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Rozdział I: Drużyna

Już od wielu pokoleń Krainę trawiła straszliwa wojna. 
Mimo, że siedem wielkich Klanów zażarcie walczyło  

o wpływy, magom w końcu udało się zebrać Radę Siedmiu, 
która zdołała zaprowadzić tymczasowy, kruchy pokój.
W skład rady weszło siedmiu Mistrzów Magii, najlepszych 

czarodziejów Krainy. Mimo, że mieli oni silne, różniące 
się bardzo między sobą charaktery, udało im się znaleźć  
w końcu wspólny język. Prowadzone na zebraniach  
debaty dotyczyły głównie zjednoczenia Krainy i wprowa- 
dzenia jednolitej władzy. Przewodził im mag Kyubi  
Roc’Arto. Był rudym lisem, często widywanym  
w swoich wytwornych bjowych szatach. Uporządko- 
wany i dokładny, wyróżniał się nadnaturalnym sprytem  
oraz wrodzoną charyzmą. To właśnie jego opano- 
wanie i doświadczenie wojenne czyniło zeń dobrego  
Przewodniczącego Rady. To dzięki niemu doszło do  
podpisania paktu i póki co wszystko  
szło w dobrą stronę. Do momentu,  
kiedy pewnego dnia świat znów 
miał pogrążyć się w mroku  
i cierpieniu…

Kiedy umiera jeden z bogów, 
ze świata znika cząstka koloru  
z nim związana. Nieszczęście chciało,  
że siła, stojąca ponad czasem  
i ponad światami, zabrała Yirra.  

Kiedy umiera bóg, ze świata znika cząstka 
koloru. Nikt nie był przygotowany na to,  
że będzie to kolor magii. 

~ Nihii 1089



4 5

M ijał już prawie rok od zniknięcia Mistrza Roc’Arto. 
Nie mogliśmy dłużej bezczynnie czekać. Oddałem  

kwestię odnalezienia go w ręce awanturnika, który we 
krwi ma fach złodzieja i poszukiwacza ukrytych skarbów. 
Byłem pewien, że lis z takimi umiejętnościami jak on, jest 
w stanie znaleźć innego lisa. Pasterz Tęczowych Kutasów,  
mistrz fachu złodziejskiego, posługujący się językiem 
równie ostrym jak groty jego strzał, wydaje się być ideal-
nym kandydatem do tego zadania...

Nihii Wel’la odłożył pióro, kończąc pisać kolejny rozdział 
swojego dziennika, dmuchnął na stronę susząc atrament, 
zamknął okładki i odłożył go szuflady. Spojrzał z rezygnacją 
na stertę zaadresowanych do niego listów i westchnął ciężko. 
Pomniejsi magowie zaczęli odczuwać skutki zniknięcia  
koloru magii, ich czary stawały się coraz słabsze, pisali  
zatem do Mistrzów pytania i prośby o pomoc. Niemożliwe 
już było wykorzystywanie mocy w dużych ilościach. Każde 
kolejne zaklęcie zabierało część pozostałego jeszcze blasku. 
Nie dało się już dowolnie rzucać  
zaklęć bez poświęcania swojej  
własnej życiowej energii. To spowo- 
dowało, że wszyscy posługujący 
się magią musieli bardzo mocno  
rozważać każde użycie czarów.

To było nagłe i niespodziewane jak 
uderzenie pioruna. Jedno z zaklęć 
ochronnych aktywowało się, stawia- 
jąc sierść na karku maga na sztorc.  
Ktoś wtargnął do jego siedziby.  
Ten ktoś był już w tym pokoju.

A Yirr był bogiem magii. Magia, wszechobecna  
dotychczas w świecie, miała barwę niemożliwą 
do opisana przez zwykłego śmiertelnika. 

Odcienie rzucane przez medyków niosły ukojenie ciału, 
druidzi naturalnym cyklem rozpraszali magiczny blask  
na osobne barwy, nadając ziemi urodzajność, a zwierzętom 
płodność. Magowie zaś, wykorzystując pełne spektrum 
koloru, tworzyli piękne konstrukcje daleko wykraczające 
poza świadomość zwykłych ludzi, nierzadko materializując  
sny i marzenia.

Śmierć Yirra początkowo nie została zauważona przez 
mieszkańców Krainy. Jednak magowie, którzy momen- 
talnie wyczuli znaczące zaburzenia w czasoprzestrzeni, byli 
świadomi, że stało się coś złego. Wydarzenie to zbiegło się  
w czasie z zaginięciem Przewodniczącego Rady, które  
pozostawiło ją samą sobie. Pomimo braku Kyubiego  
pozostali radni próbowali kontynuować swoją pracę,  
jednak niebawem zaginęło kolejnych dwóch jej członków, 
pozostawiając na arenie tylko czterech Mistrzów.  
W Krainie znów zapanował chaos. Wyłoniły się nowe 
stronnictwa – na gruzach starego porządku powstały 
cztery wielkie Klany, z których każdy dążył do wyelimi- 
nowania pozostałych w wyścigu po niepodzieną władzę.  
Od otwartej wojny dzieliło ich  tylko wyrachowanie.

rys.: Blaine
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– Wiem, że tu jesteś. Pokaż się! – warknął Nihii, 
odwracając się powoli. Jednocześnie siłą woli 
zaczął tkać bariery ochronne. Często widywał 
oprychów, typów spod ciemnej gwiazdy, złodziei 
włamujących się do jego domu po kosztow- 

ności czy magiczne zapiski, jednak nigdy nie dotarli  
aż tak daleko.

Spomiędzy regałów z książkami wyłoniła się biała  
gryfica. Była tak delikatna i filigranowa w padającym blasku 
świec, że wydawała się wręcz ulotnym duchem. Przez głowę 
Nihiego przemknęła nawet myśl, że powinien zamknąć okna, 
by nie wywiał jej z pokoju niespodziewany przeciąg. Jednak 
jej zdecydowane spojrzenie, a ponad wszystko przypięte do 
pasa noże sugerowały, że raczej nie jest to niespodziewana 
fantazja erotyczna.

Przybyszka wyciągnęła pustą dłoń w uspokajającym geście.
– Spokojnie – powiedziała – nie przyszłam tu, by cię zabić 

ani okraść. Wynajęto mnie, żebym dowiedziała się, co stało 
się z kolorami magii. Moi zleceniodawcy są zaniepokojeni 
obecnym rozwojem sytuacji i oczekują… wyjaśnień.

Ostatnie słowa padły ze stanowczym naciskiem, który  
skojarzył się Nihiemu z damską szpilką wbijającą się powoli, 
acz stanowczo w stopę.

Nihi wstał z fotela i sięgnął po jedną z ksiąg leżących na 
pobliskim stoliku – Hmmm, młoda damo, mam pewne 
podejrzenia, ale... – urwał. Kurz zawirował w powietrzu,  
a wilk drgnął silnie, kiedy magiczne zabezpieczenia  
zadziałały ponownie – Co do wszystkich…

Gryfica w mgnieniu oka dobyła broni.  Na rampie telepor- 
tacyjnej rozbłysło światło i zmaterializowały się sylwetki  
dwóch lisów. W jednym Nihi rozpoznał sponiewieranego  
nieco, chwiejącego się Pasterza, z którym widział się  
zaledwie dwa tygodnie wcześniej, drugi natomiast, ubrany  
w wytworne szaty, dostojny osobnik stał pewny siebie  
jakby tego typu objawienia były dla niego codziennością. 
Silnie emanował magią i...
– Mistrzu Roc’arto?? Przecież to już prawie rok… skąd… 

gdzie się podziewałeś? – zdezorientowany Nihi kompletnie 
zignorował złowrogie syknięcie ze strony gryficy.
– To chwilowo nieistotne – odrzekł Kyubi, jako że był to 

on, we własnej rudej osobie. – Wysłałeś po mnie właściwego  
specjalistę, dziękuję ci bardzo. Zapomniałem, że masz aż tyle 
zaklęć alarmujących, wybacz. Nie mieliśmy czasu na zabawę 
w zapowiedzi. Widzę, że masz… gościa.
– Taak, i to bardzo dobrze, że jesteście wszyscy w jednym  

miejscu i czasie – wilk szybko powrócił do równowagi  
umysłowej – wytłumaczę do czego dotarłem raz i nie będę  
musiał się powtarzać. Musimy jednak się pośpieszyć.  
Chodźcie, nasz transport jest przygotowany już od dłuższego  
czasu, a w tawernie czeka mój znajomy przewodnik.  
Po drodze pokrótce omówię sytuację, w szczegóły zagłębimy 
się już na wozie. Czy jesteś gotowa nam pomóc? – zwrócił  
się do gryficy.
– Dobrze, pójdę z wami – odpowiedziała, chowając  

broń – Jestem Blajn Mono von Griffon, dla przyjaciół  
Guggruz – spojrzała groźnie na pozostałych – ale dla  
jasności, wy nie jesteście moimi przyjaciółmi. Możecie mi 
mówić “Wielce Szanowna Pani”.
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Wilk przewrócił oczami, wyciągnął z szafy spakowany  
plecak i udał się w kierunku wyjścia.
– Moje badania wskazują – zaczął tłumaczyć po drodze – że  

osłabienie magii i znikanie jej koloru jest efektem  
zniknięcia.. bądź śmierci Yirra. Jak wiecie, jest... był...on  
bogiem magii, i sytuacja z którą mamy do czynienia zdarzyła 
się już kiedyś…
– ...czy to znaczy, że wystarczy wrzucić żyrafę do wulkanu? 

– wymamrotał wciąż dochodzący do siebie po teleportacji 
Pasterz.

To była klasyczna gospoda, z niewyszukaną ofertą dla 
niewymagających klientów. Masywne drewniane stoły 

i ławy nosiły ślady po broni, którą często rozstrzygano tu 

spory. Z powały zwisał na łańcuchach solidny drewniany 
żyrandol, sugerujący wyglądem, że powinien się na nim  
bujać jakiś półnagi barbarzyńca. W wielkim kominku  
buzował ogień, a za solidnym dębowym barem urzędował 
karczmarz. Tłumnie zgromadzeni pili i rozprawiali przy 
akompaniamencie wilczego barda, a jakaś grupka w kącie 
rżnęła w karty kompletnie obojętna na otoczenie.
– No dawaj! Następna kolejka! – donośnie krzyknął jeden  

z gości, wznosząc pusty kufel wysoko ponad innych  
pijących i zaśmiał się zauważywszy, że po raz kolejny wygrał  
w klasycznej karczmianej grze “kto pierwszy wyżłopie piwo”.  
Reszta jego kompanów, choć z opóźnieniem, podnosiła swoje  
kufle do góry. Krzykacz, solidnie zbudowany gronostaj  
wywinął artystycznego młynka swoim toporem, omal nie  
trafiając śpieszącego z kolejnymi kuflami osła. Jego  
towarzysze złapali za swoje kufle i wznieśli kolejny toast.
– Za niepokonanego wodza! Hej Grave Łamignat!!
Od sąsiedniego stołu nagle wstał potężny niedźwiedź  

z kuflem w łapie.
– Nie wydajesz się być taki niepokonany! – wrzasnął. – To 

pewno wszystko na pokaz, staruszku! – Błyskawicznie wypił  
zawartość swojego kufla i roztrzaskał go o stół, posyłając 
wyzywające spojrzenie Grave’owi.
– Aye... szelmowsko uśmiechnął się gronostaj – Jednak 

patrząc na Ciebie nie widzę abyś był w stanie mi dorównać, 
zwłaszcza przy tym tłustym brzuszysku zalanym piwskiem. 
Bardzie, muzyka, tylko coś skocznego!

Grajek posłusznie uderzył w struny lutni, i wszyscy 
wiedzieli co się następnie wydarzy. Ci bardziej przezorni  
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zniknęli pod stołami, “karciany” stolik w kącie natychmiast 
został przewrócony na bok, a gracze schowali się za nim, nie 
przerywając rozgrywki.  Grave pewnie złapał rękojeść swego 
topora. Niedźwiedź ryknął wściekle, wyciągając swój miecz  
i mierząc wzrokiem Łamignata.

W tym właśnie momencie otwarły się drzwi i do karczmy 
wszedł wilk w towarzystwie dwu lisów oraz gryficy, zwra- 
cając na siebie uwagę zebranych.
– Grave! –  Krzyknał Nihii – Przyjechaliśmy po ciebie, 

pora ruszać! – wilk urwał, gdy dotarło do niego co się dzieje.  
Momentalnie przeniósł wzrok z gronostaja na niedźwie- 
dzia, potem z powrotem, nie do końca będąc pewnym  
co powiedzieć.
– Sprowadziłeś kolegów co? – wrzasnął awanturnik  

– Też mam swoich! – na ten okrzyk dwa inne niedźwiedzie  
zerwały się od stołu i stanęły za hersztem, wyciągając broń.  
– To co Grave… Zatańczymy?

Autorzy rozdziału I: 
Tekst główny: Nemadur
Współpraca: Pasterz, Nihi i LV
Skład: Kyubi
Korekta składu i treści: LV
Grafika: Blaine

Rozdział II: Koniec się zbliża

Salę wypełniły dźwięki lutni, wybijając rytmiczne  
staccato. Niedźwiedź pierwszy skoczył do przodu, 

jego miecz przeciął powietrze z cichym świstem. Grave 
bez większego wysiłku odbił broń atakującego na bok  
i sam wyprowadził cios. Kątem oka złowił rozmyty czarno- 
biały kształt który pomknął za plecy drugiego z przeciw- 
ników. Do melodii granej przez barda dołączył cichy 
zaśpiew lisa. Zapach ozonu wypełnił karczmę, płomienie 
świec zadrżały, a trzeci niedźwiedź zesztywniał niespo- 
dziewanie i runął z łoskotem w palenisko. Topór grono- 
staja po raz drugi ściął się z bronią herszta, tym razem 
wybijając miecz z wielkiej łapy i posyłając go pod  
nogi wilczego maga. Błyskawiczne uderzenie zdjęło  
niedźwiedziowi łeb z karku i posłało go na sterczący  
ze ściany hak, gdzie zawisł. Krew chlapnęła aż na sufit.  
Nihii nadepnął na rękojeść i rozejrzał się po sali. Bard, 
ewidentnie zirytowany tym, że cała walka skończyła 
się po kilku taktach, wyciszył struny wierzchem 
dłoni. Bezgłowy prowodyr bójki leżał przed złośliwie  
uśmiechniętym gronostajem. Jego pierwszy poma- 
gier zastygł w bezruchu z krwią ściekającą spod ostrza  
sztyletu wbitego w jego szyję i gryficą stojącą za nim  
na ławie. Dziób zabójczyni wyrażał pełne obrzy- 
dzenie, gdyż mokra plama na spodniach niedźwiedzia  
rosła z każdą chwilą, konkurując z rozlewającą się  
plamą krwi. Drugi leżał sparaliżowany w gorących  
węglach skwiercząc intensywnie.
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W dalszym kącie sali chwilowe 
poruszenie przerwał cichy świst 
wypuszczonej strzały i krótki krzyk, 
kiedy czwarty niedźwiedź wypuścił 
z dłoni toporek do rzucania i padł 
na ścianę ze strzałą sterczącą z oka. 
Pasterz, również widząc koniec starcia, 
odwiesił łuk na plecy.
– To nie był wasz dzień. Choć… 
patrząc na was, to nawet nie był 
wasz miesiąc. Spróbujcie poza snem zimowym. –  
powiedział Grave, ocierając topór i wieszając go u pasa.  
– Ruszajmy! - zakomenderował żwawo, otworzył kopnia- 
kiem drzwi i wyszedł w kierunku stajni. Kyubi wzruszył  
ramionami, pstryknął palcami i uwolnił swoją ofiarę spod 
zaklęcia paraliżującego. Bez słowa dołączył do Grave’a. 
Blajn kopnęła bezwładne już ciało trzeciego napastnika, 
które z mokrym plaśnięciem padło na podłogę i z gracją 
w każdym kroku skierowała się w stronę drzwi. 
– W sumie… nie musiałaś zabijać tego trzeciego – rzucił 
do niej Pasterz.
– Pazur mi drgnął.
– To za bałagan – powiedział Nihii, rzucając w kierunku 
przerażonego barmana srebrną monetę. Pasterz powoli 
podszedł do ostatniego żywego, jęczącego od poparzeń
– Nasmaruj sobie oparzeliny niedźwiedzim sadłem. 
Podobno pomaga… A nie… czekaj… – odwrócił się  
na pięcie z cynicznym uśmiechem i dołączył do reszty 
przed budynkiem. Po błyskawicznym osiodłaniu koni 
cała piątka ruszyła w spokojnym tempie w drogę.

Stara Trasa Imperialna, powstała jeszcze przed  
Wielkim Rozłamem i Wojną Klanów, była szeroką  

i solidną drogą łączącą stolicę Imperium, Te-Moak,  
z północą i południem kraju. Nawierzchnia ułożona  
z olbrzymich kamieni nie dawała się nadgryźć zębem  
czasu, ani zagarnąć otaczającej jej puszczy.
Słońce padało pod kątem, nierówno przebijając się przez 
korony wiekowych drzew.  Po kilkunastu minutach Grave 
sięgnął do plecaka i wyciągnął płat suszonego mięsa, 
które zaczął leniwie przeżuwać. 
– Nihii – zaczął Grave – z listu od ciebie wiem, kim  
są te dwa lisy. Ale powiedz mi, kim jest nasza piękna  
towarzyszka?
– Eee.. to jest Panna Blajn Mono Von Griffon, dla  
przyjaciół Guggruz… – powiedział wilk
– A dla ciebie – Wielmożna Madame – parsknęła gryfica, 
ucinając dyskusję.
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Po paru godzinach z naprzeciwka usłyszeli jakiś 
ruch. Blajn i Pasterz sięgnęli odruchowo po broń, ale  
odetchnęli, gdy z za zakrętu wyłonił się samotny  
pielgrzym. Był odziany w poszarpaną, brudną tunikę, 
przypominającą raczej worek na ziemniaki. W dłoni  
trzymał sękaty kij i roztaczał wokół siebie mało przyjemną 
woń niemytego, przepoconego futra. Gdy tylko stary,  
gruby lew zobaczył wędrowców, prawie do nich podbiegł.
– Koniec się zbliża! – wrzasnął, potknął się i zarył  
pyskiem w bruk. Podniósł się jednak natychmiast  
i wypluł z pyska trawę. – Nic… nic nie przeżyje.  
Zostanie tylko mokra ziemia… – zawiesił głos patrząc  
w niebo – ziemia i nietopyrze! – wykrzyknął.  
Podniósł się na łapy i przyłożył nos do nosa konia Blajn.  
– Rozumiesz, przyjacielu? Trzeba wszystkim powiedzieć… 
niech załatwią zaległe sprawy… i przygotują się na koniec! 
– powiedział, wpatrując się w ślepia wierzchowca. Ten 
oczywiście nie odpowiedział, za to Blajn, obdarzając  
szaleńca chłodnym spojrzeniem, pokazała pazurem  
za siebie.
– Idź tam, znajdziesz karczmę. Opowiedz im to.
Staruch spojrzał na nią mętnym wzrokiem, jakby  
dopiero teraz zauważył jej istnienie, po czym opierając 
się na lasce poszedł posłusznie w tamtą stronę. 
– Powiedzcie wszystkim! Tarraski nadchodzą! Nasz czas 
się kończy! – wrzaski grubego lwa jeszcze dłuższą chwilę 
goniły drużynę.
Po kilku godzinach po spotkaniu Grave zatrzymał konia  
i wskazał puszczę po swojej prawej stronie.

– To… gdzie znalazłeś Mistrza 
Kyubiego? – spytał Nihii  
Pasterza, który zaczynał  
przysypiać w siodle. Głos  
wilka otrzeźwił go, uszy stanęły 
na baczność.
– Na... północny wschód  
od Te-Moak jest świątynia. 
Stara i zrujnowana. Czasem 
pojawia się na mapach, ale  
zazwyczaj nikt o niej nie  
wie – zaczął lis odgarniając z czoła zafarbo- 
waną na tęczowo grzywkę – W każdym  
razie, Kyubi szukał o niej informacji w Bibliotece  
Gildii Magów w Te-Moak. A ja tam znam bibliotekarkę… 
– zachichotał, mrugając znacząco – Pamiętała,  
co wypożyczał, bo tej książki nikt nie ruszał od lat, 
i zobaczyłem, że tam była mapa od niej, i pisało, 
że to stara świątynia Yirra. No i tam poszedłem, wchodzę 
sobie, a w środku jest on…
– Już skończyłeś się przechwalać? A maść na ból zadu 
chcesz? Albo może niedźwiedzie sadło? – spytał 
Kyubi, który nie wiadomo skąd pojawił się tuż obok  
Pasterza.
– Ej, nie moja wina, że twoja durna pułapka wypaliła zbyt 
późno! Zresztą ciesz się, bo inaczej to twój ogon byłby 
przypalony, nie mój... – zaczął się bronić łotrzyk – zresztą…  
powinni mi za to płacić…
– Przecież płacą...
Grave zatrzymał niespodziewanie konia. 
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– Pójdziemy tędy. To niezły skrót, zaoszczędzi nam  
przynajmniej dzień – powiedział i zjechał z traktu między 
drzewa. Puszcza z początku wyglądała na bardzo trudny 
teren, pełen przewróconych, przegniłych drzew, chaszczy 
i zielska, co denerwowało nawykłych do wygód magów, 
ale już po niecałej godzinie mordęgi dotarli do brzegu 
wąskiej rzeki.
– Ta rzeczka wpada do Jaffy, przy samej przeprawie, 
pół dnia drogi od stolicy. No, jedziemy, powinniśmy 
zdążyć do miejsca noclegowego przed zmrokiem! - rzucił  
gronostaj i ruszył ścieżką wzdłuż brzegu. Kyubi i Nihi 
spojrzeli się po sobie z lekką irytacją, ale podążyli za nim. 
Wkrótce zaczął zapadać zmrok.

Puszcza po zachodzie słońca wyglądała dość ponuro. 
Gdzieś w oddali pohukiwała sowa, Nihii pod  

wpływem pełni czuł się lekko nieswojo, mając ochotę  
z niewiadomych przyczyn trochę powyć.
– Daleko jeszcze? – spytała Blajn, wyrażając niewypowie- 
dziane pytanie pozostałej trójki.
– Już właściwie jesteśmy – odpowiedział Grave, wskazując  
majaczącą przy zakolu polankę z porozrzucanymi,  
dziwnie regularnymi głazami – O, tam zatrzymamy się  
na noc - dokończył i popędził konia. Kiedy reszta drużyny 
dogoniła gronostaja, ten już stał na ziemi i zdejmował  
z wierzchowca koc i śpiwór. Zaczęto zatem przygotowania  
do noclegu.
– Pomóż mi z ogniskiem, panno Guggruz – poprosił Kyubi 
– Mówiłam, żebyście się do mnie zwracali per Najświętsza 
Wielebność.
W ciągu paru minut na środku polanki zapłonęło ognisko,  
nad którym w kociołku zaczęła wrzeć woda. Kiedy Grave 
z Pasterzem uwijali się z gotowaniem zupy z suszonego  
mięsa, Kyubi i Nihii z zamyśleniem przyglądali się  
rozrzuconym dookoła kamieniom. 
– Coś mi to przypomina – mruknał wilk – jakby symbol 
czegoś?
– E taaam – ziewnął lekceważąco lis – przypadek, wydaje 
ci się. W kartofelkach pływających w zupie też widzisz 
magiczne symbole?
Po szybkiej kolacji ustalono kolejność wart, z których 
natychmiast wymigali się magowie i wreszcie nastał czas 
odpoczynku.



18 19

To była warta Pasterza. Noc posrebrzona blaskiem 
księżyca z granatowym jak atrament niebem  

z usianymi gwiazdami nie zwiastowała tego co miało  
się niebawem wydarzyć. Zapatrzony w ciała niebieskie  
lis został niespodziewanie wyrwany z zamyślenia.  
Najpierw coś błysnęło. Potem futro na jego karku się 
zjeżyło, poblask księżyca zmienił barwę na tęczową.  
Zawył wiatr, dmąc ze wszystkich kierunków naraz,  
zawirowały liście. Łotrzyk rzucił się budzić magów, ale 
obaj zerwali się na równe nogi jeszcze zanim zdążył  
do nich dobiec. Gryfica poderwała się równie sprawnie. 
Grave potrzebował dłuższej chwili na oprzytomnienie, 
popijawa w karczmie odcisnęła na nim swój ślad.
– To burza magiczna! Nie widziano takiej od… – zaczął 
Nihii i urwał, kiedy spory liść wpadł mu do pyska.
 – ...od czasu poprzedniej Wojny Bogów. - dokończył 
spokojnie Kyubi.
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Rozdział III: Slajer... Aw-ruk!

Pięć staj dalej grupa wieśniaków bawiąca się na  
weselu wyszła za stodołę oddać mocz. Zaprawiony  

w czarnoziem borsuk oparł się o ścianę i beknął głośno, 
z ulgą. Obok niego tygrys, przewieszony przez barierkę, 
opróżniał żołądek.
- Za dużo wypiłeś, Rince? - spytał borsuk.
- Nie… znów zatrułem 
się jedzeniem. - odparł  
tamten. Próbował jeszcze  
coś powiedzieć, ale odgłos  
pioruna z kleksem zagłu-
szył jego słowa. Obaj 
stanęli prawie na baczność, 
wbijając wzrok w magiczne 
wyładowania na horyzon-
cie. Jedna z błyskawic 
uformowała się w kształt antonówki, z której wytrysnęły 
kolorowe iskry. Wieśniacy zostali owiani magicznym  
wiatrem, po czym futro borsuka zmieniło kolor  
na odblaskowy zielony, a tygrysowi stopy zmieniły się  
w gustowne kopytka.
- Cypis… śmiesznie wyglądasz - wymamrotał tygrys  
i zachwiał się lekko. Borsuk spojrzał na bok, gdzie jedna  
z dziewczyn - szopka - bawiąca się na weselu, stanęła  
w rogu zagrody, odwrócona do nich plecami. Do jego uszu 
doszedł odgłos lania po ścianie.
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- Odwal sieeeee... - wybełkotał borsuk - Wracajmy  
do środka, bo chyba trzeźwieję. Do dupy ta pogoda...
Tymczasem w magicznym kręgu magowie już zaczęli 
tkać zaklęcia. Ich zaśpiew przeplatał się ze sobą, błys-
kawice szalały za linią kamieni. Obaj czerpali kolor magii 
z burzy, kierując energię przeciwko niej samej. Jedno  
z zabłąkanych wyładowań przebiło się przez krąg i - nie 
dając żadnej szansy na reakcję - trafiło Blajn. Cichy  
trzask, obłok dymu - i w miejscu białej jak śnieg  
zabójczyni stała dorodna, biała kura.
Tkanie zaklęcia rozpraszające-
go trwało może minutę. Obaj  
magowie opuścili ręce, przez 
chwilę rozkoszując się ciszą. 
Burza skończyła się tak nagle jak 
się zaczęła. Po ziemi rozbiegły 
się zdenerwowane kartofelki, 
uciekające z zupy.
- Dzisiaj już nie wróci… -  
powiedział Kyubi, na co Nihii 
skinął głową - Wracamy do wart 
i spania, wyjazd rano..
- Koo...koo... k-gdak… - powiedziała Blajn. 
- Och, wybacz, Panno Guggruz - powiedział Nihii  
i odczarował kurę. Gryfica zachwiała się i wypluła pierze  
z dzioba.
- Mówiłam, żebyście mówili do mnie Bogini Stopionego 
Sera - wymamrotała. Nihii uniósł jedną brew w wyrazie 
osłupienia i niezrozumienia. Jednak wzruszył ramionami  

i ułożył się na kocu, a chwilę 
później - podobnie jak reszta, 
poza Pasterzem - zasnął.
Pasterz wznowił wartę. Miał  
ją oddać Blajn, ale czuł, że i tak 
by nie zasnął, więc po prostu 
jej nie obudził. Zamiast tego 
dołożył do ogniska i wpatrywał 

się w płomienie aż do wschodu słońca. 
Drużyna wstała chwilę po świcie, kiedy w kociołku 
zaczęła bulgotać woda wymieszana z miodem, orzechami  
i solidną porcją owsa. Po śniadaniu osiodłali konie, 
sprzątnęli obozowisko i ruszyli w dalszą drogę.
Jechali wzdłuż rzeki, potem drogą, i kompletnie nic 
się nie działo. Czasami tak bywa, że nic się nie dzieje. 
Było tak nudno, że Nihii zasnął w siodle i na jednym  
z zakrętów spadł z konia. Słońce chyliło się już ku  
zachodowi, gdy Kyubi nagle wstrzymał kolumnę.
- W lewo - powiedział cicho.
- Ale że co w lewo? - spytała Blajn, której koń prawie  
zderzył się z koniem Grave’a. 
- Nie pytaj, on to robi cały czas… - mruknął Pasterz,  
na chwilę się z nią zrównując.
- Słyszałem tooo - dobiegło z przodu
- Łokej, to teraz weź do serca - odciął się łotrzyk.
- Poczułem zaburzenie Mocy - powiedział mag i ruszył - 
Coś tam jest, chcę to sprawdzić.
Podróż trwała niecałą godzinę. Zatrzymali się przy  
polanie, pośrodku której był dość łagodny pagórek.  
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Na jego obwodzie stały kamienie, dość podobne do tych, 
z którymi przyszło im się zmierzyć poprzedniej nocy.  
Po uwiązaniu koni Magowie skierowali kroki w kierunku 
kopca, odprowadzani znudzonym wzrokiem Grave’a. 
- Tutaj! - powiedział Nihii. Jakby od niechcenia kopnął  
w ziemię i mruknął pod nosem cicho. W miejscu 
kopnięcia powstała głęboka na kilkanaście centymetrów 
dziura odsłaniająca masywne, drewniane, bogato zdobio- 
ne... drzwi. Tylko poziome.
- Świątynia… - powiedział Nihii - Sądząc po zdobie- 
niach… Jhara.
- Kogo? - spytał Pasterz
- Jhar był - albo jest - bogiem kłamstwa, iluzji i rzepy.
- Rzepy? - spytał Grave
- Nie gadaj, tylko otwieraj zamek - westchnął Kyubi.  
Pasterz odłożył w trawę łuk i przykucnął na drzwiach.
- Tu nie ma zamka. Za to coś tu pisze… nie znam tych liter 
- powiedział lis i przetarł palcami runy.

- Jest napisane  - poprawił go mag automatycznie
Blajn stanęła za nim i przyjrzała się napisowi.
- Po-el… s-sla-jer... aw-ruk? - przeczytała powoli,  
lekko sylabizując. Drzwi zadrżały, złodziej ledwo zdążył 
odskoczyć zanim zniknęły mu spod nóg, ukazując  
im ciasne, ciemne przejście w głąb. Z nieba spadło kilka 
dorodnych rzep. Jedna trafiła gronostaja w głowę.
- Au. Brr… rzepy - wzdrygnął się Grave.
- Nie mów, że się boisz rzep - rzucił w jego kierunku Nihii
- Nie. Po prostu ich nie lubię.
- E tam, jak dobrze doprawisz, to da się zjeść… - rzucił 
Pasterz.
- Koniec kółka dyskusyjnego. Złazimy - zarządził Kyubi.
Pasterz wziął w łapę kamyczek i rzucił nim w ciemność. 
Ledwo słyszalny, głuchy odgłos prawie natychmiast  
dotarł do jego uszu. Bez namysłu wskoczył w dół.
- Dziesięć stóp, może jedenaście. Na dole jest mech.  
Można zejść - powiedział już na dole i odsunął się.  
Reszta drużyny w miarę sprawnie do niego dołączyła. 
Ruszyli korytarzem, który dość stromo schodził w dół. 
Grave jako ostatni chrząknął znacząco, zatrzymując 

kolumnę.
- Co jest? - spytał Nihii
- Ja nie widzę w ciemnościach -  
powiedział spokojnie.
- No tak. Zapomniałem -  
odpowiedział wilk i krótkim gestem  
wyczarował małą świecącą kulę, 
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która szybowała nad drużyną pod samym sufitem  
oświetlając drogę. W pewnym momencie łotrzyk  
wstrzymał pochód, przeszedł parę metrów i przytulił  
ucho do ściany. Przeszedł jeszcze parę kroków,  
centymetr po centymetrze, i wcisnął 
jedną z cegieł. Nic się nie stało.  
Pasterz cofnął się zdezorientowany,  
ale po namyśle wcisnął inną  
cegłę. Tuż przed miejscem, w którym 
stał przed chwilą, świsnęła strzała. 
Lis kiwnął głową, sięgnął do paska  
z narzędziami i zablokował cegłę  
w jej pozycji. Jeszcze raz, dla  
pewności ją nacisnął. Nawet nie 
drgnęła. 
- Można iść dalej, tylko zapamiętajmy to miejsce… tak… 
na wszelki wypadek - powiedział i ruszył. Po drodze  
przycisnął jeszcze jedną cegłę, tym razem sprowadzając 
na bogu ducha winne powietrze ciężką kołyskę, na końcu 
której zamiast ostrza przecięła powietrze dorodna rzepa. 
Udało się mu jednak doprowadzić drużynę do pierwszej 
komnaty. Pomieszczenie było bardzo duże, magiczne 
światło ledwo rozjaśniało odległe ściany. Wszystko  
upstrzone było płaskorzeźbami i ozdobami.  
Gdzieniegdzie wisiały jakieś doszczętnie zjedzone  
przez robactwo szczątki drewnianych mebli czy zardze-
wiałe fragmenty broni. Grave podszedł do jednego  
ze stojaków i wyszarpnął ze skamieniałej podstawki  
ciężki miecz. Zamachnął się dwukrotnie i uśmiechnął się. 
- Chyba nikomu nie będzie potrzebne… - powiedział - 

Ciężki jest… ale jak się przypoleruje, to da radę.
- Nie przywiązywałbym się specjalnie - rzucił Kyubi,  
rozglądając się po komnacie. - Idziemy - powiedział,  
wskazując drugie z wyjść z komnaty. W tym samym  
momencie dało się usłyszeć cichy chichot, jakby  
dziecięcy, dochodzący z korytarza i powiał stamtąd  
wiatr, niosąc zapach sera i rzepy. Coś zamrugało w oddali.  
Po chwili z ciemności korytarza wybiegł pająk i zmienił 
się w marchewkę, która poturlała się lisowi pod nogi.
- Eeee... - zamyślił się łotrzyk - tam może być coś… innego 
niż dotąd. Co robimy?
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Rozdział IV: Sprawdzian siły

Kyubi uniósł brew. Otworzył pysk, żeby coś powiedzieć, 
ale ubiegła go Blajn.

- A co, boisz się…? - spytała, zawieszając na chwilę głos.
- Nie! - natychmiast zaprzeczył Pasterz - Nie boję się 
żadnych duchów! Tylko… - spojrzał w kierunku korytarza  
- Może on będzie lepszy w te magiczne mambo-dżambo 
niż ja. 
- Dobrze, pójdę - powiedział lis, przewracając oczami. 
Odwrócił się i ruszył dziarskim krokiem naprzód. 
- A marchew? - spytał Grave, wciąż wpatrzony  
w ex-pająka.
- Co marchew?
- No… co robimy z marchewką?
- Nic. A co mamy z nią zrobić, wsadzić sobie pod ogon? 
- uciął Nihii i lekko pchnął Grave’a do przodu, samemu 
zamykając kolumnę.
Ruszyli korytarzem. Nie był prosty, lekko skręcał  
w różne strony, chaotycznie rozmieszczone kolumny  
dezorientowały idących. Mrok był tak gęsty, jakby  
nienaturalny, musieli wspomagać się magicznymi  
światłami obu magów. Dziecięce śmiechy drażniły  
i denerwowały, drużyna w marszu nerwowo rozglądała się 
na wszystkie strony. Po kilkudziesięciu minutach Kyubi 
nagle zatrzymał się i zastrzygł uszami. Grave wyciągnął 
topór, cichy dźwięk rozszedł się po ścianach, odgłosy  

rodem z upiornego placu zabaw jakby  przybrały na sile.
- Eee.. tylko mi się wydawało… - mruknął Kyubi. Obejrzał się 
i wzdrygnął się nerwowo wskazując palcem - A co TO tam  
robi? - zapytał. W ciemności za nimi jarzyły się nad 
podłogą dwa czerwone punkty. Nihii ruchem ręki posłał 
w okolicę oczu swoją świecącą kulę, oświetlając siedzącą 
przy kolumnie lalkę z rzepą zamiast głowy. Na warzywie 
umocowane były dwa czerwone, odblaskowe guziki.
- Okeej.. - wzruszył ramionami Kyubi - Pewnie  
przeszliśmy koło niej. Ruszajmy dalej.
Kilkanaście kroków później Blajn złapała go za ramię, 
wskazując ponownie kierunek 
za ich plecami. Drużyna  
obejrzała się gwałtownie. 
Czerwonych par światełek  
za ich plecami przybyło. Tym 
razem już obie świetliste 
kule, pomknęły oświetlić 
kawałek korytarza którym 
właśnie przeszli. W ich świetle  
zauważyli, że lalka nie siedzi 
już za kolumną, a na środku 
korytarza, bliżej nich. Za nią 
siedziały lub stały inne lalki, 
wszystkie podobne do siebie, 
z głowami z różnych warzyw z przyczepionymi w miejsce 
oczu odblaskowymi guzikami. Pasterz oderwał od nich 
wzrok spojrzał na obu magów, którzy stali ze zjeżonym 
futrem, najwyraźniej niezdolni do dalszego działania. 
- E… - zaczął. W tym momencie Grave odsunął go z drogi, 
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podszedł do najbliższej lalki, złapał ją za nać i brutalnie 
wgryzł się w rzepę.
Powietrze przeszył ogłuszający, wibrujący pisk, urywając  
dziecięce śmiechy, świetlne kule magów rozbłysły  
nagle oślepiając wszystkich, a następnie całkiem zgasły.  
Magowie zgodnie wyśpiewali zaklęcie ponownie. Światło 
powróciło, oświetlając gronostaja żującego zwykłą rzepę. 
Lalki zniknęły. Wszyscy odetchnęli.
- Grave - zauważył Nihii - wydawało mi się, że nie lubisz 
rzepy?
- Rzepa to mój wróg, więc go zagryzam - wyszczerzył się 
wojownik.
Ruszyli dalej. Korytarz miał kilkaset metrów długości  
i za kolejnym zakrętem kończył się dużą komnatą. 
Gdy tylko łapa lisa przekroczyła linię drzwi, magiczne  
wyładowanie pomknęło w ich kierunku. W ostatniej 
chwili lis wykrzyczał jedną tylko sylabę. Nie był w stanie 
zneutralizować pocisku, ale skierował je w daleki koniec 
jaskini. Wiązka eksplodowała na miliony malutkich  
iskierek. Lis zaklął głośno i złapał się za dłoń. Oprócz  
zapachu ozonu do nosów reszty dobiegł smród  
przypalonego futra. Pasterz klepnął maga w ramię  
i wskazał odległy koniec komnaty. Blajn zjeżyła pióra, 
światło magicznej kuli odbiło się od topora Grave’a,  
a Nihii wciągnął ze świstem powietrze.
- Motyla noga… - zaklął cicho wilk. Przed nimi stał  
pokaźny oddział szkieletów i zombie. Za nimi unosił 
się pojedynczy licz, wpatrujący się w awanturników  
rozżarzonymi ślepiami, szczerząc żółte zęby w martwym 
uśmiechu.

- Łapkę nasmarujesz kremikiem potem… - rzucił Pasterz, 
sięgając po strzałę. Oblizał jej grot i nałożył na cięciwę 
- I CO JESZCZE PRZYZWIESZ? - krzyknął, posyłając  
strzałę w kierunku nieumarłego maga.
Ożywieńcy ruszyli do ataku. Blajn wystrzeliła jak z procy  
w kierunku najbliższego zombie a Grave, spokojnie  

kręcąc toporem wyszedł przed magów. Kolejna strzała 
Pasterza przeszyła powietrze, trafiając jednego zombiaka 
w oko. Ten jednak nawet się nie przejął, idąc do przodu 
równym krokiem.
- Nihi, tarcza! - krzyknął Kyubi. Wilk zaczął tkać zaklęcie  
obronne, półprzezroczysta poświata uformowała się 
przed magami. Kyubi stał spokojnie, powoli rzucając  
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następne, dłuższe zaklęcie. Gronostaj potwornym  
ciosem pozbawił szkieleta głowy, ale chwilę później ledwo  
zablokował jego cios z lewej strony.
- Bris’ngr! - krzyknął Kyubi w końcu. Ostrza broni  
Blajn i Grave’a rozbłysły niebieskim światłem. Strzała  
w oku zombie wybuchła, zostawiając z głowy rozkłada- 
jącego się ożywieńca bardzo niewiele, za to na bardzo  
dużej przestrzeni. Gryfica złapała dwa sztylety w łapy  
i zatańczyła między stworami, które zaczęły padać bez 
ruchu na posadzkę. Co sekundę kolejna strzała trafiała  
w cel, a ich eksplozje rozrzucały szczątki zombie dookoła. 
Wokół gronostaja uformowała się poważna kupa pono- 
wnie umarłych szczątek. Jedno z zaklęć licza trafiło  
w wciąż utrzymywaną przez Nihiego barierę. Wilk sapnął, 
ale błyskawicznie naprawił uszkodzenie.
- Idziemy! - mruknął Kyubi. Poszedł do przodu, paląc 
zombie i anihilując szkielety oszczędnymi ruchami łap. 
Nihi, oprócz utrzymywania tarczy, operował kulami  
światła, dając innym możliwość kontynuowania walki. 
Blajn skokiem powaliła na ziemię kolejnego szkieleta, 
który buchnął niebieskim światłem i przestał się poruszać. 
Zanim się podniosła, nad jej głową przeleciała gorejąca  
błękitem strzała, posyłając kolejnego zombie w niebyt.  
Jej sztylet pomknął rzucony w kierunku gronostaja, 
minął go o centymetry i utkwił w następnym zombiaku, 
który zadymił, zachwiał się i upadł na kolana. Jeszcze  
zanim zdążył całkiem opaść na posadzkę, była już 
przy nim i wyszarpnęła swoją broń, niskim cięciem  
przewracając kolejnego szkieleta.
- Licz! - krzyknął Kyubi do Nihiego - za trzy… dwa… jeden! 

Nie skrzyżuj promieni!
Bariera stworzona przez 
wilka zniknęła, a do  
promienia lisa dołączył 
drugi ,  oba skierowane  
w kierunku nieumarłego 
maga, który skontrował je 
zieloną wiązką ektoplazmy.  
Po sali rozleciały się na  
wszystkie strony iskry 
magicznej energii. Rozległ  
się przeszywający wrzask  
l icza,  który wypełnił  
komnatę nienaturalnym 

drżeniem. Ożywieńce zamarły, a potem chmarą rzuciły 
się na magów. Błyskawicznie doskoczył do nich Grave, 
jednym cięciem topora pozbawiając trzech nieumarłych 
czerepów. Blajn odpierała wrogów dwoma sztyletami  
i kopnięciami, niczym śmiercionośne tornado ostrzy  
i szponów. Co dwa uderzenia serca Pasterz wypuszczał 
kolejną strzałę. Cała trójka chroniła magów podczas 
ich pojedynku. W końcu, po kilku sekundach które wy-
dawały się wiecznością, lis szarpnął dłonią, posyłając  
przeciwnika na ziemię i przyciągając do siebie.
- Grave? - spytał cicho, przez zaciśnięte zęby. Gronostaj 
skoczył w bok i potężnym cięciem odrąbał czaszkę od reszty  
ciała. Dopiero teraz mógł się jej przyjrzeć - była smocza. 
Dla pewności strzaskał ją pod butem. Szkielety rozsypały 
się w pył, a zombie zamieniły się w chmury dymu. Na 
środku sali stała dorodna rzepa. Komnata wypełniona 
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była teraz tylko sapaniem.
- Wszyscy cali? - spytała Blajn po 
dłuższej chwili. Odpowiedziały 
jej ciche pomruki i zmęczone  
kiwanie głowami.
Po dłuższej chwili doszli do  
siebie na tyle, żeby się rozej-
rzeć. W ścianie pomieszczenia  
wykuty był niewielki ołtarzyk,  
na obwodzie komnaty rozmie- 

szczone były figury przedstawiające jakieś postacie  
uzbrojonych wojowników. Każdy z nich trzymał broń,  
a same pomniki wydawały się czegoś strzec. Zamiast głów 
miały czaszki. Przed ołtarzykiem stał marmurowy pulpit  
z otwartą księgą. Kyubi podszedł do księgi i zaczął  
ją wertować. Pasterz przyglądał się ścianie, na której 
wisiały drewniane szczątki łuku. Blajn i Grave - posągom. 
- Te czaszki… - powiedziała gryfica i urwała. Przeszła  
kilka kroków dookoła jednego z posągów - obracają się 
za nami.
- Rzeczywiście - powiedział 
gronostaj - każda czaszka ustawia 
się przodem do innej osoby.
- Faktycznie - zamyślił się Nihi  
i zanucił pod nosem zaklęcie.  
Przymknął na chwilę oczy.
- Proste umagicznienie -  
oświadczył - ale jak na zaklęcie, 
bardzo ładnie powiązane ze sobą 

i i strukturą zaklęć w całej komnacie. Pewnie ma robić 
wrażenie na rabusiach, panno Guggruz.
- Na nas też robi - mruknęła gryfica - i mówiłam, żebyś 
mówił nam Wasza Królewska Mość.
Nihii otworzył pysk ze zdumienia, ale nie zdążył  
powiedzieć nic więcej - spod pulpitu zawołał ich Kyubi.
- Chyba mamy odpowiedź… - powiedział - To jest księga 
magiczna, napisana ręką nekromanty. Jest tu opisanych 
parę … ciekawych... rzeczy. Wygląda na to, że Yirra  
można uratować. Zbierajmy się.
Blajn wyrwała z dłoni posągu mały sztylet. Brudny, tępy 
i zardzewiały. Pasterz zdecydował się na zabranie resztek 
dziwnego łuku. Z korytarza, którym weszli, rozległo się 
ciche tupanie. Do komnaty, na ośmiu pajęczych nóżkach, 
wbiegła marchew i zaczęła łasić się do Nihiego.
- Ech, no dobrze - westchnął wilk - możesz iść z nami.
Kyubi skończył badać ołtarz i obrócił go razem  
z fragmentem ściany, ukazując ciasne przejście.
- Czy zauważyliście, że zrobiło się jakby… zimniej? -  
zapytał Grave. Komnata zatrzęsła się. Z sufitu posypały 
się kamyczki, a zza ściany zaczęło dobiegać dziwne  
pulsowanie. W korytarzu, którym weszli do sali, zaczęło 
coś błyskać.
- Co znowu, do licha... - zaczął Pasterz i zadrżał.  
Powietrze stało się wyczuwalnie mroźne, na brwiach 
magów zaczął pojawiać się szron. Pulsujące światło 
zbliżało się nieubłaganie. Drużyna niepewnie cofnęła się 
w kierunku nowo otwartego przejścia.
- Nie wyczuwam… nic magicznego - powiedział zdumiony 
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Kyubi - to nie jest kolejna iluzja...
Z korytarza wyrosła chmura dymu, w której błysnęło  
światło. Na wszystkie strony wystrzeliły z niej ostre 
kolce, rozbijając posągi stojące przy wejściu. Kolejny  
obłok wynurzył się z poprzedniego. I kolejny i jeszcze raz.  
W końcu chmura ogarnęła zapomnianą kulę magicznego 
światła, która eksplodowała gasnącymi iskrami. Kolejny 
rozbłysk skierował dym w kierunku grupy, ostre kolce 
znów przecięły powietrze. Pasterz strzelił z łuku, ale  
strzałą przeleciała przez obłok nic nie robiąc.
- Podąża za światłem! - krzyknął Nihi.
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