
Bitwa  
Artem siedział u szczytu stołu otoczony najlepszymi strategami w 

całym Imperium ,jednak żaden z nich nie był w stanie wymyślić, jak 
wygrać tę wojnę. Ludy morza pojawiły się rok temu znikąd, od razu atakując i 
niszcząc Bergen, portowe miast oddalone o setki kilometrów od 
stolicy. Rok później armie tych potworów od stolicy Imperium dzieliło tylko małe 
miasteczko Vergen oraz garnizon dowodzony przez Artema. Niektórzy nazywali 
ich demonami zesłanymi przez Boga jako karę za herezję ludzkości inni uważali 
ich za bogów, którym trzeba się podporządkować a jeszcze inni uważali, że 
to tajemniczy przybysze z innej planety ,ale nikt nie 
miał dowodów ,żeby potwierdzić swoją teorie. Jedynym ważnym 
dla Artema faktem było to, że te dwumetrowe, humanoidalne jaszczurki 
z wielkimi skrzydłami wygrywały wojnę a Imperium ,które nadal się nie 
poddało, przegrywało. I to właśnie ze trzydziestotysięczną armią 
tych bestii musiał się teraz zmierzyć Artem i jego dziesięć tysięcy ludzi. Patrząc 
na to, że ludzie nigdy nie wygrali starcia z tymi kreaturami ,Artem miał przed 
sobą trudne zadanie a pokojowe negocjacje nie wchodziły w grę, ponieważ 
żaden człowiek nigdy nie słyszał żadnego dźwięku wydobywającego się z gardeł 
tych ohydnych monstrów. Jednak ludzie się nie poddawali i Artem też się nie 
poddawał.  
-Panie-wydyszał posłaniec wpadając do wielkiego oświetlonego jedynie przez 
kilka świec namiotu- mamy wieści z Vergen.   
-Daj to!- powiedział szybko Artem podbiegając do posłańca i wyrywając mu list z 
ręki ‘po czym szybko przebiegł wzrokiem po linijkach wiadomości.  
-Co tam jest napisane ?- spytał Fargast, jeden z trzech generałów należących do 
armii Artema   
-Vergen zostało zdobyte- powiedział Artem-przeżyło jedynie dziesięć 
tysięcy uchodźców z garstką żołnierzy, którzy przyjdą tu jutro.  
-Ale to znaczy, że wróg jest tylko sześćdziesiąt kilometrów stąd na południe-
zauważył Temerin, kolejny generał Artema  

***  
Następnego dnia, kiedy tylko karawana uchodźców z Vergen doszła 

do ich obozu , wojskowego Artem kazał zebrać się swoim generałom i 
dowódcy uchodźców Arturowi w swoim namiocie.  
-Ilu was jest ?-spytał bez ogródek 
Artem, kiedy tylko  oddali sobie wzajemnie wyrazy szacunku.  
-Trzystu hoplitów hoplitów, dwie setki lekkiej konnicy oraz dziewięć i 
pół tysiąca niezdolnych do walki mężczyzn, kobiet i dzieci w dodatku jesteśmy 
bez zaopatrzenia-odpowiedział przysadzisty mężczyzna w średnim wieku.  



Oznaczało to, że z czterdziestu tysięcy żołnierzy stacjonujących w Vergen zostały 
same resztki.  
-Nasi zwiadowcy zauważyli, że ludy morza założyły obóz w lesie 
niedaleko Vergen-powiedział Skar wskazując palcem punkt na mapie rozłożonej 
na stole-podobno zostało ich około dwadzieścia osiem tysięcy.  
-Ktoś ma jakiś pomysł? -spytał Artem.  
-Naszą jedyną opcją jest ucieczka- stwierdził Artur- jako jedyny ze wszystkich 
tutaj zebranych walczyłem z tymi potworami i wiem, że z nimi nie da się wygrać.   
-Wolę zginąć jak bohater niż uciekać jak tchórz-zaoponował  Fargast .  
-Zgadzam się z Fargastem- powiedział Temerin-powinniśmy im wydać honorową 
bitwę.   
-I zginąć jak Imperator i inni jego generałowie-zagrzmiał Skar- ja popieram plan 
Artura.  
-Ucieczka nie wchodzi w grę-postanowił Artem- tak samo jak bitwa .  
-To co powinniśmy zrobić ?-spytał Temerin.  
-Weźmiemy tysiąc naszych najlepszych ludzi, zakradniemy się do ich obozu i ich 
wymordujemy a potem ułożymy stos z ich ciał i go podpalimy-postanowił Artem.  
-Ten plan to samobójstwo- wykrzyknął Skar.  
-lepsze to niż uciekać-powiedział Artem  
-A co jeśli wam się nie uda i wszyscy zginiemy?- spytał Fargast - Co zrobią 
wszyscy ci ludzie?  
-Dlatego Artur tutaj zostanie i w razie porażki ucieknie razem z tymi ludźmi na 
wschód - Artem spojrzał po nadal nieprzekonanych twarzach swoich towarzyszy- 
to jest nasza jedyna opcja. Vergen było ostatnim miastem Imperium, które 
mogło się bronić a ty Arturze wiesz o tym najlepiej.  
-zgadzam się-powiedział Artur  
***   
Noc była zimna i ciemna kiedy Artem wraz ze swoimi żołnierzami zbliżali się do 
obozowiska wroga, ale zaraz miało się trochę rozjaśnić. Przed chwilą zestrzelili 
żołnierzy pełniących wartę i teraz mogli łatwo przedostać się do środka. Działali 
cicho i szybko, więc kiedy zaczęło świtać ,zostało im już tylko 
kilkadziesiąt namiotów na środku, ale to właśnie te kilkadziesiąt namiotów miało 
im sprawić największe kłopoty. Jak dotąd wszystko 
szło świetnie ,więc Artem zbrojony w pewność siebie i nóż w ręku wszedł do 
największego namiotu na środku obozu z zamiarem zabicia dowódcy ludów 
morza myśląc, że ten śpi. Jednak ten  trzymetrowy potwór wcale nie spał. Przez 
krótką chwilę tylko patrzyli sobie w oczy a potem monstrum zaczęło krzyczeć. Był 
to najobrzydliwszy i najstraszniejszy krzyk świata. Artem pomyślał, że żadna 
istota pochodząca z tego świata nie może wydawać takich piekielnych wrzasków. 
Kiedy tylko pierwszy szok minął, Artem zaczął uciekać wołając do swoich 



żołnierzy, żeby brali nogi za pas. Kiedy byli na końcu obozowiska, Artem spojrzał 
za siebie i zobaczył, że wszystkie potwory, których nie zdążyli zabić teraz biegły 
na nich i były tylko sto metrów od nich. Artem wiedział, że nie 
uciekną, dlatego kazał swoim żołnierzom się zatrzymać i formować szyk 
bitewny. Wtedy Artem upewnił się, że wziął odpowiednich ludzi do 
tej robot  ,ponieważ jego ludzie w ekspresowym tempie pozbierali się i 
utworzyli ścianę tarcz do tylu wypychając tych mniej ogarniętych i dając im czas 
na otrząśnięcie się z pierwszego szoku. Najprawdopodobniej tylko dlatego 
przeżyli, gdy te potwory w nich uderzyły.  
Jednak nawet najlepsi wojownicy nie są wyjść bez szwanku ze zderzenia z hordą 
rozszalałych demonów i już po chwili potwory zaczęły wyrwać 
żołnierzom Artema tarcze, zmuszając ich do walki mieczem 
albo toporem,a w takim starciu ludzie mieli o wiele mniejsze szanse przeżycia. W 
przeciwieństwie do jego ludzi demonów nie ubywało i Artem wiedział, że 
musi coś zrobić, więc wycofał się do tyłu, aby zlokalizować trzymetrową 
bestię, która była wodzem tych piekielnych pomiotów. W końcu wypatrzył 
pośród tego piekielnego tłumu wielkiego potwora, który właśnie ściął głowę 
jednemu człowiekowi i brał się za drugiego.   
Artem zaczął wycinać sobie drogę wśród tych potworów do ich wodza, a kiedy 
miał już wolną drogę, podbiegł i z krzykiem, zamachnął się mieczem na 
dowodzącą bestię, która jednak szybko sparowała cios Artema. Artem znowu się 
zamachnął, ale i tym razem demon odbił cios Artema a potem zaczął 
nacierać. Demon był szybki, silny i bezbłędny, dlatego Artem cały czas się cofał 
wkładając całą swoją siłę w odbijanie ataków Demona.  
Bohater wiedział, że nie wytrzyma tak długo, więc kiedy Bestia zatrzymała się na 
chwilę, by zaczerpnąć oddech, Artem uniósł miecz wysoko nad głowę i w 
momencie, kiedy miał się zamachnąć kończąc przy tym życie 
potwora, bestia wzięła swój długi miecz i wbiła go w brzuch Artema, unosząc go 
przy tym na wysokość swoich oczu. Artem owładnięty ogromnym bólem upuścił 
miecz na ziemię, jednak resztkami sił dał radę wyjąć   swój sztylet i wbił go w oko 
Bestii, kończąc przy tym jej żywot.  

Inne demony widząc, jak ich przywódca umiera, zaczęły uciekać a 
ludzie poczęli wznosić zwycięskie okrzyki.  
Jednak Artem nie wie, co wydarzyło się dalej, ponieważ umarł z uśmiechem na 
ustach wiedząc, że uratował swoją ojczyznę.  
 

  
   
  

   



  
 


