! Nigdy nie zapominaj, kim jesteś! ” – W tej tak dramatycznej chwili, wspomniał słowa wypowie-

dziane swego czasu przez Hanzela, swojego mentora. 

    Ciągle niewiele widząc, puścił sznur, by po omacku wyszukać rękojeści sztyletu, tkwiącego w kaburze, na pasie 

znajdującym się na jego lewej piersi. Wiedział, iż tylko ta broń mogła go jedynie uratować. Nie bez powodu nosił 

sztylet ze sobą. Wpierw palce dłoni wyczuły miękkość jeleniej skóry z jakiej była zrobiona kabura. Po paru sekun-

dach jego palce natrafiły na gładką powierzchnię głowni sztyletu, wykonanej z twardej, ciemnoszarej stali, używa-

nej przez krasnoludy z wyspy Damladur. Również i jego dwa noże, które teraz zapewne leżały gdzieś w błocie, 

wyróżniały się taką samą rękojeścią. 

  – Co, Tropicielu? – odezwał się ironicznie starzec. – Brak ci już tchu? – zapytał, jeszcze mocniej ciągnąc za sznur. 

    Łucznik wysunął sztylet z kabury i celując za siebie, zadał mocny cios. Poczuł, jak ostrze wbiło się w coś twar-

dego. Starzec krzyknął z bólu, puszczając powróz. Tropiciel w końcu mógł głęboko odetchnąć. Odwrócił się na bok 

i zobaczył siwowłosego chłopa, próbującego wyrwać sztylet z prawej nogi, jednak ten mocno w niej tkwił. Łu-

cznika z zamyślenia wyrwał odgłos szyderczego śmiechu jednego z oprawców, a widok sinej twarzy kobiety, która 

powoli przestawała się ruszać, przeraził go jeszcze bardziej. Szybko rozglądnął się po ziemi w poszukiwaniu noży. 

Te na szczęście leżały tuż przed nim, na lewo od starca, który próbował wyciągnąć sztylet.  

  – Tobą zajmę się na końcu – oznajmił to siwowłosemu, biorąc swoją broń z ziemi. 
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    I nie tracąc ani chwili dłużej, powstał z ziemi i ruszył z pomocą kobiecie. Miał nadzieję, iż nie jest jeszcze za pó-

źno. 

  – Nie! – krzyknął na widok kobiety, która przestała się ruszać. 

    Błoto mlaskało pod jego skórzanymi butami, gdy biegł, by przeciąć sznur. W tej jednej chwili liczyła się każda 

sekunda. „Nie pozwólcie jej umrzeć! ” – prosił w głębi ducha Ryjěii, Kapłanki Losu. Chłopi na jego widok stanęli 

przed Drzewem Straceńców, aby ten nie był w stanie dotrzeć do niewiasty, aby nie mógł jej pomóc. Wymachiwali 

przed siebie ostrzami, chcąc w ten sposób go powstrzymać. Jednak na nic to się zdało, gdy pierwszy nóż bardzo 

szybko zagłębił się w szyi Zdravka, a drugi, po tym jak się schylił od ciosu, który był wymierzony w jego stronę, 

przeciął krocze i brzuch Stanka. Wnętrzności wraz z krwią trysnęły na ziemię. Kolejnym, który go zaatakował od 

tyłu, był Dimirav, lecz chybił dosłownie o cal, gdy koło prawego ucha Tropiciela, błysnęło ostrze, którym chciał 

zadać mu cios. Ten, w odpowiedzi uderzył go łokciem w twarz i dwoma szybkimi ruchami odciął mu głowę, która 

spadła na ziemię. Pozostała trójka, nie wliczając w to starca, który z przerażeniem obserwował to, co się dzieje 

przed drzewem, rzuciła się do następnego ataku. Pierwszy z nich zaatakował Tropiciela od tyłu, jednak ten chwycił 

jego rękę, w której trzymał nóż, i ją wykręcił. Ten krzyknął z bólu, wypuszczając ostrze z dłoni. Łucznik w odpo-

wiedzi przejechał stalą po jego szyi, z której trysnęła krew. W tym samym momencie , drugi z chłopów zaatakował 

go, mierząc nożem w jego brzuch. Jedynie gruba skóra, z jakiej wykonana była kurtka, ochroniła go przed śmiertel-

nym ciosem. Tropiciel chwycił za szyję owego napastnika i przekręcił jego głowę, łamiąc mu tym samym kark. Gdy 

ten upadł na ziemię, ostatniemu z trójki atakujących go chłopów, wbił nóż między żebra, gdy znalazł się tuż za jego 

plecami. Nie tracąc ani chwili dłużej, ruszył ku drzewu, by uwolnić kobietę – o ile ta wciąż jeszcze żyła. Kilkoma 

szybkimi i mocnymi ruchami przeciął sznur, umocowany u pnia drzewa. Schował noże do pochew w tym samym 

momencie, w którym pękł powróz, by móc złapać ciało niewiasty, które swobodnie opadło na jego ręce. Przyklęk-

nął i powoli położył kobietę na ziemi. Po jego twarzy spłynęły krople potu, gdy ten ściągnął sznur z jej szyi – czuł, 

iż jest już za późno, że tym razem to Žyrjina wygrała. Przyłożył drżące palce do jej tętnicy szyjnej, sprawdził puls. 

Nic. Nie poczuł nic. Był wściekły nie tylko na siebie, ale również i na bogów. 

  – Przeklęci bogowie!!! – Choć wierzył w nich od małego, to tym razem, nienawidził ich jeszcze bardziej, prosił ich 

o pomoc, a ci go zawiedli. 

    Skinął głowę, zacisnął mocno pięści, którymi się podparł ziemi i zamilkł. Czuł złość, był bezradny, że nie mógł nic 

zrobić – że nie mógł jej uratować. Mimo tego, kolejny raz przyłożył palce do jej tętnicy, mając jeszcze jakąkolwiek 

nadzieję, jednak kolejny raz nic nie poczuł. 

  – Czemu?! – zawołał pełen gniewu, unosząc głowę do góry. 

    W tym momencie kobieta zakaszlała, próbowała zaczerpnąć za wszelką cenę świeżego powietrza. Tropiciel spoj-

rzał na nią i odetchnął z ulgą. 

  – Nienawidzę was! – krzyknął, mając na myśli bogów, że tak z nim igrają. 

    Kobieta wzięła głęboki wdech, gdy łucznik chwycił jej dłoń. 

  – Żyjesz... – powiedział z radością, czując ledwo pulsującą w jej żyłach krew. 
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   Upłynęło parę minut, nim ta otworzyła oczy. 

  – Leż spokojnie – pogładził ją delikatnie po policzku. 

   Zdjął gruby kożuch z jednego z zabitych chłopów i okrył nim kobietę. 

  – Ja... – próbowała coś powiedzieć. 

  – Spokojnie, jesteś już bezpieczna. 

    Chwycił jej zimną dłoń, by niewiasta wiedziała, że jest przy niej, że jest już bezpieczna. To ją uspokoiło, oddycha-

ła teraz powoli.  

  – Wiem, że nie jesteś wiedźmą. 

  – Aaa… – chciała coś powiedzieć, ale Tropiciel ją ubiegł. 

  – Wiedziałem, o tym już dużo wcześniej. 

    Zamknęła na moment oczy i ponownie je otworzyła, spoglądając na łucznika.  

  – Ale… jak? – zapytała ledwo słyszalnym głosem. 

  – Wiedziałem to już wtedy, gdy ci – skierował swój wzrok na starca, usiłującego wyrwać ostrze ze swojej nogi. – 

Znęcali się nad tobą. Już wtedy zauważyłem, że twoje żyły nie są czarne, a tym bardziej oczy. Tylko wiedźmy takie 

posiadają. Próbowałem im to wyjaśnić, ale… 

    Zamilkł. Na moment zamknął oczy. Wiedział, że nie cofnie już w żaden sposób tego wszystkiego. Widocznie tak 

się musiało stać. Po chwili otworzył oczy i spojrzał w jasne oczy kobiety. 

  – Teraz powiedz, dlaczego chcieli cię powiesić? – zapytał spokojnym głosem. 

  – Ja... tylko… – przerwała, by wziąć głębszy oddech, aby móc dalej mówić. – Chciałam chronić Ljubkę i małą Tiję 

przed... 

  – Niedaleko stąd widziałem ciało kobiety i dziecka. To byli oni? – przerwał jej, zadając pytanie. 

    Kobieta zakaszlała, po czym dalej kontynuowała rozmowę. 

  – Tak, zabili ich. 

  – Kto? 

    Zamilkła na moment.  

  – Powiedz, kto to zrobił? Kto ich… 

  – Nigdy wcześniej ich nie widziałam – przerwała mu.  

    Tropiciel wyciągnął z kołczanu tajemniczą strzałę, jaką znalazł wcześniej w ciele Ljubki i pokazał ją kobiecie, mo-

że dzięki niej dowie się w końcu całej prawdy. 

  – Poznajesz ją? – zapytał. 

  Niewiasta spojrzała na strzałę. 

  – Tak, to ich strzały, tych… – przerwała z płaczem. 

  – Kogo? – zapytał. 

  – Mówiłam, że ich nie znam, lecz aby ochronić tych dwoje udawałam, iż rzucam na nich mroczne czary. Jak oni 

mogli... – Z jej oczu popłynęły łzy. 
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    Cała ta historia zbrodni, zaczynała robić się coraz to bardziej ciekawsza, jak i tajemnicza. Wiedział, że od kobiety 

się już raczej niczego więcej nie dowie, więc postanowił dowiedzieć się tego od starca. Ten na pewno coś wie, jed-

nak nie chciał mu wcześniej tego wyznać. Był tylko jeden sposób, by się w końcu poznać prawdę. Nie chciał tego 

robić, ale musiał. Nie miał innego wyjścia, choć wiedział, iż sam źle postępuje, że powinien go związać i zawieść do 

Kězlen, by tam wymierzono mu odpowiednią karę. Jednak Tropiciel miał też swoje zasady i zamierzał się ich trzy-

mać. 

    Łucznik schował z powrotem strzałę do kołczanu i wstał. Powoli ruszył w stronę starca.  

  – Obiecałem ci coś. Pamiętasz? – zwrócił się do niego. 

    Ten, widząc na jego twarzy złość, podjął się kolejnej próby wyciągnięcia sztyletu, jednak na próżno. Nie miał na 

tyle siły, by go wyjąć z nogi. 

  – Wstawaj, bydlaku! – krzyknął na niego, gwałtownym ruchem wyjmując z jego nogi broń, zadając mu tym sa-

mym jeszcze większy ból. 

  – Ja... nie... – Cały drżał ze strachu, wiedział jak skończyli jego towarzysze, i zapewne nie chciał dzielić ich losu. 

    Tropiciel chwycił go za kołnierz i zawlókł pod Drzewo Straceńców. Gdy wkładał sztylet do kabury, starzec klęk-

nął przed nim, błagając o litość. 

  – Panie... miej w sobie... 

    Jednak szybko mu przerwał, mówiąc z pogardą: 

  – Dla takich jak wy, nie mam litości. 

   Chłop zapłakał, widząc zakładany na jego szyję sznur, na którym wcześniej wisiał jakiś skazany  – wiedział, iż po-

dzieli jego los. Łucznik wpatrzony w przerażone oczy starca, zacisnął powróz i dodał: 

  – Znęcaliście się nad niewiastą, która jak się okazało nie jest wiedźmą! – splunął na ziemię. –  A wy, kim niby je-

steście? Chamami i prostakami!  

  – Panie... to nie my zabiliśmy... – starzec próbował się bronić. 

    Tropiciel wstrzymał się na moment przed jego powieszeniem, bo był ciekaw tej informacji. Wiedział, iż w obliczu 

śmierci, każdy, kto jest jej świadom, będzie próbował walczyć o to, by przeżyć – to był właśnie ten jeden sposób, 

by w końcu poznać prawdę.  

  – Mów! 

  – Nie wiem, jak się nazywają, ale… chodzą ubrani na czarno. Zabili tych dwoje, a my… – przerwał na moment. – 

Myśleliśmy, że ona rzeczy… 

  – Wiesz, że i tak zawiśniesz. 

  – Ci, ubrani na czarno powinni być jeszcze w... – kolejny raz spróbował jakoś wpłynąć na decyzję Tropiciela, lecz 

przerwała mu niewiasta, mówiąc: 

  – W chacie Dobrivoja i Ljubki. 

    Łucznik jednym szybkim ruchem, pociągnął za sznur i przywiązał go do pnia. Ciało starca zawisło na gałęzi buka. 

Charczał, dławił się z szeroko otwartymi oczami, a po chwili z jego ust wypłynęła krew. Próbował poluzować po-
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wróz, lecz wiedział, że to na nic się nie zda. Gdy jego skóra zrobiła się całkiem biała, opuścił swobodnie ręce, świa-

dom, iż jego życie właśnie dobiega końca. Ciałem chłopa targały konwulsje. 

    Tropiciel odszedł od drzewa i podszedł do kobiety. Wyciągnął ku niej rękę, mówiąc: 

  – Wstań, czas znaleźć tych zabójców. 

    Pomógł jej wsiąść na rumaka, po czym sam to uczynił, siadając za nią. Okrył ją swoją zapasową skórzaną kurtką , 

którą wyciągnął z tobołka tkwiącego na grzbiecie konia, aby podczas podróży nie zmarzła. Wiedział, że od teraz 

musi ją chronić, póki nie zajmie się zabójcami. 

    Ostatni raz spojrzał na Drzewo Straceńców i na tych, którzy pod nim polegli, a następnie uderzył wodzami i po-

woli ruszyli w stronę, gdzie mieszkała Ljubka. Miał nadzieję, iż tam w końcu się wszystko wyjaśni, że w końcu po-

zna całą prawdę – bo wiele rzeczy, wciąż było dla niego nie wiadomych. Odjeżdżając z miejsca krwawego starcia, 

usłyszeli za swoimi plecami krótkie krakanie – Járnyj obwieszczał kolejną śmierć. 
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Rozdział II 

Zasadzka 
 

Morávij. Północne krańce Kežleńskiej Puszczy. 

 

    Morávij – Krainę Mokradeł, Biesów i Starych Bogów, nazywano dziką i niebezpieczną. Napawała wręcz lę-

kiem, nawet tych, którzy już nieraz przemierzali jej tereny. Tropiciel czuł, iż ta podróż będzie zupełnie inna niż 

wcześniejsze. Słyszał rożne opowiadania od napotkanych podczas podróży ludzi o dzikich plemionach zamiesz-

kujących te ziemie, o stworach i mrocznych zjawach, jakie zrodziły się w tych dzikich rejonach. Ile było w tym 

prawdy, sam dokładnie nie wiedział, a może po prostu nie chciał wiedzieć. Jednak teraz, wszystko wyglądało zu-

pełnie inaczej. Podążał śladem zabójców kobiety i dziecka. Nie wiedział kim oni są, jak również i to, jakie to zagro-

żenie niesie ze sobą ta podróż, ale miano Tropiciela do czegoś go zobowiązywało, nie mógł już odpuścić. Wiedział, 

że nie będzie łatwo, zdał sobie z tego sprawę już dużo wcześniej, i wiedział też, że  nawet Starzy Bogowie mu nie 

pomogą. To właśnie na traktach prowadzących do Morávij lub w jej lasach, można się jeszcze natknąć na kamien-

ne posągi już dawno zapomnianych przez ludzi Starych Bogów. Ich zimne, bezduszne oczy , spoglądające z wyso-

kości zniszczonych obelisków na przejeżdżających traktami podróżników, potrafią wzbudzić w nich niepokój i lęk. 

Tylko dzikie plemiona zamieszkujące Dolinę Starych Bogów, twierdzą, iż bogowie wciąż przebywają pośród nas,          

a dzisiejsze wydarzenia to tylko potwierdziły. 

    Wspominając Starych Bogów, Tropiciela zaniepokoiło to, iż wraz z pojawieniem się Járnyja, wydarzyło się dziś 

tak wiele: „Na świecie zaczyna dziać się coś niedobrego. Zbyt wielu ludzi zginęło dzisiejszego dnia. Jacyś nieznani 

mi łowcy zabijają kobietę i dziecko. Nikt nie chce o nich zbyt wiele mówić, obawiając się o własne życie. Potem ci, 

bezduszni chłopi, chcą…” – próbował to wszystko jakoś poskładać w całość, jednak kobieta mu przerwała, zadając 

pytanie: 

  – Nadal nie zdradziłeś mi swego imienia? 

  – Może i tak będzie dla ciebie najlepiej. 

  – Czy wy Tropiciele, macie w ogóle jakiekolwiek imiona? 

    Nastała cisza, kobieta spojrzała w jego ciemne oczy, jednak ten nawet na nią nie spojrzał. Cały czas spoglądał 

przed siebie, jakby nad czymś rozmyślał, co tylko ją zaciekawiło. Słyszała o Tropicielach, że są bardzo tajemniczy, 

że mają swoje sekrety i tylko z nielicznymi się nimi dzielą, o ile w ogóle dzielą się czymkolwiek. Słyszała także, że 

potrafią używać magii, lecz póki co nie widziała, aby ów Tropiciel się nią posługiwał. Wiele historii opowiadano,      

o ich Bractwie, tych dobrych i tych złych, wiele z tych opowiadań, być może było zmyślonych przez ludzi. Mimo 
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wszystko czuła przed nim lęk, już od pierwszej chwili, gdy się spotkali, ale czuła również to, że się o nią martwi. Po-

stanowiła w końcu zmienić temat rozmowy. 

  – Pewnie rozmyślasz nad tym, kto zabił Ljubkę i Tiję? 

  – Owszem, i właśnie to, nie daje mi spokoju. 

  – Bo ich jeszcze… 

  – Nie mam pojęcia, kto to może być – przerwał jej. 

    Gdy kobieta zakaszlała, Tropiciel kontynuował dalszą rozmowę: 

  – Więc mówisz Mirjano, że nie znasz powodu, dla którego ci łowcy zabili tych dwoje? 

    Opatuliła się mocniej kurtką, odpowiadając: 

  – Nie znam. Pojawili się nagle i był z nimi ktoś… tak jakby… dziwny. 

  – Dziwny? – myślał, że tego dnia nic więcej go już nie zaskoczy, ale się mylił. 

  – Oni... – Każde wspomnienie przyjaciółki i jej córki, wywoływały u Mirjany kolejne łzy.  

  – Zapewne wiesz... – zwrócił się łagodnym tonem do niewiasty. – Kim jestem. Więc powiedz całą prawdę.  

    Mirjan otarła rękawem sukni swe policzki i rzekła:  

  – To było wczorajszego wieczoru. Byłam tam... w ich domu. Zaprosili mnie na urodziny Tiji. Była... taka piękna. 

Prawie dobiegała pora na wieczornicę...  

    Na moment przerwała opowieść. Widocznie to, co stało się wczorajszego wieczoru, było dla Mirjan naprawdę 

straszne i przeżywanie tego na nowo, musi być dla niej naprawdę ciężkie. 

  – Już zasiadaliśmy do stołu, gdy tu nagle... trzasnęły wyłamane drzwi, wtargnęli do środka całą gromadą.  

  – Kto? – Tropiciel wdarł się w jej opowieść, nie mogąc już dłużej czekać na odpowiedź.  

  – Przyszli wraz z tymi chłopami, których dziś zabiłeś. Było ich kilku. Ubrani w czarne płaszcze z kapturami na gło-

wie. Uzbrojeni w łuki otoczyli naszą czwórkę...  

  – A ta dziwna kobieta? – zapytał Tropiciel, coraz to bardziej zaciekawiony historią opowiadaną przez Mirjanę. 

  – Stała w progu, ubrana na czarno, bardzo dziwnie wyglądała, jakby była zza światów… 

  – Tylko jedna kobieta, a właściwie wiedźma, pasuje do tego, o czym mówisz. 

  – Masz na myśli… 

  – Žyrjina. 

    Mirjana gdy to usłyszała, spojrzała w oczy Tropiciela ze zdziwieniem. Wcale nie był zaskoczony jej reakcją, gdyż 

od bardzo dawna, żaden ze Starych Bogów nie pojawiał się pośród ludzi. Nie minął nawet jeden dzień, a Žyrjina, 

w tak krótkim czasie, być może poprzez swoje knowania, przyczyniła się do śmierci niewinnych ludzi, i jak widać, 

wcale nie zamierzała na tym poprzestać. 

  – Bogini śmierci? – W głosie Mirjan czuć było strach. 

  – Jestem tego niemal pewien. 

  – Nadal twierdzisz, że nie wiesz, po co przybyli?  

    Mirjan po raz kolejny otarła policzki z łez.  
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  – Przyszli po Dobrivoja. 

  – Czego chcieli od niego? 

  – Nie wiem… 

    Na krótką chwilę się zamyśliła, po czym dalej kontynuowała opowieść.  

  – Chcieli go pojmać, lecz zaprawiony w boju Dobrivoj próbował stawić im opór. Prędko sięgnął po nóż na stole     

i krzycząc, byśmy uciekali tylnym wyjściem, rzucił się na nich. Z trudem udało nam się uciec z chaty. Uciekliśmy do 

lasu, lecz ci mordercy ruszyli w pogoń za nami. Próbowaliśmy ich zgubić i odpędzić, udając wraz z Ljubką, że rzu-

camy na nich czary, lecz ci... te, jebane ścierwa!!! 

    Mirjan ponownie zapłakała. Miniony wieczór musiał być dla niej naprawdę straszny.  

  – Zabili Ljubkę i Tiję. Nie chcą podzielić ich losu, rzuciłam się między największe krzaki, wpadając do opuszczo-

nej wilczej jamy – kontynuowała dalej. – Było bardzo zimno, głodna i wycieńczona czekałam aż do świtu, bojąc 

się spotkania z tymi zabójcami. Gdy rano chciałam wrócić do Kězlen i opowiedzieć o tym wszystkim, co się stało... 

dopadli mnie ci chłopi… 

    Znów nastąpiła cisza. Teraz, gdy wiedział już nieco więcej, starał się to wszystko poukładać jakoś w całość, je-

dnak miał pewną wątpliwość. 

  – Jedna rzecz nie pasuje mi do całości.  

  – Jaka?  

  – Žyrjina mogła pojmać Dobrivioja, używając swych mocy, ale tego nie zrobiła. Przyszła za to z chłopami i jaki-

miś łowcami. Chyba, że… 

  – Nią nie jest? – zapytała Mirjan. 

  – To na pewno ona, jestem tego niemal pewien, ale mogła utracić swe moce. To by wyjaśniało, czemu nie przy-

szła sama.  

  – Czy to możliwe, aby bogowie utracili swą moc?  

    Zamilkli. W tej historii, było coraz to więcej pytań, jak i odpowiedzi – i to właśnie nie dawało Tropicielowi spo-

koju.  

  – Owszem, to jest możliwe.  

  – Ale jak? 

  – Triodan i Derindron, dwaj bracia i jeden tron – zaczął opowieść. – Ci dwaj, dziesięć lat temu, zmienili oblicze 

świata. Derindron, starszy brat, nie mógł się pogodzić z tym, że to nie jego wybrano na króla Rendergoru. W tym 

dniu, kiedy to po raz pierwszy, od dwustu siedemdziesięciu siedmiu lat, złamano prawo wyboru na króla. 

  – Derindron zabił brata? – ta historia zaciekawiła Mirjan. 

  – Próbował, ale to mu się nie udało. Po śmierci króla Assery i władcy Rendergoru, Harridana, prawo do tronu 

przysługiwało najstarszemu z jego synów Derindronowi. Rada Świata, której przewodniczyli królowie pozostałych 

krain i Kapłani Anurbinu wiedziała, jak bardzo porywczy jest Derindron, że dla niego liczy się tylko władza, a n ie 

dobro ludzi, dlatego wybrano młodszego syna Harridana, Triodana, rozważnego i dbającego o dobro innych. To 
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właśnie tego dnia, kiedy Triodan został ogłoszony nowym królem Rendergotu, Derindron usiłował go zabić. Nie 

mógł się pogodzić z tym, że to nie jego wybrano na króla. 

  – Złapali go i wsadzili do lochu?   

  – Przyboczna staż w ostatniej chwili go powstrzymała, lecz ten jakoś zdołał im uciec. Tego samego dnia, wyrzekł 

się swej rodziny i poprzysiągł zemstę.  

  – Co było dalej? 

  – Zaledwie dwa miesiące później powrócił z armią, którą zebrał za ten czas. Orkowie, gnomy, trole, dzikie ludy, 

które sobie podporządkował najechały znienacka na Asserę. Derindron nazwał się królem Nemrodu, krainy na 

południowym wschodzie, gdyż nikt wcześniej nie chciał być królem tak dzikich i niebezpiecznych ziem. Dołączyło 

do niego także kilkoro ze Starych Bogów, z Žyrjiną na czele. 

  – Bogowie? 

  – Tak Mirjan, bogowie.  

  – A pozostali? Àzrnij, Ràjsza, Kažjar? Czemu nie pomogli zakończyć tej wojny? 

  – Kapłani Anurbinu twierdzą, iż w dniu, w którym doszło do wojny, pozostali bogowie nagle zniknęli. Nikt, kto 

wie, jak się z nimi porozumieć, nawet sami Kapłani, od tego dnia ich nie widzieli, nawet nie wyczuwają ich obe-

cności. Jednak w to nie wierzę, oni wciąż są pośród nas, tylko z jakiegoś powodu się nie ujawniają. I to także nie 

daje mi spokoju. 

  – Czemu bogowie stanęli po stronie Derindrona? 

  – Do dziś nikt tego nie wie. 

    Choć było to całkiem nie tak dawno temu, to każdy, kto brał w niej udział, nigdy jej nie zapomni. Tropiciel do-

skonale pamiętał tamte czasy. Wspomnienia krwawej i bezlitosnej wojny znowu powróciły. 

  – I doszło do starcia dwóch braci, które nazwano Wojną Królów.  

  – Wojska Derindrona i bogowie polegli, prawda? 

  – Tak, polegli, choć wraz z każdym mijającym dniem armia Rendergoru i jej sprzymierzeńców słabła. Wtedy to, 

po trwającej blisko pół roku wojny, postanowiono ją zakończyć.  

  – Słyszałam, że użyto magii potężniejszej niż sami bogowie. Powiedz, że się nie mylę? 

  – Dzięki mocy Kapłanów Anurbinu, dżinów z plemienia Tállagéntjali i Elfów Wysokiego Rodu, udało się stwo-

rzyć Xilgrirr – „Miecz Zagłady”, mogący odebrać wszystko i wszystkim.  

  – To tak… 

  – Postanowiono odebrać bogom moc. Wbić ostrze w ich serca, by wreszcie zakończyć tę wojnę. – przerwał jej 

Tropiciel. 

  – Kto miał na tyle odwagi, by to zrobić? 

    Nastała cisza. Poza biciem własnych serc i szumu drzew, nic innego nie usłyszeli.  

  – Ten ktoś się strasznie się bał, ale w tamtej chwili, musiał zaryzykować, nawet kosztem własnego życia. – Tro-

piciel wiedział, kto tego dokonał, ale zostawił tę tajemnice dla siebie. 
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  – Powiedz, że ten ktoś przeżył? Chciałabym go poznać, by zrozumieć, czemu zabrakło mi odwagi, by ochronić 

Ljubkę i Tiję. 

  – Przedarł się potajemnie przez szeregi armii wroga i dotarł do ich obozu, w którym przebywali Derindron, jak      

i Starzy Bogowie. Ci niczego nie podejrzewali. Zakradł się od tyłu i wbił ostrze Xilgrirru, wpierw w serce Žyrjiny,     

a potem… i kolejnych bogów. W jednej chwili, armii wroga licząca blisko pięćset tysięcy wojowników, nagle znikła 

wraz z bogami i Derindronem. Nikt nie wiedział, co się z nimi stało, aż… 

  – Do dzisiaj – rzekła Mirjan. 

  – Więc „Miecz Zagłady” nie unicestwił bogów, odebrał im moc. To dlatego wyczułem dziś ich obecność. Žyrjina 

przyszła z tymi łowcami po Dobrivoja, bo była bezbronna, pozbawiona tego czym włada, daru decydowania o ży-

ciu lub śmierci. Stała się po prostu zwykłym człowiekiem. Mam tylko nadzieję, że ich zastaniemy w chacie Dobri-

voja. 

    Tropiciel uderzył wodzami i skierował Czarnego w stronę północnej części Kězleńskiej Puszczy, tak jak wcze-

śniej wytłumaczyła mu ów drogę, Mirjan. 

    Wśród wiatru poruszającego krzewami i gałęziami drzew, w ciszy przemierzali las, wypatrując chaty. Słońce po-

woli schodziło ku zachodowi – to oznaczało, że południe już dawno minęło. Po raz pierwszy od kilkunastu dni 

promienie słońca prześwitywały przez szare chmury i przebijały się przez korony drzew. Czarny poruszał się stę-

pem po błotnistym podłożu, gdzie stajał już śnieg. Tropiciel miał to na uwadze, na wypadek, gdyby zabójcy opu-

ścili chatę przed jego przybyciem. W błotnistej ziemi szybko odnajdzie ich ślady. Wiedział jednak, wręcz czuł, że 

starcie z nieznanym mu dotąd wrogiem, rozegra się właśnie w chacie.  

    Po kwadransie, od ich ostatniej rozmowy, pomiędzy drzewami ukazała się sylwetka jakiegoś budynku, liczył, iż 

właśnie to jest ta chata, o której mówiła Mirjan. Ściągnął wodze, dając znak Czarnemu, by zwolnił, a następnie 

skierował go w stronę widocznego w oddali budynku. W odległości dwustu stóp od chaty, Tropiciel zatrzymał 

rumaka.  

  – Nikogo nie widać – oznajmił, spoglądając na chatę.  

  – Uciekli? 

  – Przekonajmy się o tym. 

    Przerzucił wodze przez głowę rumaka, po czym zbliżył się do jego pyska, dotykając dłonią jego miękkich chrap. 

Koń parsknął i kilka razy grzebnął kopytem w śniegu. Tropiciel poprawił popręg u siodła, po czym ściągnął pu-

śliska do oporu. Ujął pasek policzkowy lewą dłonią, a prawą przesunął po jego mokrym grzbiecie.  Uwiązując wo- 

dze do pnia drzewa, rzekł:  

  – Wybacz, ale musisz tu zostać.  

    Następnie spoglądnął na Mirjan i odparł:  

  – Ty także.   

    Wyciągnął z łubii łuk i przerzucił go przez ramię, kołczan zaś zarzucił na plecy. Teraz był już gotów do poznania 

prawdy i wymierzenia sprawiedliwości.  
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  – Tropicielu – rzekła Mirjan, gdy powoli się od niej oddalał. – Uważaj na siebie.  

    Nie odpowiedział jej nic, tylko ruszył przed siebie. Ściągnął z głowy kaptur, aby móc lepiej widzieć teren wokół 

siebie. Jaśniejsze i ciemniejsze plamy tworzyły na nim wzór maskujący, który teraz zapewniał mu niezły kamuflaż. 

Szedł powoli, uważnie spoglądając pod nogi, gdyż pod ziemią i błotem mogły zalegać suche gałęzie, na które nie 

chciał nadepnąć – inaczej najmniejszy trzask, mógł zdradzić jego pozycję, a to by tylko popsuło jego plan. Zresztą, 

przez wiele lat, przeszedł wiele wyczerpujących szkoleń, aby w takich sytuacjach jak ta, sobie poradzić. Uczono 

jego, jak i innych Tropicieli, sztuki bezszelestnego poruszania się, obserwacji z ukrycia, polowania i przetrwania       

w trudnych warunkach, co podczas podróży miało im się bardzo przydać. Głęboko oddychając, oparł się plecami   

o szorstką korę jednego z drzew. Poczuł zapach słodkiej, lepkiej żywicy i świerkowych igieł. Ogarnęło go uczucie, 

że ktoś lub coś go obserwuje, jednak nikogo nie dostrzegł. Z każdą chwilą był coraz bliżej chaty. Nie mógł pozwo-

lić, by nieznani mu zabójcy, go pierwsi ujrzeli. 

    Zbliżył się do kolejnego drzewa, jakim była sosna, przywarł plecami do jej kory i zmrużył oczy, obserwując oko-

licę. Powoli zapadał zmierzch, kontury drzew zamajaczyły przed chatą. Była zbudowana z ciemnego drewna. Po 

pokrytym strzechą dachu, spływał topniejący śnieg. Wychylił się zza drzewa i spojrzał w stronę budynku. Ale nie 

dobiegł stamtąd żaden odgłos, nikt się nawet nie pojawił.  

  – Niech to szlag! – był zły na siebie, świadom, że mogli już opuścić to miejsce.  

    Gdy już miał z powrotem ruszyć ku Czarnemu, z chaty rozległy sie donośne głosy. Szybko schował się za drze-

wem i uważnie nasłuchiwał wroga.  

  – Ruszać się! Już czas! – z chaty dobiegło wołanie.  

    „A więc są”– odetchnął z ulgą, czując zarazem, że musi się spieszyć. Zsunął z ramienia swą ulubioną i nieza-

wodną broń – łuk, z sześćdziesięciosześciocalowym łęczyskiem, z laminowanymi szarym „queralem ”– ochronną 

powłoką żywiczną – wygiętymi ramionami oraz majdanem z kła rhondara, który wziął do ręki. Czekał, aż pierwszy 

z łowców wyjdzie na zewnątrz. Gdy przed budynkiem pojawił się cień mężczyzny, powoli sięgnął do kołczanu po 

jedną ze specjalnych strzał. Tylko strzała o lotce z miękkiego pióra dawała mu tę przewagę, iż wróg nie usłyszy jej 

świstu. Najciszej jak tylko mógł, założył strzałę na cięciwę i ją napiął. Czekał, aż postać pojawi się na dogodnej 

pozycji do oddania celnego strzału. 

    Jednak cień na moment zniknął, lecz chwilę potem, przed chatę wyszło dwóch łuczników ubranych na czarno, 

trzymających w dłoni łuki. Rozmawiali głośno o czymś, ale z tej odległości Tropiciel nie mógł nic usłyszeć. Musiał 

ich wyeliminować, by zbliżyć się do chaty i zobaczyć, czy w środku jest Dobrivoj. 

  – Dwóch za jednym razem... to będzie wyjątkowa okazja – powiedział, widząc mężczyzn stojących naprzeciw 

siebie, idealnie stojących na linii strzału. 

    Nadeszła pora na oddanie strzału. Przy dwudziestosześciocalowym naciągu łuk dawał sześćdziesiąt funtów mo-

cy, to wystarczało, by mierzyć się z nimi. Strzała bez problemu pokona odległość trzydziestu stóp w czasie trzech 

sekund, jaka dzieliła go od zabójców. Uniósł łuk i wycelował grot, mierząc w szyję jednego z nich. Długa strzała 

bez problemu przejdzie na wylot i trafi też drugiego. 
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   „Już wystarczająco długo czekałem na ten moment ” – puścił cięciwę. Wystrzelona strzała szybko przemknęła 

między drzewami i wbiła się najpierw w szyję jednego, a potem i drugiego zabójcy. Obaj padli na ziemię. Szybko 

spojrzał w otwarte okna, by ujrzeć czy strzał przykuł uwagę innych, jednak nic takiego się nie wydarzyło. Pono-

wnie dobył strzały i wypatrywał kolejnego celu, który po chwili pojawił się w oknie. Znów użył takiej samej strzały 

jak przedtem, którą po założeniu na cięciwę i wymierzeniu w cel wypuścił z łuku. Ta wbiła się w pierś mężczyzn. 

Ten zachwiał się na moment i padł na podłogę. I wtenczas...  

  – Kurwa mać! – szybko schował się za drzewo.  

    Z chaty rozległy się krzyki. Słyszał odgłos napinanych cięciw. „Wiem, czasem działam zbyt szybko i nie rozwa-

żnie ” – skarcił się za to sam siebie. „Jak mogłem to...” – przerwał, świadom nagłej zmiany sytuacji.  

    Wiedział, że teraz staje się ona jeszcze bardziej trudniejsza. Tamtych było kilku, jak nie kilkunastu. Nie pozostało 

mu więc nic innego, oprócz podjęcia próby nierównej walki – wątpił bowiem, że wróg ma na tyle honoru, by ata-

kować go pojedynczo. Jego oddech ze strachu był nieco przyspieszony. „Hanzel nie byłby z ciebie dumny” – po-

wiedział sobie w myślach i na chwilę się uśmiechnął. Z drugiej strony – czyż to nie on powtarzał: „Zmień swój 

strach na atut, Raaginie. Ludzie pod wpływem strachu robili wielkie i wspaniałe rzeczy  ”. Miał pewien plan, lecz 

wpierw musiał się upewnić, że w środku chaty nie ma Dobrivoja. 

    Wziął głęboki oddech i spojrzał na łuk. 

  – No dobra, zaczynajmy – wyszeptał. 

    Ostrożnie wychylił się zza drzewa, by wiedzieć ile strzał poleci w jego stronę, a wtedy będzie wiedział, ilu za-

bójców czai się w środku. Wiedział, że będzie to wielce ryzykowne, ale to już od dawna było wliczone w jego fach. 

Nim jeszcze całkiem nie wychylił głowy, w jego kierunku poleciało już osiem strzał. Dwie wbiły się w pień drzewa, 

jedna o mało nie przecięła mu policzka, pozostałe wbiły się w ziemię tuż przed drzewem, za którym się schował. 

Wtenczas usłyszał rżenie koni i jakieś odgłosy. Ponownie wychylił się zza drzewa i ujrzał kilku łuczników, oddala-

jących się od chaty. Widział też kobiecą sylwetkę na jednym z koni, i kogoś przewieszonego przez grzbiet innego    

z koni. 

  – Dobrivoj. – Był niemal pewny, że to był on.  

    Jednak znalazł się w sytuacji, gdzie mógł ruszyć za nimi w pościg. Musiał wpierw zająć się ósemką łowców, któ-

rzy tylko czekali, aż ponownie wychyli się zza drzewa, by go zabić. 

  – Ośmiu na jednego… – to nie wyglądało najlepiej. 

    Mieli przewagę, którą zapewniała im chata. Mogli w każdej chwili go otoczyć, nie pozwalając mu tym samym 

ruszyć się z miejsca. „Nie tak to miało wyglądać ”– pomyślał, opierając się głową o szorstką korę drzewa. Zacisnął 

lewą dłoń na majdanie Àllaveyra – zwanego „Szybującym Orłem”. Wygięcia i wyrzeźbione na nim runiczne znaki, 

dodawały wdzięku tej śmiercionośnej broni. Teraz nie miał wyboru, po raz kolejny musiał zaryzykować. 

    Spojrzał na jedną z dwóch fiolek, tkwiących w pasie na jego prawej piersi, będącą jego jedyną szansą na po-

konanie wroga. „Oddech Totara ”– fiolka o błękitnym odcieniu szkła, była najbardziej zabójczą bronią Tropicieli, 

jak i zarazem bardzo tajemniczą. Ich receptury znane były tylko i wyłącznie członkom ich bractwa. Mieli ich kilka, 
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o ile nie kilkadziesiąt, o różnym zastosowaniu na wszelkie nieprzewidziane sytuacje. Tak naprawdę,  to Tropiciele 

cały czas pracowali nad coraz to nowymi fiolkami, eksperymentując, z coraz to nowymi składnikami. 

    Wiedział, że znajduje się za daleko, by móc jej użyć. Musiał zbliżyć się bliżej chaty, wystawiając się na ostrzał ze 

strony wroga. Jednak drzewa zapewniały mu jako taką ochronę. Wyciągnął fiolkę z kieszeni pasa na piersi, słysząc 

co jakiś czas świst strzał, wbijających się w drzewo, jak i w ziemię. 

    Wziął głęboki wdech i podbiegł ku drzewu rosnącemu tuż przed drzwiami. Zabójcy natychmiast posłali w jego 

stronę salwę strzał. Tylko dzięki wyćwiczonemu refleksowi uniknął śmierci – wiedział, iż sytuacja staje się coraz to 

bardziej dramatyczna. Rzucił się w lewą stronę, gdy groty dwóch strzał przeleciały tuż obok jego prawego ucha. 

Słyszał świst wypuszczanych zaskakująco szybko strzał. Przetoczył się na bok i szybko powstał, pędząc ku drzewu, 

unikając kolejnych strzał. Chybili, lecz zaraz potem ponownie wypuścili je z łuków. Widział kątem oka, jak jeden     

z zabójców prędko wybiega na zewnątrz, starając się przeszkodzić mu w ucieczce.  

  –Nareszcie – Tropiciel uśmiechnął się na ten widok.  

    Wyciągnął rękę przed siebie i palcami przekręcił kurek tkwiący we fiolce, na którym wyryto runy, znane tylko 

bractwu, po czym go nacisnął.  

  – To za Ljubkę i jej rodzinę!  

    Rzucił fiolkę ponad głową łowcy, który wcześniej wybiegł z chaty. Zatrzymał się nagle i z zaciekawieniem spo-

glądał na lecącą w powietrzu ampułkę, która wpadła do środka przez otwarte drzwi. Tropiciel wiedział, co się za-

raz stanie, więc szybko schował się za drzewo i wychyliwszy odrobinę głowę, obserwował to, co za chwilę się wy-

darzy. 

    Usłyszał trzask pękającego szkła, gdy fiolka uderzyła o kamienny komin na środku izby. Z jej wnętrza wydobyła 

się biało smuga, która wraz z rozprzestrzenianiem się po chacie, przybierała błękitnego odcienia. Zabójcy byli za-

skoczeni tym widokiem. Dopiero, gdy zobaczyli, jak niebieska smuga spowija każdą rzecz dookoła nich, i powoli 

kieruje się po ścianach, podłodze i suficie, zamieniając wszystko w lód, krzycząc jeden na drugiego, rzucili się do 

ucieczki. Jednak... było już za późno. Nim pierwszy zdołał dobiec do drzwi, błękitna smuga owinęła się wokół nich. 

W przeciągu kilku sekund, zastygli w takich pozach, w jakich zaczęli uciekać. Po chwili nastąpiło kilka eksplozji, je-

dna po drugiej. To, co przed chwilą zamieniło się w lód, zaczęło się nagle rozpadać w drobne kawałki. Lód trzaskał 

co chwila, rozrzucając odłamki we wszystkie strony. 

    Chwilę później zatrzeszczały pokryte lodem ściany oraz sufit, który spadając na podłogę wraz z dachem, rozbił  

w drobne kawałki lodowe figury łowców. Kilka sekund później zawaliły się i ściany. „Sprawiedliwości stało się za-

dość ”– pomyślał, widząc unoszący się z ruiny chaty, biało-błękitny, lodowy pył. Gdy wychylił się zza drzewa, osta-

tni ciemnowłosy łowca, w czarnej, skórzanej kurcie i z łukiem w dłoni, ocknął się z tego strasznego widoku. Spoj-

rzał na Tropiciela i wystrzeliwszy w jego stronę strzałę, zaczął uciekać w głąb lasu. 

    Strzała przeleciała obok niego, nie było nawet najmniejszej szansy, że w niego trafi, gdyż zabójca, pod wpływem 

strachu posłał ją na oślep. Nie tracąc ani chwili dłużej, Tropiciel ruszył za nim. Łowca biegł ile sił w nogach, lecz 

Tropicielowi wcale to nie przeszkadzało. Idąc powoli, dobył strzały z kołczanu i wymierzył ją w przeciwnika. Gdy 
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ten spojrzał w jego stronę, puścił cięciwę. Strzała mknąc między drzewami, trafiła go w nogę. Łowca jęknął z bólu, 

po czym upadając na ziemię, wypuścił z ręki łuk. Nie był w stanie już dalej biec, więc zaczął czołgać się w błocie, 

które wraz z zapadającym zmierzchem, zaczęło zamarzać. Następna, szybko wypuszczona z cięciwy strzała raniła 

jego udo. Wrzasnął. Ból był okrutny. Tropiciel widział, jak krew ścieka mu w dół po nodze. Znów krzyknął, próbu-

jąc wyrwać strzały z nóg, lecz straszliwy ból, mu na to nie pozwolił. 

    Z bezradności i rozpaczy, łowca pochwycił leżący obok niego kawałek drewna i rzucił nim w stronę Tropiciela. 

Odłamana gałąź, bo tak to można było nazwać, trafiła go w brzuch, jednak gruba kurtka zmniejszyła siłę uderze-

nia. 

  – Teraz to mnie wkurwiłeś! – rzekł Tropiciel, sięgając po kolejną strzałę.  

    Był pięć metrów od zabójcy, a strzał z tak bliskiej odległości zada mu jeszcze większy ból. Nie wahał się ani chwi-

li. „On po prostu na to zasługiwał ”– pomyślał Tropiciel, wspominając to, co zrobili rodzinie Ljubki. Gdy zakładał 

strzałę na cięciwę, łowca spróbował raz jeszcze dźwignąć się ziemi, by czołgając się w błocie, uciec przed nim, jak   

i przed śmiercią. Przemieścił się zaledwie o kilka centymetrów, kiedy to Tropiciel szybko wypuścił strzałę, raniąc go 

w bark. Łowca wiedział, że nie zdoła już uciec. Z nienawiścią spojrzał na przeciwnika i krzyknął:  

  – Tropiciele nigdy nie poniżali tak swego przeciwnika! 

    Ten uśmiechnął się, chcąc go w ten sposób poniżyć jeszcze bardziej.  

  – Co ty możesz o nas wiedzieć? – zapytał, jednak nie usłyszał żadnej odpowiedzi. 

    Tropiciel zarzucił łuk na ramię i podchodząc do niego, dobył noża. 

  – Žyrjina! Dokąd pojechała?!  

        Tropiciel szybkim krokiem, zbliżył się do łowcy, wbijając między jego żebra nóż. Ten jęknął z bólu, lecz prędko 

dobył zza pasa sztylet i wziął zamach w jego stronę. Tylko dzięki swojemu refleksowi, Tropiciel, chwytając za nad-

garstek jego ręki, w której trzymał ostrze, uniknął śmierci. Ostrze musnęło mu prawą brew, a krew pociekła po je-

go policzku. Tropiciel spojrzał w jego ciemne oczy, pełne strachu.  

  – To... była... – łowca starał się coś powiedzieć.  

    Tropiciel wykręcił jego nadgarstek, z którego wyleciał sztylet, po czym trzymając drugą ręką swój nóż, wbił go 

głębiej w jego ciało.  

  – Głupia decyzja – dodał, kręcąc ostrzem noża to na lewo, to na prawo, zadając mu straszny ból.  

    Krzyczał okropnie, jednak to Tropiciela wcale nie obchodziło, ten chciał poznać prawdę.  

  – A teraz... – wysunął odrobinę nóż z jego ciała. – Powiedz mi, kim jesteście i dokąd udała się Žyrjina?  

    Czarnowłosy łowca, o wychudzonej twarzy, stęknął kilka razy, wypluwając ślinę zmieszaną z krwią.  

  – Ja nie… – mówił dalej. 

    Tropiciel znów przekręcił nożem, kolejny raz zadając mu ból, tym razem jeszcze większy.  

  – Gdzie ona jest? No mów!    

  – Porwała Dobrivoja... ona i… 

    Czarnowłosy kolejny raz splunął krwią.  
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  – I kto? 

  – Liga... Cienia...  

  – Liga Cienia? – to zaciekawiło go jeszcze bardziej. – Jesteś jednym z nich?! Gadaj! 

    Stęknął i jedynie co zdołał powiedzieć, to: 

  – Król... Cieni...  

    Tropiciel powstał, wyjmując nóż z jego ciała, wiedząc, że lada moment skona, to była kwestia paru minut, a mo-

że nawet i sekund. Był świadomy, że nie wyciągnie już żadnych informacji od niego. Schował nóż do pochwy i się-

gnął po łuk i strzałę. Gdy ten zacharczał, oddał strzał prosto w jego serce, skracając tym samym jego męki. Ostatni 

raz spojrzał na zabójcę, a potem na zniszczoną chatę.  

    „Dlaczego Žyrjina, Liga Cienia i jakiś Król Cieni, porwali Dobrivoja? ”– próbował znaleźć odpowiedzi na te pyta-

nia, biegnąc ku Czarnemu i Mirjan. Musiał czym prędzej ich znaleźć, a wiedział, że wcale to nie będzie takie łatwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


