
Dzieje Chaosu: Niebiańskie Przestworza, Prolog 

 

Był to upalny, czerwcowy dzień. Klasa z londyńskiego liceum, korzystając z sytuacji, że 

niedługo kończył się rok szkolny, pojechała na wycieczkę, by zwiedzić Stonehenge.  

Wczesnym porankiem po wejściu do autokaru, uczniowie wyruszyli w drogę. Była to 

niepozorna klasa, każdy każdego lubił, każdy z każdym miał dobre relacje. Przejechali przez 

zurbanizowaną część Londynu. Gdy go opuścili, wjechali na niewyobrażalnie wielkie równiny, 

przykryte gorącym płaszczem promieni słońca. Po tak nieskończenie długiej drodze przez 

upalne pola, wjechali do lasu, gdzie było choć trochę zimniej. Jechali między wzgórzami, 

podziwiając widoki oraz piękno natury. 

Do końca podróży było już niedaleko. Każdy się niecierpliwił ową wycieczką, a raczej 

oczekiwaniem na jak najszybsze wyjście z pojazdu, gdyż klimatyzacja przestała działać po 15 

minutach jazdy. Wszyscy, poza jednym chłopakiem. 

Miał on na imię James, a na nazwisko Rock. Tak jak jego rówieśnicy miał 17 lat. Wyglądał na 

zdrowego chłopaka, który w dodatku był w najlepszej formie odpowiedniej  do swojego wieku. 

Nie wyglądał przesadnie źle ani dobrze. Jego węgliste i puszyste włosy opadały mu na oczy, 

przez co musiał je co chwilę poprawiać. Oczy za to były czarne niczym granit. Trudno  

powiedzieć, co było jego tęczówką a źrenicami. Posiadał on niezliczoną ilość piegów, które 

były rozsiane na jego twarzy jak ziarna zboża na polu. Wiele osób o nim mówi jako o duszy  

towarzystwa i możliwości polegania na nim jak na Zawiszy. 

Opierał się głową o szybę, obserwując kończącą się granicę między lasem a polem, które 

znacznie się różniły się od tych, widzianych na początku drogi. Nagle usłyszał znajomy głos. 

- To będzie nudna wycieczka… - usłyszał James głos swojego dobrego przyjaciela, z którym 

siedział w autokarze. Zwrócił swoją głowę w kierunku jego towarzysza. Miał on na imię 

Matthew. 

Matthew Graveron to zmarkotniały i nieśmiały chłopak. W mniejszym gronie zachowywał się 

jak kompletne przeciwieństwo tego, kim byłby w stosunku do nowopoznanych ludzi, 

najwidoczniej, taka jest jego natura. Wyróżniała go za to niewyobrażalna empatia. Zawsze 

wiedział, co pomoże kogoś wesprzeć na duchu.  Był chudy, lekko zgarbiony. Miał szatynowe,  

kręcone włosy, które układały się w pewnego rodzaju trwałą na jego głowie. Oczy miał 

niebieskie, czuć było w nich pewną iskrę życia.  

- Dlaczego tak myślisz? – zapytał zdziwiony James. -  Myślałem, że interesujesz się właśnie 

takim typem wycieczek. – Dodał. W jego oczach było widać lekkie zaniepokojenie. 

- Tak, to fakt, jednak jeśli jedziemy tam obejrzeć tylko i wyłącznie Stonehenge, to w 

 rzeczywistości równie dobrze mogłem zostać w łóżku i się porządnie wyspać do co najmniej 

dwunastej w południe, niż wstać o ósmej, do tego jeszcze niewyspanym w ciepłym jak  

w środku mikrofalówki autokarze – westchnął Matthew, po czym wziął głęboki oddech po tak 

długiej wypowiedzi. Czuć było od niego ogromną frustrację. 

- Przesadzasz stary – rzekł James – Zaraz stąd wyjdziemy i od razu zmienisz zdanie, możemy 

nawet się o to założyć – powiedział z ekscytacją. 

- Pff! – parsknął śmiechem Matthew. – Ty chcesz się ze mną zakładać? Dobrze wiesz, że   

w większości sytuacji to ja mam rację. – Założył z góry. – Powiedz mi lepiej, o co chciałbyś się 

założyć – dodał, uśmiechając się lekko.                                                                 

 



 

Widząc zapał w oczach Matthew, James wyjął miedzianą pięciofuntową monetę z kieszeni, po 

czym pokazał mu ją przed oczami. 

- Pięć funtów za to, że ci się ta wycieczka spodoba – powiedział James z uśmiechem na 

twarzy. 

- A jak się nie spodoba? – zaśmiał się Matthew. – Co wtedy? – dodał. 

- Wtedy pobiegnę z tobą na plecach do domu 

- Zgoda – odparł Matthew. 

Po prawie pięciogodzinnej jeździe, klasie udało się dostać do celu. W momencie gdy autokar 

zaparkował na miejscu, wszyscy z przednich miejsc rzucili się w stronę wyjścia, by wziąć 

chociaż jeden oddech świeżego powietrza. James cierpliwie czekał, zanim cała klasa wyszła 

z autokaru, za to Matthew rwał się od razu do wyjścia jak reszta uczniów. Jamesowi jednak 

udało mu się go w ostatnim momencie zatrzymać, by ten nie zrobił zbędnego zamieszania. 

Klasa wyszła z autokaru i rozpoczęła wycieczkę. Najpierw uczniowie udali się do wyjścia  

z parkingu, gdzie czekał na nich umówiony przewodnik. Doszło do przeliczenia liczby osób. 

Nikogo nie brakowało. 

- Dzień dobry, miło mi was wszystkich poznać, nazywam się Marcus Bawersson i jestem 

waszym przewodnikiem – rzekł. – Zanim rozpoczniemy wycieczkę, musimy ustalić parę 

ważnych zasad. – Dopowiedział. 

- Zacznijmy od tego, zawsze, ale to zawsze trzymamy się grupy, z tego co słyszałem, jesteście 

z daleka, więc jakiekolwiek odłączenie od grupy proszę zgłosić mi lub wychowawcy. Do tego 

jeśli mowa o… - 

- Naprawdę, to zaczyna się robić już takie nużące, stale tylko te zasady i zasady, nie dość że 

jechaliśmy pięć godzin, to teraz całkowicie przypadkowa osoba będzie nam prawić kazania… 

Nie wytrzymam zaraz – szepnął Matthew do Jamesa. 

- Przepraszam! Kolego z tyłu -  zawołał Marcus. – Masz może coś do dodania? – zapytał 

podirytowany. Matthew od razu po usłyszeniu słów Marcusa skierowanych w jego stronę, 

uciszył się i zaczerwienił. 

Wycieczka rozpoczęła się. Klasa udała się zaraz za przewodnikiem, rozglądając się wokół za 

główną atrakcją wycieczki – Stonehengem.  

- Jest wiele legend związanych ze Stonehengem. – Zaczął mówić przewodnik. Klasa, słysząc 

te słowa, od razu zaczęła nadstawiać uszu, gdyż najbardziej ich to interesowało z całej 

wycieczki. 

- Najbardziej opowiadana mówi o tym, że był on związany z kultem Księżyca i Słońca. Księżyc 

oznaczał kobietę, a Słońce - mężczyznę, w skrócie. Kult ten był już uprawiany aż trzy tysiące 

lat przed naszą erą – mówił Marcus. 

- To było bardzo dawno temu… - pomyślał James, wpatrując się w odległy obraz celu podróży. 

- Słońce symbolizowało moc, siłę, potęgę, chaos, za to Księżyc spokój, spryt i wytrwałość – 

kontynuował Marcus. – Ważnym elementem tej legendy nie są wspomniane wartości, ale lud, 

który musiał wierzyć w konkretny symbol. Krążą legendy, mówiące o tym, że na samym 

początku kult ten prowadził wewnętrzną wojnę o potężniejszy symbol. O dziwo, żaden nie 



wygrał, a wojna ustała po nieustannych setek walk – Marcus wziął oddech, aby móc opowiadać 

dalej.  

- Podobno, z Stonehenge czerpano pewną moc, która była potężna i potrafiła z niczego zrobić 

coś, a z czegoś nic – opowiadał dalej. – Legendy, jak legendy, jednak w tym chodzi o to, żeby 

zawrzeć to ziarno prawdy... – skończył opowiadać. 

Koniec końców, po długiej podróży w cieple słońca, uczniom udało się dotrzeć do ostatniego 

celu podróży. Grupa odłożyła swój bagaż nieopodal przystanku, po czym udała się w kierunku 

Stonehenge. James oraz Matthew okrążyli cały kamienny okrąg dwukrotnie, po czym 

postanowili usiąść na suchej trawie nieopodal głównej atrakcji w oczekiwaniu na dalszy ciąg 

wycieczki. 

Pozostała część grupy, nawet nie dokończyła pierwszego okręgu, tylko od razu zaczęła robić  

zdjęcia przy relikcie przeszłości. 

- Hej, zobacz. Nasza klasa robi zdjęcia klasowe – powiedział podekscytowany James. – 

Chodź, wstawaj leniuchu, wiem, że już ci się nic nie chce, ale musimy być na tym zdjęciu – 

próbował przekonać swojego przyjaciela, by ten się w końcu ruszył z miejsca. 

- Dobrze wiesz, jaki jestem teraz znużony… przyjdę za chwilkę… - odpowiedział sennym 

głosem Matthew, po czym położył się do góry brzuchem na trawie i nie wyglądał na chętnego 

do współpracy. 

- Matthew… zaraz ciebie wyciągnę na siłę – zagroził James. 

- To to zrób – odpowiedział znużonym głosem Matthew. 

James od razu wyskoczył przed ręce przyjaciela, obrócił go na bok, wziął na plecy i pobiegł 

razem z nim w kierunku grupy. 

- Z-z-zaraz c-co ty wyprawiasz?! – wykrzyknął przerażony sytuacją Matthew. 

- To, co powiedziałem, że zrobię – odpowiedział rozbawiony James. 

Dwójka chłopaków podbiegła do grupy i ustawiła się do zdjęcia. James, uśmiechnięty oraz 

pewny siebie, pozował do zdjęcia klasowego, gdy zmarnowany Matthew tylko próbował 

udawać choćby trochę szczęśliwego wyjazdem. 

Minęła godzina od momentu przyjścia na Stonehenge. Ciepłe słońce zakrywało każdego, 

zimna bryza wiatru wyrównywała temperaturę ciała. Krajobraz wokół Stonehenge zachęcał  do 

udania się w dalszą trasę. Lekkie wzgórza polany odbijały słoneczne światło rosą, która 

jeszcze pozostała z dzisiejszej mglistej jak wata cukrowa nocy. Za pagórkami można było 

dostrzec wysokie, prawie dotykające dostrzegalnego horyzontu korony drzew, sugerujące, że 

jest w pobliżu las, pozwalający się schronić przed nadchodzącym upałem. 

- Proszę, żeby wszyscy zebrali się! – zawołał stanowczo Marcus. – Teraz udamy się na krótki 

spacer do tamtego lasu – wskazał lekko ubrudzonym ziemią palcem. – Mam nadzieję, że ten 

plan wam się spodoba. Po naszej krótkiej wyprawie, udamy się z powrotem do autokaru – 

dodał, uśmiechając się przy tym.  

- Tak! – grupa odpowiedziała pełna ekscytacji i zaangażowania, skutkujące pojawieniem się 

jeszcze większego uśmiechu na twarzy Marcusa.  

- W takim razie, na koniec świata i jeszcze dalej! – zawołał Marcus, po czym udał się w kierunku 

lasu, a za nim cała klasa. 



Przejście z jednego wzgórza do drugiego, nawet nie zajęło 10 minut, a cała grupa już się 

znalazła wewnątrz lasu. Obserwując środowisko, można było dostrzec bogatą w naturę ściółkę 

leśną, pod którą kryły się drobne rośliny, kolonie mrówek, krzaki krwistych malin i pojedyncze 

zbiorowiska grzybów niewyglądających na jadalne. Drzewa rosły w taki sposób, że układały 

się w równej linii, co pozwalało zobaczyć każdego idącego obok. Korony drzew i ich liście 

przykrywały promienie słońca, pozwalając tylko na przejście pojedynczym promyczkom. 

Zamyślony James szedł w głąb lasu, wpatrując się w górę drzew, obserwując zróżnicowane 

ułożenie liści i przerw między nimi. Po jego prawej stronie szedł Matthew, który  

w przeciwieństwie do swojego przyjaciela, patrzył w dół, podziwiając drobną dróżkę mrówek  

z jednego drzewa do drugiego. Oboje szli trochę z boku grupy, jednak cały czas się jej trzymali. 

Las, im dalej w głąb, wydawał się coraz to bardziej nieskończony, a światło dochodzące z 

wejścia do niego, z każdym krokiem naprzód, stawało się coraz to ciemniejsze. Jedynym 

źródłem światła stawały się pojedyncze pasma promieni słonecznych, przebijających się przez 

liście drzew. Dawało to jeszcze większe wrażenie rozległości lasu. Po dłuższej przeprawie 

przez zgiełk natury, Marcus stanął w miejscu i zwrócił się w kierunku grupy. 

- Pewnie jesteście zmęczeni, więc teraz jest 30-minutowa przerwa, usiądźcie na chwilę na 

miejscu, odpocznijcie. Powrót na pewno nam zajmie trochę, więc radzę zebrać siły! – zawołał 

Marcus do grupy.  

Wszyscy przemęczeni wyprawą postanowili usiąść na miejscu. Matthew i James położyli się 

przy dużym pieńku dębu, spoglądając w kierunku nieba, oddychając przy tym spokojnie. 

- Wiesz, co jest rzeczywiście interesującego w tej wycieczce James? – zaczął rozmowę 

Matthew. 

James tylko zwrócił głowę w kierunku przyjaciela, jak gdyby oczekiwał odpowiedzi. 

- To, jak liście przykrywają nam krajobraz nieba… - odpowiedział w marzycielski sposób 

Matthew. 

- To fakt, rzeczywiście jest ciekawy widok… - James mówiąc to, skierował swoją głowę, po 

czym się przysunął bliżej do pieńka. 

Nie minęła minuta odkąd James się ruszył, a zaczął czuć kłujący ból w plecach. Zaczął  

wierzgać, tak żeby się wygodnie ułożyć, jednak ból tylko coraz  narastał. 

- Kurka wodna… - powiedział pod nosem podirytowany James, po czym wstał i kucnął, żeby 

sprawdzić, co go kłuło. Na pierwszy rzut oka, spoglądając na miejsce swojego łoża, nic nie 

zauważył. Już chciał się z powrotem położyć,  gdy zauważył kątem oka błysk odbijających się 

promieni słońca od ziemi. Od razu zaczął grzebać rękoma między trawą, aż w końcu z niej 

wyjął srebrną, tajemniczą biżuterię.  

Był to nieskazitelnie błyszczący promieniami słonecznymi naszyjnik. Łańcuch, na którym był 

zawieszony,  lśnił srebrzystym blaskiem. Zawieszka za to przedstawiała smoka, który ściskał 

swoim ogonem złoty miecz. Czarną rękojeść miecza ściskał swoim pyskiem, a skrzydła 

platynowe miał szeroko rozszerzone pod kątem prostym do rękojeści. James, spoglądając na 

niego swoimi zaskoczonymi sytuacją oczami, miał wrażenie, że naszyjnik ten miał pewną aurę. 

Od razu tę myśl przepędził z głowy i dalej oglądał ten naszyjnik. 

Matthew obrócił się do Jamesa,  zaskoczony jego znaleziskiem. 

- Zaraz, gdzie go  znalazłeś?! – wykrzyknął Matthew. – Ten naszyjnik jest taki piękny… nawet 

u jubilera takiego nie można znaleźć… - dodał z nutką zazdrości.  



- Stary, uwierz mi na słowo, sam nie wiem. Jestem tak samo zaskoczony tym jak ty – 

powiedział James, próbując ułożyć jakkolwiek spójne logicznie zdanie. – Wiem jedno, takich 

rzeczy się nie znajduje  przypadkowo. W szczególności takiej jakości… - wspomniał lekko 

przerażony, po czym założył naszyjnik na szyję. 

Nagle na twarzy Jamesa, z zaskoczenia, wyraz zmienił się na szyderczy uśmiech. 

- Którą mamy godzinę? – zapytał James stanowczo.  

- 17:38 – odpowiedział Matthew. – Czemu pytasz i dlaczego się tak dziwnie uśmiechasz…? – 

dodał lekko zaniepokojony wyrazem twarzy przyjaciela.  

- Wstawaj, idziemy na kolejną wyprawę – wyszedł James z inicjatywą. – Jeśli to znaleźliśmy 

w tak niepozornym miejscu, to równie dobrze może być więcej takich skarbów w pobliżu, stary, 

wiesz za ile możemy to sprzedać w lombardzie? – skończył z oczami wypełnionymi iskrami 

ekscytacji i motywacji w jednym. 

- To jest okropny pomysł, nie dość, że mamy naprawdę mało czasu, to w dodatku kompletnie 

jestem wymęczony… - markotnie odpowiedział Matthew na propozycje Jamesa. 

- Nie gadaj głupot, zbierz się i chodź, wrócimy na czas, będziemy wszystko kontrolować. – 

stwierdził pewien siebie James. 

- To jest głupi pomysł… ale pieniądze mnie przekonują – rzekł Matthew, powoli wstając spod 

pieńka. 

- No to co? W drogę! – oświadczył James, po czym niezauważeni ruszyli w głąb lasu w 

poszukiwaniu skarbów. 

Minęło zaledwie 5 minut, para chłopaków znacznie oddaliła się od grupy, na tyle, że miejsce 

w którym klasa się zebrała, było już dla nich niezauważalne. Las zaczął się ściemniać, wiatr 

przeraźliwie szumieć i rwać. Leśna, zwiększająca swoją gęstość mgła zaczęła otaczać 

przyjaciół, a szelest liści potęgował rosnący niepokój u Matthew i Jamesa. 

- Mówiłem James! – wykrzyknął zirytowany Matthew. – Nic nie znaleźliśmy, a do tego jeszcze 

brakuje, żebyśmy się zgubili w tym jakże rozległym lesie! – przerażony krzyknął w kierunku 

przyjaciela, który z dalszym zapałem szukał zagubionych bogactw pod ściółką leśną. 

- Eh, która godzina? – odetchnął, zawiedziony brakiem znalezisk James. 

- 17:43 James, 17:43! Za dokładnie 17 minut mamy wracać, a my jesteśmy w środku 

kompletnego leśnego labiryntu! – wykrzyknął Matthew. – Po co ja się w ogóle zgadzałem, żeby 

z tobą się wybrać tutaj… - zaczął rozpaczać. 

- Już, już, dobra wyluzuj gościu, nie jesteśmy literalnie pięciolatkami, którzy nie wiedzą jak się 

odnaleźć w tak niepozornym lesie. Przesadzasz, naprawdę – odpowiedział zdenerwowany 

James – wracamy – skończył mówić. 

Dwójka przyjaciół zwróciła się ku powrocie, gdyby nie to, że droga powrotna zdecydowanie się 

różniła od tej,  którą szli. Zdezorientowani chłopcy zaczęli się rozglądać w kierunku 

poszukiwania grupy. Logicznie, udali się w kierunku, z którego przyszli. Mgła coraz to bliżej 

otaczała chłopaków, a temperatura zaczęła się obniżać. Wiatr zaczął wiać na tyle mocno, że 

liście zaczęły szeleścić, że nie było słychać tego,  co się działo wokół chłopaków.  

Przerażenie, niepokój i napięcie -  są to emocje, które głównie Matthew i James czuli, jednak 

nie odzywali się słowem do siebie, tylko wędrowali poszukując drogi powrotnej. 



Nagle, wiatr ustał, mgła zaczęła się wycofywać a przerażająca cisza zaczęła wywoływać pisk 

w uszach postaci.  

James, obserwując zaskakujące zjawiska, rozglądał się na wszystkie strony świata, byleby 

odnaleźć jakiekolwiek źródło światła. Niestety, takiego nie znalazł. Chłopcy w tym samym 

momencie wyjęli telefony, by sprawdzić czy mają zasięg, niestety nie było go.  

- Którą masz godzinę? – przerwał narastającą w uszach ciszę James. – Mi pokazuje… - 

przełknął ślinę z przerażenia. – Że jest nadal 17:43 Matthew… - wydusił z siebie. 

- …17:43 – odpowiedział trzęsącym się głosem Matthew. 

James schował telefon, po czym oparł się o najbliższe drzewo, chwytając się za głowę i patrząc 

desperacko w ziemię. 

- MÓWIŁEM, MIAŁEM RACJĘ. MOGŁEM Z TOBĄ NIE IŚĆ. TWOJE PLANY I POMYSŁY 

ZAWSZE MUSZĄ KOŃCZYĆ SIĘ OKROPNIE – zaczął się rozpaczliwie drzeć Matthew. 

- Matthew. Zamknij się -  wydusił sucho z siebie słowa James. 

- Co? O czym ty do mnie mówisz? – odpowiedział zaskoczony słowami Jamesa, Matthew. 

- Siedź cicho, widzę za tobą ślady – wysyczał James, po czym udał się za swojego przyjaciela 

i kucnął. 

Ślad był czarny jak smoła. Pozostawiał on charakterystyczny wygląd nogi ptaka, tyle że ślad 

ten był dziesięciokrotnie większy od ptasich osobników ze szponami o wielkości dłoni 

przeciętnego człowieka. 

- Matthew… to nie są ludzkie ślady – wydusił ledwo z siebie James. 

Chłopcy usłyszeli za sobą zamrażający krew w żyłach głęboki oddech. Skamieniali z 

przerażenia, odwrócili się w kierunku oddechu. To co ujrzeli, nigdy nie widzieli nawet w 

najbardziej przerażających horrorach, które mieli okazję obejrzeć w ich życiu. 

Ukazała im się smoliście czarna chuda do kości szkarada. Miała ona postrzępioną we 

wszystkie strony  głowę. Z jej  ogromnych oczu  i ust wydobywało się kolorem przypominające 

ogień światło, a z rogów było widać unoszący się żar. Kły i szpony rzeczywiście miały rozmiar 

jednej ludzkiej dłoni. Stała na nogach, ciężko oddychając, wydychając przy tym pojedyncze 

iskry z zazębionej ostrymi jak brzytwa węglowymi kłami. Ogon kreatury sięgał długością do jej 

głowy i spokojnie wił się za nią.  

Wyraz twarzy bohaterów mówił wiele za siebie. Oboje zbledli do koloru osaczającej ich z 

powrotem mgły gęstej jak mleko. Nogi im drżały, nie byli się w stanie ruszyć. Nawet wzięcie 

pojedynczego oddechu było dla nich wyczynem. 

Ni stąd, ni z owąd kreatura ryknęła. Tak głośno, że cały las w obrębie kilometra zaczął się 

trząść, liście szeleścić, krzaki  łamać się. Krzyk dotknął także bohaterów, odpychając ich na 

metr, co utrudniło tym bardziej dokonanie jakiejkolwiek akcji obronnej. 

Szkarada uniosła swe szpony, zacisnęła je, po czym zaczęła się szyderczo uśmiechać, co 

wywołało jeszcze większy lęk u bohaterów. Nieoczekiwanie wykonała wysoce prędki skok w 

kierunku bohaterów, odpychając ich w głąb lasu. Oboje uderzyli z impetem w dwa różne 

drzewa, leżące równolegle w stosunku do siebie. Stłumiony sytuacją James, dostrzegł, że 

nieznana mu istota z piekła rodem, idzie w kierunku jego przyjaciela.  



Niespodziewanie, poczuł wibracje na jego klatce piersiowej. Ciemnowłosy spoglądał na nią, 

po czym dostrzegł neonowo – niebieskie światło rażące oczy. Zaczął odczuwać nagle wibracje 

na całym ciele. Miał poczucie niespodziewanej w takiej sytuacji siły, pewności siebie i 

niezahamowania. Zaczął powoli wstawać, zaczynając od pierwszej nogi, po drugą, aż był w 

stabilnej pozycji. Spojrzał lekceważąco na piekielną szkaradę, mozolnie zbliżającą się z chęcią 

zakończenia żywota Matthew, który leżał nieprzytomnie pod dębowym drzewem. 

Zaczął groźnie stąpać w kierunku demona. Ten usłyszał kroki i milimetry przed wbiciem 

szponów w klatkę piersiową Matthew, zwrócił swoje szpony w kierunku Jamesa, sycząc w jego 

stronę. Bohater, niezaskoczony tym, nadal zbliżał się do szkarady. Jego prawe oko zaczęło 

płonąć ogniem o błękitnej barwie, ukazując truchlejącą z bohatera tajemniczą moc. Prawa ręka 

Jamesa zaświeciła się oślepiającym promieniem światła. Gdy blask zgasł, można było 

dostrzec, iż dłoń ciemnowłosego stała cała w błękitnych płomieniach, bohater zacisnął ją, po 

czym stanął w miejscu, oczekując na ruch stwora. Potwór, nie czekając dłużej, skoczył wysoko 

ponad koronę drzew. James, widząc ten ruch, w nienaturalnej prędkości poszedł w miejsce, 

gdzie szkarada wyskoczyła, po czym widział, jak ta ląduje w miejscu chłopaka przed jego 

ruchem. Widząc brak ofiary na miejscu i zmianę jego położenia, skoczył nadzwyczajnie szybko 

ponownie. James, zrobił kolejny nadprzeciętny unik w inne miejsce. Szkarada powtarzała ten 

ruch niejednokrotnie, jednak chłopak stale ze stoickim spokojem odskakiwał w inne miejsce. 

W pewnym momencie doszło do serii skoków i nieprzewidzianych lądowań, jednak to nic nie 

zaskoczyło Jamesa, który przewidywał, gdzie stwór upadnie.  

Nagle stwór dokonał kolejnego skoku, jednak ten, był wyjątkowo, w porównaniu do innych, 

niższy. Zamiast wnieść się jak najwyżej, łapał swoimi szponami o konar drzewa za bohaterem, 

po czym zaczynał się po nim zsuwać tak samo szybko, gdy spadał. Na wysokości szyi 

bohatera puszczał konar i odbijał się nogami od kory, łamiąc przy tym drzewo, w kierunku 

czarnowłosego chłopaka. Ten widząc niespodziewany ruch, był w stanie zrobić jedynie 

piekielnie szybki krok w tył, tak, żeby zachować balans pozycji, unikając przy tym wyostrzonych 

niczym kły rekina szponów demona. W tym samym momencie, wziął głęboki zamach prawą 

ręką, która zaczęła płonąć jeszcze bardziej oślepiającym błękitnym ogniem, po czym cisnął 

nią potężnym ciosem prosto w oczy potwora. Cios spowodował falę uderzeniową, niszczącą 

drzewa  w promieniu trzech metrów, a stwora odrzucił na odległość ponad stu, łamiąc po 

drodze wszystkie drzewa. Po sekundzie od uderzenia można było usłyszeć ogromny huk. 

Po uderzeniu, ogień z ręki i z oczu bohatera zaczął znikać, a ten zaczął się czuć coraz to 

słabiej. Odczuł z powrotem strach i niepewność. Uklęknął ze zmęczenia. Próbował się oprzeć 

prawą ręką, jednak odczuł w niej potężny ból. Spojrzał na nią i zobaczył siną, zakrwawioną 

dłoń. Postanowił się doczołgać do najbliższego drzewa i się położyć. Gdy udało mu się 

odnaleźć jakkolwiek komfortowe miejsce, usłyszał ponownie nie ryk, a głośne wycie.  

Ostatkiem sił, spojrzał w kierunku źródła dźwięku i ujrzał tę samą szkaradę, tyle że z 

wypalonymi oczami i oszpeconą połową twarzy. Ręce miała uniesione do góry, a sama klękała 

z głową uniesioną do góry. Nagle ziemia zaczęła się trząść i pojawiły się dwa jasne czerwone 

błyski. W pewnym momencie pojawiły się dwie kolejne, podobne do siebie szkarady, które 

wyglądały jeszcze bardziej szpetnie i groźnie w porównaniu do pierwszej. Wszystkie zaczęły 

iść w kierunku Jamesa. Ten zmarnowany, mógł zaakceptować tylko swój marny los, jedynie 

zastanawiając się rzeczywiście, dlaczego był na tyle chciwy, zabierając siebie i swojego 

przyjaciela, i narazić na takie niebezpieczeństwo. Minął zaledwie moment, odkąd James 

zaczął rozpaczać, a stwory były zaledwie dziesięć metrów przed nim. 

Z nieba zstąpił ogromny, biały niczym puch, oślepiający filar światła. Nie pozwoliło to 

bohaterowi zobaczyć, co się właściwie dzieje. Jedynie co słyszał, to tylko ryk jednej ze szkarad 

i zapach spalonej siarki.  



Światło ustało, tak samo jak dźwięk ryku. Na miejscu jednej ze szkarad, ukazał się rycerz. Nie 

pojawił się tylko zwykły wojownik, odziany był on w potężną grubą zbroję z nieznajomego dotąd 

materiału, z wieloma grawerami na niej, przypominającymi spadające… anioły. Twarzy 

wojownika nie mógł dostrzec, gdyż był odwrócony on do Jamesa, a do tego na głowie miał 

założony ogromny kaptur, który  wyglądał na trudny do przebicia.  Spodnie jego, tak jak zbroja, 

dawały takie samo wrażenie niezniszczalności, a jego buty emanowały  niebieskim światłem. 

W prawej ręce trzymał ogromne, do połowy jego wysokości ostrze, które miało rękojeść 

wielkości sześciu dłoni Jamesa. Broń była biała, z czarnymi wzorami na samym ostrzu, a same 

krawędzie emitowały błękitne smugi. W pewnym momencie z pleców przybysza z niebios, 

wysunęły się ogromne, promieniujące platynowym światłem pasma, układające się na kształt 

skrzydeł, które od razu po wysunięciu, uniosły się wysoko do góry, ponad głowę nieznajomego. 

Pozostałe szkarady, widząc przyjście wojownika, odskoczyły do tyłu, odczuwając przerażenie 

i respekt. Rycerz uniósł swoje ostrze, po czym zaczął nim w nienaturalny sposób wymachiwać 

okręgi. Prędkość ruchów mieczem anioła z każdym ruchem wzrastała, a na wzór wymachów 

zaczął się tworzyć jasny, biały jak śnieg wir. Cisnął tornadem, które dopadło jednego stwora, 

unosząc go i obracając go we wszystkie strony świata, po czym stanął do walki, unosząc po 

raz kolejny ostrze w stronę drugiego demona.  

Szkarada rzuciła się z wyciągniętymi pazurami w stronię głowy przybysza, jednak ten, 

sparował skok swym ostrzem, odbijając potwora do góry. Ten wylądował na drzewie i zaczął 

przeraźliwie szybko skakać z jednej gałęzi na drugą, by w niespodziewanym momencie 

zaatakować anioła. Jednak on, czekał cierpliwie na wejście przeciwnika.  W pewnej chwili 

bestia skoczyła ponownie, tym razem w stronę wojownika, machając przy tym chaotycznie 

szponami. Każde zamachnięcie udało się zablokować ostrzem rycerza. Iskry spadały niczym  

deszcz jesienny w Londynie, a walka nie zatrzymywała się. Anioł, wykorzystując lukę w ataku 

stwora, schylił się pod swój miecz, stale utrzymując dystans od szponów, zaszedł demona od 

tyłu w nadprzyrodzonej prędkości i tak samo szybko jak się za nim znalazł, tak samo wziął 

zamach i odciął nogi szkaradzie. Ta upadła na ziemię, dzięki czemu, przybysz mógł dokonać 

kończący ruch, wbijając końcówką ostrza, prosto w tułów demona. Z nieba ponownie spadł 

filar światła, tym razem mniej oślepiający, który wypalił do końca zwłoki szkarady. 

Tornado, w którym znajdowała się druga bestia, zaczynało słabnąć. Wykorzystując sytuację, 

anioł napiął własne skrzydła, po czym wychwycił moment, w którym stwór był w powietrzu, ale 

już się nie ruszał. Puścił jak z procy napięte skrzydła, przez co wybił się z ogromną prędkością 

za demona, biorąc przy tym ekstremalnie szybki zamach i przeciął gładko głowę potwora.  

Po raz kolejny i ostatni, stanął nad tułowiem i głową demona, i wcisnął końcówkę ostrza w 

klatkę ofiary, przez co ponownie z niebios stąpił filar światła, który wypalił ostatnie zwłoki. 

Jedynie co było słychać, to głośny oddech przybysza z nieba i głośne kroki idące w kierunku 

już nieprzytomnego Jamesa. Stał nad nim, po czym klęknął, wziął do ręki stale założony 

naszyjnik chłopaka i sprawdził łańcuch, na którym był on zawieszony. Wziął głęboki oddech, 

widząc, że nie był go w stanie zdjąć, przez emanującą moc znajdującą się w samym 

naszyjniku. Odłożył biżuterię z powrotem na klatce chłopaka, po czym podniósł go i wziął na 

bark, i udał się ku poszukiwaniom jego przyjaciela.  

Po 10 minutach wędrowania po nieskończonym lesie, rycerzowi udało się odnaleźć chłopaka 

z zakręconymi włosami. Ułożył czarnowłosego obok niego, po czym przywołał z powrotem 

ostrze i dokonał jednego silnego zamachnięcia, uderzając w drzewo, równo je przecinając, 

aby móc usiąść na czymkolwiek. Pozostałość drzewa upadła, tworząc ogromny hałas przy 

tym.  

Przez nagły huk obudził się Matthew.  



- mmm… - mruczał pod nosem. – C-Co się stało…? – mówi zagubiony. 

Spoglądał kątem oka na ruiny lasu, po czym odwrócił się do nieznajomej mu osoby. 

- CHWILA, CO SIĘ STAŁO?! KIM TY JESTEŚ?! GDZIE JEST JAMES?! – zaczyna przerażony 

się wydzierać. – DLACZEGO JESTEŚ TAKI OGROMNY, CZEMU LAS JEST ZNISZCZONY? 

– dalej krzyczał, będąc w powalającym szoku. 

Przybysz, wstał z pieńka, odwracając się do Matthew, prostując się. 

- Jam jest Immanuel. Uosobienie Sprawiedliwości oraz jeden ze Strażników Wartości świata. 

– odpowiedział wojownik. 

Każde jego słowo wypływające z jego ust, nie wiadomo dlaczego, powodowało poczucie 

ogromnego bezpieczeństwa i pokory u jasnowłosego. 

- Uosobienie Sprawiedliwości? Strażnik Wartości? Czy ja coś brałem przed wyjazdem? – 

niedowierzając zaczynał majaczyć. – Goniły mnie demony, teraz pojawia się jakiś rycerzyk 

dwa razy większy ode mnie i mówi mi, że jest Strażnikiem Wartości, nie, nie, nie, nie… NIE. 

To nie może się dziać naprawdę… - zaczynał kpić z sytuacji Matthew. 

Nagle ostrze Immanuela pojawiło się pięć centymetrów przed oczami chłopaka, który od razu 

po zobaczeniu końcówki, zaczął się przybliżać z powrotem do pieńka. 

- JUŻ JUŻ!! – wykrzyknął przerażony. – Już wierzę… - skończył drgającym głosem.  

Minęła chwila niezręcznej ciszy, aż Matthew był w stanie wydusić z siebie jakiekolwiek 

sensowe pytanie. 

- Pomożesz mi, Immanuel, tak? Możesz mi Immanuel wytłumaczyć, co się stało? Dlaczego to 

się stało? I dlaczego akurat nam? – spytał zagubiony w całej sytuacji chłopak. 

Immanuel słysząc to pytanie, wziął głęboki oddech. 

- Zacznijmy może od samego początku… Na początku był chaos. Dwie nacje prowadziły ze 

sobą bitwy na całym świecie. Jedna drużyna nazywała siebie Uosobieniem Księżyca, druga 

zaś Uosobieniem Słońca. Przyczyną całej wojny była walka o moc  niewyobrażalnej potędze. 

Dzięki niej, mogłeś stworzyć coś z niczego, a z czegoś, zrobić nic. Rozumiesz pewnie skalę 

możliwości tej mocy… - ruszył głową zakrytą kapturem w kierunku chłopca. 

Matthew tylko powoli pokiwał głową. 

- Kontynuując. Moc tę można było pozyskać z duszy jednej z nacji, gdyż, każda miała w sobie 

pewną część magii chaosu, jednak  była ona na tyle mała, że nie można było z nią cokolwiek 

w rzeczywistości zrobić. Do tego potrzebowało się ogromnej ilości ludzi. Pewien człowiek z 

drużyny Słońca, nazywany był on „Kolekcjonerem”, zbierał te dusze w pewnego rodzaju 

naczyniu. Wiedział, że bitwa ta do niczego nie doprowadzi. Jednak inni przewidzieli jego 

zamiary… - przerwał na chwilę Immanuel, by wziąć oddech. 

- Jednego dnia, jego baza została najechana, gdyż wiedzieli oni, że posiada on ogromną ilość 

mocy chaosu. Kolekcjoner przygotował się jednak na taki obrót sytuacji, więc ten wchłonął na 

siebie śmiertelną dawkę mocy. Niedługo mógł on utrzymać się w takim stanie, więc skrył swoją 

zdobytą moc we własnej biżuterii. Do której wliczały się trzy sygnety, jeden kolczyk oraz… 

naszyjnik – ponownie Immanuel przerwał swoją wypowiedź, by wziąć kolejny oddech. 

Matthew, słysząc o naszyjniku, przypomniał sobie moment, w którym James go odnalazł. 



- Gdy wszyscy weszli do jego budynku, ten, wyrzucił z siebie całą moc, jaką posiadał jeszcze 

w sobie, w postaci ogromnego wybuchu, wyrzucając przy tym swoją biżuterię na koniec świata, 

by ją przed każdym ukryć. Doszło do masowego wybicia nacji na taką skalę, że pozostało 

niewielu ludzi, więc podpisano pakt pokoju, nazwanym „Stonehenge”.  

- Magia chaosu, niestety wpadła w niepożądane ręce, gdyż istoty z innych światów, zaczęły 

używać jej na własną korzyść. Stałe wykorzystywanie magii chaosu, prowadzi do zguby i 

korupcji… - zmarnowany przerwał swoją wypowiedź. 

- Czyli z czym mieliśmy do czynienia? – spytał chłopak. 

- To, z czym walczyliście, to sługus Nienawiści. Sługusi, to zazwyczaj istoty, które były 

uzależnione od magii chaosu, a żeby ją pozyskać, szli po najprostszej linii oporu, szukając jej 

u samego zła… 

- Jaka jest w tym twoja rola? Dlaczego jesteś „Strażnikiem Wartości?” – zadał kolejne pytanie 

zafascynowany sytuacją Matthew.  

- Jestem jednym z pozostałych nacji Słońca. Utworzyliśmy gildię, która miała na celu 

wprowadzić balans magii chaosu na całym świecie. Powstrzymuję istoty i inne wartości przed 

błędnym stosowaniem chaosu – odpowiedział stanowczo Immanuel. – Jestem wcieleniem 

Sprawiedliwości i moim zadaniem jest sądzić innych, czy właściwie ową moc stosują – dodał 

na sam koniec. 

- Już wiesz, że twój najprawdopodobniej przyjaciel, nosi naszyjnik Kolekcjonera. Nie wiem, czy 

wiesz, ale on zarówno tobie uratował życie… - wspomniał strażnik. 

- Naprawdę?! – wykrzyknął zaskoczony faktem Matthew, obracając się głową w kierunku 

nieprzytomnego Jamesa, spojrzał później na jego siną rękę. – Rozumiem, że na niego moc 

nie zadziałała dobrze? – zapytał zmartwiony 

- Jego ciało nie jest przystosowane do AŻ TAKIEJ ilości mocy… Niestety, odkąd nosi ten 

naszyjnik, nie będzie on już najprawdopodobniej do zdjęcia. Kolekcjoner uznał, że ktokolwiek, 

kto założy naczynie z magią chaosu, ten jest wybrańcem godnym do jej stosowania – 

opowiedział. – Zabieram was do Niebios, sprawdzimy, co będziemy w stanie z tym zrobić, ale 

najpierw musicie się zregenerować. Pozwólcie, że członkowie naszej gildii zadbają o was – 

dodał pełnym opieki głosem. 

- Literalnie, jesteśmy w jakimś nieskończonym lesie… każda możliwa opcja jest dla nas lepszą, 

bylebyśmy byli bezpieczni… - powiedział zmęczonym głosem, jednocześnie kładąc rękę na 

Jamesie. 

Immanuel, przywołał po raz ostatni w tym świecie swoje ostrze, po czym podszedł do 

chłopaków i wbił je pełną siłą w ziemię, przywołując pryzmatyczny filar, który uniósł lekko trzy 

postacie i wybił do góry. 

Lecąc do góry, można było zauważyć oddalający się krajobraz ogromnego lasu, który już nie 

wydawał się na tyle duży. Z każdą sekundą obraz zaczynał się rozmazywać do momentu, aż 

jedyne co można było zobaczyć przez ścianę pryzmatycznego tunelu, to  gęsta mgła. 

Oszołomiony tym, co się dzieje Matthew, przyczołgał się do Jamesa. Wyjął z własnej kieszeni 

pięciofuntówkę, po czym, wsunął ją do kieszeni przyjaciela. 

- Miałeś rację James… to była wspaniała wycieczka… jak i zarówno przygoda - szepnął 

wyczerpany przygodą Matthew. – Obyśmy tylko wyszli z tego cało i wrócili do naszej grupy. 

Jakkolwiek – skończył mówić, po czym stracił przytomność. 


