
Smoczy róg 

Było lato. Właściwie końcowe dni lata, lecz nadal słoneczne i ciepłe. Choć Słońce już 

zbliżało się ku zachodowi, było jasno jak w samo południe. Zupełnie odmienna sytuacja 

panowała głęboko pod ziemią, w katakumbach, gdzie nawet gdyby Słońce potroiło swoją moc, 

nadal byłoby zimno i ciemno. Tak zimno i ciemno, iż żadne stworzenie nie dałoby rady przeżyć 

bez odpowiedniego przygotowania. Prawie żadne. W ciemności dało się usłyszeć nagły ruch. 

Niewielkie zwierzę, nie większe od kota biegło przez tunele. Uciekało przed większym od 

siebie stworzeniem. W czymś co pełniło rolę otworu gębowego, kreatura niosła zdobycz oraz 

powód zainteresowania się nią przeciwnika. Był to niewielki kamienny krążek z 

wygrawerowanym symbolem przypominającym płomień. Pościg musiał trwać już dobrą chwilę, 

gdyż po ścigającym widać było zmęczenie. Był to człowiek trzymający w ręku pochodnią, 

dającą światło na tyle, aby oświetlić mu drogę. Odziany był w brygantynę,           a u boku 

wisiała mu buława. Jego twarz mimo światła pochodni spowita była w półmroku, 

niepozwalającym dostrzec jej zarysów. Mimo wyraźnego zmęczenia, kontynuował pościg. 

Nagle zwolnił, prawie stanął. Mały złodziej, będąc przystosowanym do warunków 

nieprzeniknionej ciemności, był w stanie wyczuć zawahanie w zachowaniu oprawcy. Wyczuł 

też coś jeszcze. Drobny gest dłoni. Usłyszał również świst. Jego zwierzęce instynkty 

podpowiedziały mu moment i kierunek uniku. Sekundę potem- trzy uderzenia w kamień       w 

miejsce, gdzie przed chwilą stał. Trzy noże, każdy spudłował. Oprawca zaklął, przyspieszył   i 

z nową siłą zrodzoną z frustracji wznowił pościg. Stworzenie znów wyczuło ruch ręki, tym 

razem człowiek nie zwalniał. Instynkty doradziły unik, zwierzę znów posłuchało, lecz tym 

razem nie nadleciały żadne ostrza. Ślepa istota nie mogła dostrzec jarzącego się symbolu 

manifestującego się przed wyciągniętymi palcami ścigającego, kwadratu wpisanego w okrąg. 

Nie mogła dostrzec strumienia płomieni wytryskującego ze środka symbolu. Za to poczuła 

obejmujący ją ogień, nagłe ciepło kontrastujące z wiecznym zimnem katakumb. Kilka sekund 

później stworzonko było jedynie małą kupką popiołu, w której zagrzebany był kamienny krążek, 

z jakim tak usilnie próbowała uciec. Człowiek podszedł do martwej istoty machając ręką, którą 

rzucił zaklęcie, jakby gorąco płomieni w niewielkim stopni dotknęło również jego. Splunął na 

zwłoki. 

- Szczury grobowe. 

Jego głos ociekał jadem i gniewem spowodowanym irytującą pogonią. Schylił się        i podniósł 

swoją zgubę. 

- No… to gdzie skończyliśmy.- powiedział do siebie i odszedł w stronę, z której przybiegł. 



Po kilkunastu minutach błądzenia po korytarzach dotarł do swojego celu. Zatrzymał się przy 

ogromnych, kamiennych wrotach z wyrytymi w nich zdobieniami i runami. Na środku 

ogromnych drzwi, na wysokości jego oczu znajdował się okrągły otwór, idealnie pasujący do 

krążka, który trzymał w dłoni. Nieznajomy już sięgał, aby włożyć dziwaczny klucz do równie 

dziwnej dziurki, ale zawahał się.  

- Runy ochronne, nie zapominaj o runach ochronnych- mruknął do siebie. 

Teraz uważniej przyjrzał się przeszkodzie. Żaden ze znaków na drzwiach nie aktywował 

pułapki, a przynajmniej żaden z tych, których znaczenie rozumiał. Wszystkie         z nich miały 

jedynie estetyczne znaczenie. Chyba. Wzruszył ramionami. 

-Do odważnych… 

Włożył krążek do otworu. 

-Świat należy- dokończył. 

Drzwi otworzyły się, prezentując dużą kryptę. Na środku pomieszczenia, na podwyższeniu 

leżał przedmiot, po który przybył. Artefakt o ogromnej mocy. Przynajmniej według arcymaga 

Kariona. Tajemniczy człowiek wszedł do komnaty i podniósł przedmiot, całkowicie 

zapominając o swojej poprzedniej ostrożności. Był to róg. Zdecydowanie był to róg, miał 

przecież ustnik i był wyraźnie zakręcony, jednak miał bardzo dziwaczny kształt. Był 

wybrzuszony, wystawały z niego skostniałe wypustki przypominające powykręcane gałęzie. 

Co więcej, jego rozmiar zdecydowanie nie był przeznaczony dla zwykłego człowieka. 

Nieznajomy po wzięciu go do rąk zorientował się o jeszcze jednej cesze tego instrumentu. Był 

wykonany z dziwnego materiału, miękkiego, przypominającego skórę. Wojownik wzdrygnął się 

i schował artefakt do worka. Po raz ostatni rozejrzał się po komnacie. Nie dostrzegając niczego 

więcej, odwrócił się i udał się do wyjścia z podziemi.  

Na dworze zaczęło się w końcu ściemniać. Nieznajomy wygramolił się                                    z 

kilkumetrowej dziury w ziemi, wejścia do katakumb. Jego szlacheckie rysy, na których odcinały 

się trzy blizny na policzku oświetliły ostatni promyki Słońca. Niedaleko widać było obozowisko. 

Udał się w jego stronę. Przy palącym się ognisku siedziała dwójka ludzi, mężczyzna w średnim 

wieku w płaszczu, z kapturem na głowie oraz kobieta w pełnej zbroi. Musieli usłyszeć, że ktoś 

idzie w ich stronę, gdyż obrócili się. 

-O, patrz Pietrov, kto zdecydował się w końcu wrócić! - krzyknęła wojowniczka. –Dłużej w tej 

dziurze się siedzieć nie dało?  

-Miałem komplikacje. 



Podszedł do ogniska. 

-Jakie komplikacje? Zakon?- spytał zakapturzony. 

-Nie Pietrov, zakon nie ma pojęcia o tym miejscu, gdyby miał, ta akcja nie miałaby 

najmniejszego sensu- uspokoił towarzysza. 

-To co się tam z tobą działo? Prawie musiałem przywiązać Katerine do drzewa, bo chciała biec 

i cię ratować. 

-Zaatakował mnie smok, ale dzięki mojemu niezwykłemu urokowi osobistemu udało mi się go 

przekonać, aby pozwolił mi bezpiecznie przejść- wypalił i uśmiechnął się niewinnie. 

-Nie szczerz się, bo ci zęby powybijam, Gwyn.- zagroziła Katerine. –Masz to po co 

przyszliśmy? 

-Tak- Gwyndolyn von Treher odpowiedział, pokazując towarzyszom swoją zdobycz. 

-Możemy wracać do Kariona.  

Jechali już półtora dnia i nadal zostało im drugie tyle do pokonania. Tempo ich podróży 

uniemożliwiało im umilenia sobie czasu rozmowami. Musieli dotrzeć do akademii magów tak 

szybko jak pozwalały im na to wierzchowce. Od tego czy uda im się dostarczyć tajemniczy róg 

arcymagowi zależało wygranie trwającej obecnie wojny. 

-Zróbmy tu postój- zarządził Gwyndolyn. – Musimy dać odpocząć koniom, a ja sam już dłużej 

nie wytrzymam. 

Zatrzymali się i rozbili obóz. Pietrov zabrał się za rozpalenie ogniska, a Gwyn                         i 

Katerine oporządzili konie. Gdy wszystko było przygotowane, wszyscy usiedli przy ognisku     i 

podzielili się racjami żywnościowymi.  

-Tak w sumie- zaczęła Katerine. –to jak wygląda ten artefakt? Poza tobą nikt go nie widział, a 

z opisu Kariona wnioskuję, że nawet wielcy magowie nie wiedzą co to jest. 

Mężczyzna wyciągnął worek i wydobył z niego przedmiot. 

- Cóż, na pewno jest to róg i na pewno jest magiczny- oznajmił podając. 

-Róg? - zdziwił się Pietrov – spodziewałem się czegoś bardziej widowiskowego. 

Po chwili jednak skrzywił się na widok owego instrumentu.  

-Nieważne. To zdecydowanie wygląda jak coś, co załatwi Zakon. 



-Czy coś się stanie, jeśli w niego zadmę? - spytała Katerine, biorąc artefakt do rąk.  

Po chwili oddała go Gwyndolynowi , zauważając materiał z jakiego jest wykonany 

-Poza tym, że ściągniesz na nas wszystkie okoliczne patrole Zakonu, jeśli w ogóle zadziała, 

to nie sądzę…- powiedział, podając go drugiemu towarzyszowi, który odsunął się od niego, 

splatając palce w znak ochronny. 

-Na bogów! Trzymaj to diabelstwo z dala ode mnie Treher!- zawołał. 

-Mam tylko nadzieję, że arcymag będzie wiedział, jak to wykorzystać- powiedział Gwyn, 

chowając przedmiot. 

-Jeśli nie, pokonamy Zakon po staremu. Toporem i strzałą!- krzyknęła wojowniczo wielka 

kobieta. 

Nagle cała trójka usłyszała hałas dobiegający ze strony drogi, obok której rozbili obozowisko. 

Gwyn sięgnął po swoją buławę, Katerine po ogromny dwuręczny topór, a Pietrov podniósł swój 

łuk i wydobył strzałą z kołczana. Dźwięk nagle ustał, lecz to sprawiło, iż spięli się jeszcze 

bardziej.  

-Rzućcie broń!- krzyknął ktoś zza drzew za nimi –w imię Morgana, pana Zakonu Białej Dalii i 

prawowitego władcy tego królestwa nakazuję wam rzucić broń! 

-A co, jeśli odmówimy? – spytał Gwyn. 

Nie dostał odpowiedzi. Zamiast tego z drzew wyszli wojownicy odziani w białe szaty. Było ich 

pięciu i okrążyli agentów króla. Trójka ustawiła się do siebie placami. 

-To tylko zwiadowcy- mruknął Pietrov.-Tylko pięciu, do tego słabo wyposażeni. Patrolują tyły 

armii.  

-Więc powinno być łatwo - uśmiechnął się Gwyn. 

Wiedział, że nie będzie łatwo. Od kiedy nad Zakonem Białej Dalii władzę przejął rozgoryczony 

brat króla Benedykta V Zjednoczyciela, Morgan, jego niegdyś szlacheti cieszący się dobrą 

sławą członkowie stali się fanatycznymi, brutalnymi żołnierzami w wojnie prowadzonej przez 

Morgana. Każdy rycerz i nowy ochotnik, dobrowolnie lub nie miał wypalane znamię dalii na 

czole. Plotka głosi, iż sam Morgan użycza im cząstki swej złej duszy, wkładając ja w owe 

wypalone znamię. W tej legendzie musi być ziarno prawdy, gdyż symbol na czole nieustannie 

świeci białym, hipnotyzującym światłem, a sami wojownicy są niezwykle wytrzymali. Ich rany 

niemal natychmiast są zasklepiane przez czarną, mięsistą, wijącą się masę. Gwyndolyn 



dobrze wiedział o ich możliwościach, gdyż sam, nie bez trudu, zabił wielu z nich, a przy każdym 

spotkaniu był bliżej śmierci niż mu się podobało. 

Teraz jednak było ich tylko pięciu, do tego uzbrojonych i choć okrążyli ich i mieli przewagę 

liczebną, to u boku miał jednych z najlepszych agentów-wojowników jakich król mógł mu 

zaoferować. 

Pierwsza zaatakowała Katerine, jak zawsze. Z dzikim okrzykiem rzuciła się na rycerza, który 

kazał im oddać broń. Jednym ruchem odcięła mu głowę i zwróciła się ku kolejnemu, który 

skierował swoją włócznię w jej stronę. W tym samym czasie Pietrov strzelił w innego 

przeciwnika zasłaniającego się tarczą. Pierwszą strzałę wycelował w stopę przeciwnika. 

Wypuścił cięciwę i trafił. Członkowie Zakonu może byli wytrzymali, ale zdecydowanie czuli ból, 

gdyż wróg opuścił tarczę i wypuścił swój miecz. Łucznik wykorzystał ten błąd, śląc kolejną 

strzałę prosto w jego oko. Gwyn musiał się zadowolić dwoma pozostałymi rycerzami Zakonu. 

Obydwoje trzymali krótkie miecze. Podbiegł do tego najbliższego, odbijając cios swoją buławą 

i wymierzając solidne uderzenie w jego kolano. Usłyszał pękające kości, a noga wojownika 

wygięła się pod nienaturalnym kątem. Nie tracąc pędu, zwrócił się ku drugiemu oponentowi, 

który wyprowadził pchnięcie w szyję Gwyna. Ten zawirował schodząc z trajektorii ostrza i 

wykorzystując obrót do grzmotnięcia z całej siły rycerza Zakonu w twarz. Siła uderzenia była 

na tyle duża, że twarz wojownika została wgnieciona, a on sam padł na ziemię. Agent-

wojownik odwrócił się znowu do przeciwnika ze złamaną nogę tylko po to, aby zorientować 

się, że jego noga, choć nadal wygięta, jest w pełni funkcjonalna za sprawą czarnej mięsistej 

substancji. Podobną sytuację miał Pietrov i Katerine. Z ciała tarczownika wystawały dwa 

długie, czarne, pulsujące kolce, wyrastające    z oka i stopy. Żołnierz, który kiedyś trzymał 

włócznię, teraz bez ustanku okładał wojowniczkę swoją przemienioną ręką, która wiła się 

czarnymi mięśniami i była większa od niego samego. Chwilę potem za Gwynem wstał przed 

sekundą powalony przeciwnik z jedną połową twarzy wykrzywioną w makabrycznym grymasie 

i z drugą pokrytą magicznymi mięśniami. Nie podniósł się jedynie ten, który stracił głowę. 

Walka nadal trwała.  

Walczyli dobre kilka minut, które dla nich wydawały się godzinami. Każda rana, którą zadawali 

coraz bardziej zmieniała przeciwników. Teraz już żaden z rycerzy nie przypominał już 

człowieka, nawet w ich sposobie walki. Przypominali teraz dzikie zwierzęta. Magiczne       i 

niebezpieczne zwierzęta. Pietrovowi dawno już skończyły się strzały, walczył więc swoim 

krótkim mieczem. To przez cios tego właśnie miecza padła druga z pięciu bestii. Szczęśliwym 

cięciem udało mu się znaleźć szyję wroga pośród wijącej się czarnej masy        i odciąć mu 

głowę. Członek Zakonu padł, w końcu martwy. Wkrótce w jego ślad poszli Katerine i Gwyn, 

ścinając głowy kolejnym dwóm potworom. Został tylko jeden. Jednak wola walki go nie 



opuściła. Wyczuwając otwarcie w obronie, rzucił się na  Pietrova. Widząc, że towarzysz nie 

ma szans, Katerine próbowała zasłonić go swoim ciałem, lecz została odepchnięta na drzewo, 

na które wbiła się z trzaskiem zbroi. Bestia dosięgnęła swojego celu i biła się licznymi kolcami 

na ciele w łucznika, który nie miał się jak obronić. Jego krzyki wkrótce ucichły, gdy kloce jakby 

własnym życiem zaczęły się poruszać, rozrywając jego ciało. Biegnący na ratunek Gwyn 

zaryczał odrzucając buławę. Nią nic nie zdziała. Zamiast tego wyciągnął obie dłonie, 

manifestując przed opuszkami palców symbol kwadratu wpisanego w okrąg. Natychmiast 

wystrzelił z niego ogień obejmujący bestię. Gwyn nie przerwał zaklęcia, gdy potwór wił się z 

bólu. Nie przerywał mimo, iż sam odczuwał efekt zaklęcia i mimo iż jego dłonie zaczynały coraz 

bardziej boleć. Dopiero gdy stwór przestał się ruszać, opuścił poparzone dłonie. Wiedział, że 

nic już nie zrobi dla Pietrova. Gdy skończy się wojna, pochowa go zgodnie z obyczajem, lecz 

teraz musiał odłożyć smutek na bok. 

- Katerine!- zawołał. 

Brak odpowiedzi. Podbiegł do niej, leżała bez ruchu na trawie pod drzewem, w które uderzyła. 

Oddychała.  

-Katerine, słyszysz mnie?! 

Brak odpowiedzi. 

-Zabiorę cię do akademii, tam cię poskładają- powiedział- tylko musisz się trzymać. 

Odbiegł przyprowadzić spłoszone konie. Na jednym ułożył Katerine z jej toporem, w tak 

bezpiecznej pozycji jak umiał. Już chciał wsiąść na swojego, ale zatrzymał się. Wrócił na 

pobojowisko i zabrał łuk Pietrova. Był dla niego bardzo ważny. 

-Pochowam go, gdy skończymy tę robotę. Twoja dusza będzie wolna- obiecał. 

Resztę drogi pokonywali w zawrotnym tempie. Choć nie napotykali żadnych przeszkód, to 

Gwyn cały czuł niepokój. Obawiał się pościgu i tego, że się spóźni. Tego drugiego bał się z 

dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli nie dostarczy artefaktu na czas, nie uda się powstrzymać 

Morgana i królestwo upadnie. Po drugie, jeśli będzie zbyt wolny, medycy w akademii nie uleczą 

Katerine, która umrze. Niestety, stawało się to coraz bardziej prawdopodobne, gdyż jej stan      

z chwili na chwile się pogarszał. Co chwilę majaczyła i cichła. Nie miał czasu obejrzeć jej ran, 

ale sam widok jej powgniatanej i potrzaskanej zbroi wystarczył, aby wiedział, że jest źle. Nie 

mówiąc już o majakach. Mordercze tempo odbijało się, też na wierzchowcach,które mimo iż 

przystosowane do takich akcji, też miały swoją granicę a granica ta nieubłaganie się zbliżała. 

W końcu, gdy już zaczął tracić nadzieję, dostrzegł w oddali wysokie wieże akademii. Brama 



była otwarta i gdy tylko wjechał do środka zamknęła się, a do nich od razu przystąpiła grupka 

służących, którzy zabrali rumaki oraz ostrożnie zdjęli Katerine z grzbietu jej konia.  

-Potrzebuje natychmiastowej pomocy! - wołał Gwyn. 

Prawie natychmiast zjawiła się piątka magów w białych szatach. Czterech wzięło kobietę na 

nosze, a jeden już w momencie jej wynoszenia zaczął ostrożnie zdejmować z niej zniszczoną 

zbroję, przy pomocy magii. Gwyndolyn został sam na dziedzińcu z workiem z artefaktem w 

ręce. Skierował się do drzwi głównych. Gdy miał zapukać, wrota otworzyły się nagle. Stał w 

nich sam Arcymag Karion, w purpurowej szacie i z długą pozłacaną laską        w ręce.  

-Gwyndolyn!- zawołał -w samą porę, aczkolwiek mogliście wrócić wcześniej. Czy masz… 

-Wcześniej?!- cała frustracja, którą nosił w sobie od śmierci Pietrova znalazła w końcu ujście- 

narażamy nasze życia, wypełniając wasze misje, znajdując artefakty i zabijając wrogów Jego 

Wysokości, robimy to wszystko bez sprzeciwu, a ty masz czelność mówić… 

-Gwyndolynie von Treherze- stanowczo przerwał mu stanowczo Karion z nutą groźby- nie 

zapominaj do kogo się zwracasz. Jestem Arcymagiem i jesteś żywy tylko dlatego, że byłeś tu 

kiedyś uczniem i znam cię na tyle, iż wiem, że dajesz jedynie upust swoim emocjom, ale nie 

pozwalaj sobie na za dużo! 

Po tych słowach Gwyn uspokoił się, zebrał myśli. 

-Wybacz mi mistrzu Karionie. Ostatnie dni były dla mnie niezwykle frustrujące. Znam specyfikę 

naszej pracy. Wybacz mi mój moment słabości-przeprosił, połowicznie szczerze. 

-Każdy ma swoje chwile słabości. Przeprosiny przyjęte, a teraz wejdź, musimy 

przedyskutować ważne sprawy-powiedział, zapraszając Gwyna  do środka. 

Udali się do prywatnych komnat arcymaga. Szli zawiłymi korytarzami akademii mijając 

uczniów, wykładowców i służbę. Gdy dotarli do prywatnych komnat Kariona, ten wyraźnie 

rozluźnił się. 

- Przykro mi z powodu twojego towarzysza -powiedział. 

-Dziękuję mistrzu. 

- Po wojnie zostanie pogrzebany, ale na razie możemy mieć nadzieję, że jego poświęcenie nie 

poszło na marne- Arcymag uśmiechnął się lekko -A teraz, pokaż ten artefakt. 

Gwyn wyciągnął róg i podał go Arcymagowi. Ten otworzył szeroko oczy. Wziął go do rąk z 

przejęciem i obejrzał dokładnie. 



- Gwyndolyn, czy ty masz pojęcie co to jest? 

-Róg? 

-Tak, tak, oczywiście - Arcymag był zbyt zafascynowany, aby być urażonym banalną 

odpowiedzią byłego ucznia - Czy pamiętasz może czym były smoki? 

-Smoki to pradawne istoty, które wyginęły tysiące lat temu. Legenda głosi, iż to one są 

odpowiedzialne za stworzenie znanego nam świata, w tym również magii- wyrecytował 

fragment z podręcznika. 

Dobrze, ale prawda jest taka, że wyginęły dawniej niż miliony lat temu. Dlatego ten przedmiot 

jest tak niezwykły. Gwyndolyn, ten artefakt to legendarny róg z serca smoka! Jest 

niewyobrażalnie potężny! 

Przejęcie Kariona udzieliło się również agentowi. 

-Czyli to coś zniszczy Zakon? 

-Tego raczej nie potrafi, ale według opisu z legend, ten kto w niego zadmie, podczas 

odpowiedniego rytuału będzie w stanie przełamać każde zaklęcie i każdą klątwę. 

-Czyli sprawi, że wszyscy rycerze Zakonu będą znów normalni! - krzyknął Gwyn 

- A przeważające wojska króla Benedykta dokończą robotę! - dokończył Arcymag.- Musimy 

działać szybko, obawiam się, że nie zostało nam wiele czasu. Siły Morgana od kilku dni 

oblegają stolicę i zdobywają przewagę. Masz 10 minut na przygotowanie, ja w tym czasie 

zbiorę magów potrzebnych do wykonania rytuału. Spotkamy się przy portalu do wieży 

królewskiego maga. Gwyn wstał. 

-Tak jest-ruszył do drzwi. 

-Jeszcze jedno-zatrzymał go Karion- widzę, że korzystasz z magii ognia- wskazał na jego 

poparzone dłonie -ale twoja technika jest daleka od idealnej, nawet student na drugim roku 

byłby w stanie zastosować to zaklęcie bez żadnych obrażeń. 

-Z całym szacunkiem mistrzu, ale nie dotarłem na drugi rok- odpowiedział                               z 

uśmiechem na zaczepkę Arcymaga.- Wykładowcy strasznie przynudzali-dorzucił, wychodząc 

z pokoju i słysząc śmiech Kariona.   

Udał się od razu do zbrojowni, gdzie wybrał sobie nową zbroję, gdyż stara była podziurawiona 

i zniszczona. Zabrał też rękawice, aby choć trochę złagodzić skutki nieumiejętnej manifestacji 

zaklęć. Wcześniej oczywiście znalazł maga, który mu uleczył rany. 



Po umówionym czasie przybył pod łuk portal, który był już zapalony, emanował niebieskim 

blaskiem i nawet z odległości kilku metrów czuł jego przyciąganie. Był tu pierwszy. Nie czekał 

jednak długo, gdyż po chwili przyszedł Karion z sześcioma magami w żółtych szatach z 

ogolonymi głowami. 

-Gotowi?- zwrócił się do wszystkich obecnych.  

Pokiwali głowami -Dobrze, zatem…ruszamy- zarządził- Gwyndolyn przodem. 

Wszedł w portal, było to dziwne uczucie, jednoczesne zasysanie i odpychanie ze 

wszystkich stron jednocześnie. Trwało to jednak chwilę i wyłonił się po drugiej stronie            w 

wieży maga w stolicy. Chwilę później z portalu wyszli magowie. 

-Musimy udać się na poziom uliczny- zarządził Karion.- Czeka tam na nas król, musimy mu 

wyjaśnić nasz plan. 

Zeszli na najniższy poziom. Stało tam dziesięciu żołnierzy, elitarna Gwardia Zjednoczyciela. 

Odziani w złote zbroje i trzymający halabardy pilnowali wejścia do wieży i stali przy postaci 

również odzianej w zbroję, mniej zdobną, za to z herbem na piersi. Postać ta czyściła właśnie 

swój miecz z krwi i czarnej mazi. Gdy zeszli i uklęknęli przed nią, odwróciła się do nich. 

- A! Karion, Gwendolyn. Nareszcie. Pięć dni odpieramy te diabły, a one stają się coraz 

silniejsze. Powiedzcie mi, że macie rozwiązanie- rzekł król Benedykt V tubalnym głosem. 

Wszyscy przybysze wstali z kolan i Gwyndolyn złożył raport. 

-Czyli macie plan. Ha, zawsze wiedziałem, że dasz radę Gwyn. Ty również Karion, stary druhu. 

No panowie. Do roboty zatem! Obawiam się, że to nasza jedyna szansa. Dranie już dzisiaj 

przedarły się przez mury, odparliśmy ich, ale nie bez strat-powiedział, po czym odwrócił się do 

Gwardii. – De Luier! Weź czterech ludzi i pilnuj tych tutaj, dadzą nam dziś zwycięstwo. Reszta 

za mną! To wspaniały dzień na bitwę! 

Gwardia odpowiedziała mu okrzykiem. I wymaszerowali.  

Gwyn i magowie udali się na sam szczyt wieży. Rozstawili Gwardzistów na różnych 

poziomach. Gwyn miał do nich dołączyć, jeśli Zakon Białej Dalii wdarłby się do środka. Ze 

szczytu mieli świetny widok na rozgrywającą się bitwę. Tysiące żołnierzy po obu stronach. 

Morze srebrnych zbroi, naprzeciw morzu białych płaszczy poprzecinanych czarnymi 

elementami. Co jakis czas można było dostrzec smugi zaklęć magów bojowych. Gwyn nie był 

ekspertem od wojen ani prowadzenia bitew, ale potrafił stwierdzić, iż mimo przewagi liczebnej, 

wojska królewskie są zmuszane do coraz rozpaczliwszej defensywy. Muszą działać szybko.  



Karion wydawał instrukcje magom odnośnie inkantacji i sposobu przygotowania zaklęcia. 

Agent-wojownik udał się na niższe poziomy i wdał się w konwersację z jednym                      z 

gwardzistów. Po chwili usłyszał melodyjne śpiewy i zawodzenie magów. Poczuł też, jak ze 

szczytu wieży zaczyna bić mistyczna moc. Inkantacja zaczyna działać. Przez kilka minut nie 

słychać nic poza śpiewem. Nagle do Gwyna przybiega żołnierz, młody chłopak z herbem króla 

na ramieniu. Poseł.  

-K k król kazał p p powiedzieć, że wdarli się- zaczął się jąkać, przerażony, ale uspokoił się po 

chwili- wycofał się w głąb miasta. Wszystkie wojska zostały odcięte, więc nie dostaniecie 

nikogo do obrony wieży. 

Gwyn nie był na tyle bezduszny, aby kazać chłopakowi wracać do króla. Zamiast tego posłał 

go na szczyt wieży. Tam będzie przynajmniej chwilowo bezpieczny. Niedługo potem usłyszeli 

krzyk Gwardzisty na najniższym poziomie. 

-IDĄ! 

Wszyscy pobiegli na najniższy poziom. Rycerze Zakonu wchodzili pojedynczo, na tyle 

pozwalały niewielkie drzwi. Kilku już leżało na podłodze z obciętymi głowami, niektórzy właśnie 

wstawali z wijącymi się elementami ciała. Ci, którzy wchodzili, również byli w różnym stadium 

przemiany. Gwyn doskoczyło najbliższego, zamachnął się buławą. Trawił, zmiażdżył mu 

głowę. Skierował się do kolejnego, uniknął ciosu szponów, zablokował cięcie miecza i 

wyprowadził cios od dołu. Siła uderzenia oderwała głowę żołnierza. Gwardziści wykonywali 

podobny taniec, unikając szponów, macek, kolców lub innych elementów czarnej skazy. 

Niestety, w końcu musieli zacząć się wycofywać. Zaczęli wchodzić na wyższe piętro. Kręte 

schody ułatwiały obronę, ale tamgdzie upadł jeden wróg, jego miejsce zajmował kolejny, a ten 

który upadł i tak wstawał, silniejszy. Walka trwała w najlepsze. Powoli niestety nawet elitarni 

Gwardziści Wyzwoliciela traciły siły. Padali po kolei. Pierwszy, drugi, trzeci. Wycofali się na 

przedostatni poziom. Gwyn był ranny, dostał kolcem w ramię. Na szczęście lewe, więc nadal 

mógł władać buławą. Jego rękawice, od manifestacji, prawie całe spłonęły. Gwardzista, De 

Luier, trzymał się ostatkiem sił i z trudem unosił halabardę. 

-Ile jeszcze?!- Gwyn zawołał do Kariona. 

-Kilka minut! Musicie kupić nam czas! 

Gwyn westchnął i rąbnął buławą. Zgniótł kolejną czaszkę. De Luier właśnie zciął dwóch 

przeciwników za jednym zamachem. Niestety, został dźgnięty wrogą włócznią, która 

groteskowo wystawała z sczerniałej ręki napastnika. 

-Nie damy rady agencie!- krzyczał Gwardzista. 



-Damy- warknął do siebie Gwyn - musimy się modlić o cud. 

Cud ten nadszedł w formie bojowego ryku. Nagle żołnierze Zakonu odwrócili się od Gwyna i 

De Luiera w stronę innego zagrożenia. Zagrożeniem tym była ogromna kobieta                     w 

zbroi, która wyleciała z portalu na niższym piętrze i rozbiła część atakującej siły swym 

dwuręcznym toporem. Gwyn wykorzystał zaskoczenie przeciwników i zaczął uderzać i palić 

wszystko przed sobą. Gwardzista, również oszołomiony, dołączył do niego, rąbiąc wszystko 

co miał na drodze. W końcu Katerine przedarła się do nich teraz stali w trójkę, ramię             w 

ramię. 

-Wyglądasz nieźle -zauważył Gwyn -dobrze cię poskładali? 

-Jeszcze jak…- odparła zadowolona wojowniczka- ty z kolei wyglądasz jak szczur grobowy. 

Gwyn zaśmiał się, kontynuując walkę. Walczyli tak jeszcze kilka chwil. W tym czasie De Lier 

dostał mieczem w nogę od któregoś niezmienionego jeszcze rycerza, przez co musiał 

wspierać się na swojej halabardzie. Katerine nadziała się na kolec przemienionego, przez co 

musiała walczyć swoim toporem jednoręcznie, co utrudniało jej walkę. Gwyn natomiast miał 

okropnie popażone dłonie i ledwo wymachiwał już swoją buławą. Gdy zostali zmuszeni 

wycofać się na ostatni poziom, usłyszeli krzyk Kariona. 

-Skończone!  

Nagle inkantacje ustały, a ze szczytu wieży dobiegł ogłuszający ryk. Mistyczna moc, która 

została z nim wyzwolona powaliła wszystkich na ziemię. Lecz nie zatrzymało to Zakonu na 

długo. Po chwili znowu ruszyli na obrońców. Jednak coś się zmieniło. Wijące się czarne 

mięśnie zaczęły powoli się kurczyć. Gwyn usłyszał też nagłe krzyki bólu. To rycerze 

powracający do swoich śmiertelnych form na nowo doświadczali na nowo zadanych wcześniej 

ran. Wielu z nich padało, gdyż poprzednie obrażenia przedtem by ich zabiły. Agent spojrzał na 

pole bitwy. To samo działo się na całym pobojowisku. Prawie wszyscy rycerze Zakonu Białej 

Dalii po kilku dniach oblężenia byli całkowicie przemienieni, więc gdy zaklęcie przestało działać 

od razu umierali, a ci którzy przeżyli, składali broń. Gwyn usiadł na zimnej podłodze i 

odetchnął. Wygrali. Natychmiast podeszli do nich magowie, zaleczając ich rany. Agent-

wojownik dostrzegł na podłodze zniszczony na kawałki smoczy róg. 

Może to i lepiej. Pomyślał. 

Gdy oczyścili wierzę, Gwyn, wraz z Arcymagiem, Katerine i De Luierem udali się na 

poszukiwania króla, w nadziei, że udało mu się przeżyć atak. Znaleźli go w jednej z alejek, 

gdzie, podobnie jak oni, był przyparty do muru. 



-AAA, żyjecie, wspaniale! - ucieszył się Benedykt -I do tego wam się udało. Wiedziałem, że się 

uda. De Luier!- przywołał go do siebie - Za twe zasługi w boju mianuję cię kapitanem Gwardii 

Wyzwoliciela. Powstań. 

-Dziękuję, mój Panie! 

-Dobrze, dobrze. A teraz, Karion, Gwyndelyn, Katerine. Podejdźcie. Moi ludzie donieśli mi, iż 

mój zdradziecki brat uciekł. Udało mu się zabrać ze sobą część swojej armii. Bezsilnej 

oczywiście, ale nadal stanowi zagrożenie. Jako Arcymag oraz Agenci Króloewscy, mam 

nadzieję, że wiecie co robić. 

-Tak nasz Panie!- odpowiedzieli chórem. 

Gwyndolyn von Treher wiedział co robić. Wprawdzie tą walkę wygrali, ale jego misja jeszcze 

się nie zakończyła.  


