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 Pędził ciemną ulicą ile sił w nogach. Naciągnął niżej kaptur, który podczas 

gwałtownego biegu zsunął się z głowy. Z nieba lały się strumienie deszczu, ograniczając 

pole widzenia. Nikt w taką pogodę nie chciałby znaleźć się na zewnątrz, lecz on musiał jak 

najszybciej dotrzeć do celu. Główną ulicę słabo oświetlały tylko przydrożne lampy, wszystko 

poza nią spowijał mrok. Chłopak skręcił w boczną uliczkę, obejrzawszy się przez ramię. 

Obawiał się pościgu, lecz nikogo nie dostrzegł. Popędził przed siebie.  

 Wspiął się po skrzynkach leżących na zapleczu mijanej restauracji i po chwili 

znalazł się na dachu. Wiedział, że w ten sposób szybciej przybędzie na miejsce, lecz także 

niebezpiecznie się odsłania. Choć z drugiej strony, kto mógłby go zobaczyć, w dodatku  

w taką noc jak dzisiaj? Ostre powietrze wypełniało mu płuca, nogi zaczęły odmawiać 

posłuszeństwa, lecz on tylko przyspieszył. Już prawie dotarł. 

 Podbiegł na skraj dachu i przykucnął. Złapał się rynny i ześlizgnął po niej  

na ziemię. Przeszedł parę kroków, bacznie się rozglądając. Wokół słychać było tylko szum 

deszczu. Odetchnął głęboko i ruszył w stronę gospody "Opolska Wenecja". Gdy znalazł się 

na chodniku przed wejściem, usłyszał kroki. Odwrócił się i w tym momencie poczuł ból. 

Kątem oka dostrzegł postać w czarnym płaszczu po drugiej stronie ulicy, która właśnie 

zniknęła za rogiem budynku. Osunął się na ziemię. 

*** 

 Dwanaście postaci siedziało przy długim stole w ciemnym pomieszczeniu. Jedynym 

źródłem światła były lampy przymocowane do ceglanych ścian, dające łagodną, żółtą 

poświatę. W rogach pokoju wisiały gęsto utkane pajęczyny, a w powietrzu unosił się wilgotny 

zapach piwnicy. Zgromadzeni siedzieli przy solidnym, mahoniowym stole, którego niezwykłe 

zdobienia zawstydziłyby niejednego rzeźbiarza. 

  Wszyscy siedzieli w milczeniu, oczekując ostatniej, spóźniającej się osoby. Odziani  

w wysokie buty i tuniki z niezliczonymi kieszeniami oraz pasami na broń, sprawiali wrażenie 

ciągłej gotowości do walki. Każdy z nisko osadzonym na czole kapturem. Czekali. 

 Nagle drzwi do pomieszczenia otworzyły się z hukiem i do środka wpadł zdyszany 

mężczyzna około czterdziestki. Nie miał na sobie tuniki bojowej a zwykły szary płaszcz, 

po którym spływały jeszcze krople deszczu. Wszystkie oczy wpatrzone były 

w nowoprzybyłego. 

 ‒ Chło... chłopak... ‒ próbował powiedzieć, łapiąc oddech. ‒ Nie żyje. Znaleźli go 

parę minut temu przed wejściem do gospody. Zabito go tym ‒ wydusił z siebie, podając 
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ostrze mężczyźnie odzianemu w czarną tunikę ze złotymi wykończeniami. ‒ Mistrzu... 

on miał przekazać wiadomość... Wygląda na to, że to sprawka... 

 ‒ Zakonu Magediwa ‒ dokończył za niego Wielki Mistrz. ‒ Tylko oni używają takiej 

broni. 

 ‒ Ale dlaczego? ‒ wtrącił się jeden ze zgromadzonych. Wszyscy odwrócili głowy 

w jego stronę. ‒ Po co mieliby zabijać jakiegoś dzieciaka, nawet jeśli należał do nas? 

Przecież oni nigdy nie ukazywali się publicznie ani nie mieszali w sprawy innych. To 

nielogiczne. Siedzą tylko całymi dniami i odprawiają te swoje infantylne modły, które i tak nic 

im nie dają. A tu nagle zabijają naszego posłańca? 

 ‒ W sumie jest to dość proste, Kelon ‒ odezwał się chłopak po drugiej stronie stołu. 

Siedział z założonymi rękami rozparty na krześle. Nie podniósł wzroku spod kaptura.  

‒ Pewnie ten chłopak mógł przeszkodzić w ich planach, czy czymś podobnym. Astor mówi ‒ 

wskazał zasapanego mężczyznę w drzwiach ‒ że miał przekazać informację, więc to chyba 

jasne, że to przez nią skończył na ulicy z nożem w piersi.  

 Kelon spojrzał nienawistnym spojrzeniem na chłopaka. Nie było tajemnicą, że ci dwaj 

nie przepadali za sobą. Kelon, chcący się pokazać z jak najlepszej strony przed Wielkim 

Mistrzem, ambitny i dobrze wychowany, nie znosił tego rozrywkowego i inteligentnego 

pupilka mistrzów, który zawsze dostawał to czego chciał. Wiedział, że syn Grakona dzięki 

umiejętnościom doszedł tak daleko, bo musiał przyznać, że w walce Damian nie miał sobie 

równych. Kelon potrzebował czasu na przyswojenie nowych technik i wiedzy, jego 

konkurentowi przychodziło to z niezwykłą łatwością. Jeśli dodał do tego fakt, że chłopak 

przed nim był synem Mistrza Grakona, prawej ręki Wielkiego Mistrza Andreza, mógł już 

spokojnie uważać go za przeciwnika numer jeden. 

 ‒ Co zatem proponujesz, Damianie? ‒ wycedził przez zęby Kelon, siląc się 

na uśmiech. Starał się zachować spokój i nie dać wytrącić z równowagi. 

 ‒ Och, uważam, że należałoby ustalić, co do powiedzenia miał nam ów nieszczęsny 

chłopak ‒ Damian pochylił się do przodu i oparł ręce o stół. ‒ Cóż, od niego za dużo się nie 

dowiemy, lecz zawsze można poszukać u źródła, prawda Wielki Mistrzu? ‒ zwracając się  

do Andreza, chłopak odrzucił kaptur, odsłaniając brązowe włosy i przenikliwe, zielone oczy. 

Wielki Mistrz, cały czas wpatrujący się w sztylet, podniósł wzrok i spojrzał na Damiana. 

Widział w oczach chłopaka stanowczość i pewność siebie. Mimo młodego wieku był bardzo 

cennym wojownikiem i równie dobrym strategiem. Nie chciał jednak, aby wyglądało, że to 

Damian dyktuje warunki i ustala plan działania.  
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 ‒ Ktoś musi zbadać sprawę od środka. Potrzebujemy szpiega, który przeniknie  

do magedów ‒ odezwał się Wielki Mistrz po chwili namysłu. 

 ‒ Zgłaszam się na ochotnika! ‒ poderwał się z siedzenia Kelon. Nadeszła wreszcie 

okazja do udowodnienia wszystkim, do czego jest zdolny. 

 ‒ Jesteś świadom ryzyka? ‒ Mistrz przeszył go wzrokiem. Kelon był dobrym uczniem 

i wojownikiem, lecz brakowało mu... tego czegoś. Choć ambitny, zaślepiała go chęć 

przekonania wszystkich, że jest lepszy od Damiana, co mogło przeszkodzić w wykonaniu 

misji. 

 ‒ Całkowicie ‒ chłopak wyprostował się. Chciał tego. 

 ‒ Przemyślę to i dam znać kiedy wraz z Radą ustalimy plan działania ‒ to 

powiedziawszy, Andrez odwrócił się. ‒ Teraz możecie odejść. 

 Zgromadzeni zaczęli opuszczać pomieszczenie. Andrez położył rękę na ramieniu 

Grakona.  

 ‒ Wiem, że pewnie chcesz, aby to twój syn poszedł do magedów. 

 ‒ Nie mam zamiaru podważać twojej decyzji Wielki Mistrzu ‒ odpowiedział Grakon, 

odwracając się w jego stronę. Był to dobrze zbudowany wojownik, wyjątkowo dobry w tym 

co robił. Odrzucił kaptur, spod którego wyłoniły się orzechowe włosy. Jego twarz pokrywał 

delikatny zarost, a błysk w zielonych oczach oddawał nieustępliwy charakter, tak samo jak  

u syna. 

 ‒ Skończ z tym "Wielkim Mistrzem", znamy się od dziecka! ‒ odparł lekko zirytowany 

Andrez. ‒ Uważam, że to Damian powinien udać się do Zakonu. Ma w sobie coś 

niezwykłego. Nigdy wcześniej nie spotkałem takiego chłopca.  

 ‒ Zrobisz, jak będziesz uważał za stosowne ‒ Grakon nie chciał, aby potem krążyły 

plotki, o tym jak dyktuje Andrezowi, co ma robić i że tylko dzięki niemu Damian doszedł tak 

daleko. ‒ Mam nadzieję, że wiesz, co robisz.  

*** 

 W podziemiach kościoła starszy mężczyzna klęczał samotnie w niewielkim, ciemnym 

pomieszczeniu. Modlił się żarliwie, recytując formuły i kiwając się delikatnie. W pewnym 

momencie skończył i spojrzał na płótno zajmujące całą ścianę znajdującą się przed nim. 

Wielka litera "M", namalowana krwistoczerwoną farbą na czarnym materiale i oświetlana 

tylko wątłym płonieniem świecy, wyglądała upiornie. 



 
 

St
ro

n
a5

 
St

ro
n

a5
 

 ‒ Już niedługo mój panie ‒ wyszeptał zakonnik. ‒ Jeszcze trochę, a sprowadzę cię 

na Ziemię. 

*** 

 Damian leżał na łóżku i wpatrywał się tępo w sufit. Dobrze wiedział, że Andrez nie 

wybierze Kelona. Zbyt dobrze go znał. Wyśle jego, syna najlepszego przyjaciela, który był 

dla niego jak brat. Lada chwila spodziewał się wizyty w jego pokoju i zapowiedzi nowego 

zadania.  

 Jak na zawołanie rozległo się pukanie do drzwi. Chłopak odetchnął głęboko 

i podniósł się do siadu tureckiego. W drzwiach stanął jego ojciec. Nadal ubrany w czarno-

błękitną tunikę, przyglądał się synowi uważnie. Z jego twarzy nie dało się niczego wyczytać. 

Damian spojrzał na tatę i czekał, aż to on zacznie rozmowę. 

 ‒ Dami ‒ Grakon usiadł koło chłopca na łóżku. ‒ Wielki Mistrz cię wybrał. Będziesz... 

 ‒ Tak, wiem ‒ przerwał mu Damian. ‒ Udam nowego zakonnika chcącego poznać ich 

rytuały i inne tego typu bzdety. A jak się czegoś dowiem, to was wszystkich o tym 

poinformuję. A żeby nie było żadnych podejrzeń, powiecie pewnie, że jestem jakimś 

krewnym ich mistrza z Hiszpanii, który ma pobierać nauki w Opolu. Świetny plan ‒ chłopak 

rzucił się z powrotem na łóżko. 

 ‒ Dami, wiesz, że musisz to zrobić. Nie masz innego wyjścia. Poza tym ‒ powiedział 

Grakon, wstając i udając się do wyjścia ‒ wiem, że tak naprawdę... tego chcesz. 

*** 

 Ciepłe promienie zachodzącego słońca padały na jego twarz, a szary habit 

poruszał się delikatnie na letnim wietrze. Damian siedział w otwartym oknie na drugim 

piętrze. Rzadko ktoś tędy przechodził, mógł więc spokojnie zagłębić się w swoich myślach. 

Minęły dwa tygodnie od czasu, gdy pierwszy raz stanął na progu klasztoru przy ulicy 

Ozimskiej. Jak na razie, nikt nie zdawał sobie sprawy z jego prawdziwego powodu 

dołączenia do magedów. Damian nie zdołał jednak dowiedzieć się czegokolwiek 

przydatnego, lecz się nie poddawał. Wiedział, że nie może wrócić do asskardów, jeśli nie 

zdobędzie choćby najdrobniejszej informacji. 

 ‒ Co tu robisz? ‒ rozległo się z głębi korytarza. Chłopak odwrócił się. Ujrzał 

dziewczynę, jedną z nielicznych w tym zakonie. Była średniego wzrostu, jej twarz zdobiły 

piękne, błękitne oczy, a złociste włosy spięła w wysokiego kucyka. Patrzyła na niego  
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z zaciekawieniem, ale oprócz tego, z jej twarzy nie dało się niczego wyczytać. Damian nigdy 

wcześniej nie widział tej magedki. 

 ‒ Nic ciekawego ‒ odparł obojętnie. Nauczył się, że nie należy zbyt łatwo ufać 

ludziom. ‒ Jak się nazywasz? 

 ‒ Aria ‒ powiedziała, podchodząc parę kroków bliżej. Zaintrygował ją ten niedawno 

przybyły chłopiec. Nie miała okazji go poznać, ale widziała go parokrotnie na korytarzu. 

 ‒ Ja jestem Damian. Dla przyjaciół Dami ‒ chłopak zeskoczył z okna i podszedł  

do dziewczyny. ‒ Długo jesteś w zakonie? Nie widziałem cię wcześniej. 

 ‒ Powiedzmy, że mam... indywidualne zajęcia ‒ odparła Aria. Nagle rozległ się 

odgłos dzwonów z kościoła znajdującego się za klasztorem. Zaczął wybijać godzinę siódmą. 

 Aria zerknęła w stronę okna, z którego widać było kościelną wieżę. Bez słowa 

obróciła się na pięcie i zniknęła za rogiem korytarza. 

 ‒ Ej, zaczekaj! ‒ krzyknął za nią chłopak, lecz odpowiedziała mu tylko głucha cisza. 

*** 

 Przez cały najbliższy tydzień Damian próbował znaleźć Arię, która tak 

niespodziewanie zniknęła tamtego wieczoru. Czuł, że to ważne, aby odnaleźć tę dziewczynę, 

że ma to związek ze sprawą martwego posłańca. A instynktowi ufał bezgranicznie. Mówiła, 

że ma zajęcia indywidualne. Co to znaczy? Czy tylko ona na takie uczęszczała? Dlaczego 

ona? W jego głowie kłębiło się mnóstwo pytań, ale żadnych odpowiedzi. Musiał się spieszyć, 

wiedział, że ma coraz mniej czasu.  

 Pierwszy raz czuł coś takiego do dziewczyny. Zaintrygowała go, wydawała się inna 

niż wszystkie spotkane do tej pory. Musiał ją znaleźć, nie tylko ze względu na misję. Chciał ją 

bliżej poznać. 

*** 

 Szedł wolnym krokiem po boisku z rękami w kieszeniach. Minął kolejny tydzień, a on 

nadal niczego nie znalazł. Czuł irytację i niezadowolenie z samego siebie. Co mu umyka? 

Podniósł głowę. Zachodzące słońce zalewało podwórko czerwonym światłem, lecz jedno 

miejsce było zacienione. Zatrzymał się i wytężył wzrok. Między budynkiem klasztoru a szopą 

ogrodową znajdowała się wnęka, czarna otchłań. Wcześniej nie zwrócił na to miejsce uwagi, 

teraz pewnym krokiem ruszył w jego kierunku.  
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 Stanął na granicy wieczornego światła i mrocznej przestrzeni. Ledwo dostrzegł prawie 

niewidoczne drzwi. Nie sprawiały wrażenia ciężkich, zapewne w zamyśle nie miały budzić 

podejrzeń. Damian, czując, że właśnie odkrył coś ważnego, ruszył w ich kierunku i szarpnął. 

Nawet nie drgnęły. Chłopak spróbował jeszcze raz i kolejny. Nic. Lekko poirytowany 

wyciągnął z kieszeni mały wytrych i zaczął obracać nim w zamku. W końcu rozległo się ciche 

zgrzytnięcie i drzwi stanęły przed młodym asskardem otworem. Damian bez namysłu wszedł 

do środka. 

 Znalazł się w olbrzymim pomieszczeniu pełnym najróżniejszych przedmiotów. Wokół 

rozrzucone były bordowe świeczki, stare, pożółkłe księgi leżały bezładnie na podłodze.  

W powietrzu czuć było ciężki zapach sadzy i siarki. Na przeciwległej ścianie za marmurowym 

ołtarzem rozciągnięty był wielki materiał z wyhaftowaną literą "M" i demonem w tle. Na widok 

arrasa po plecach Damiana przebiegł dreszcz. Wiedział, że materiał przedstawia Magediwa, 

demona, który od wieków starał się wkroczyć do ich świata. Klasztor, w którym chłopak się 

znajdował, był tylko przykrywką dla faktycznej siedziby Sekty Magedów, którzy oddawali 

cześć tej bestii. Dążyli do odprawienia rytuału od lat, lecz nikt tak naprawdę nie wierzył,  

że jest to możliwe.  

 Damian rozejrzał się jeszcze raz po pomieszczeniu. Na drewnianej podłodze 

widoczne były jeszcze okruchy kredy. Zapewne ktoś szykował się do jakichś obrzędów. 

Chłopak podniósł jedną z ksiąg leżących na ziemi. Tytuł zapisany był nieznanym mu 

językiem. Zaczął przewracać delikatnie, ledwo trzymające się całości, kartki. Strony 

zapełnione były dziwnymi znakami, rysunkami i przerażającymi ilustracjami. Nie wróżyło  

to niczego dobrego. Ogólny bałagan świadczył o tym, że ktoś musiał opuszczać  

to pomieszczenie w pośpiechu, rzucając wszystko gdzie popadnie.  

 Nagle na zewnątrz rozległy się szmery. Damian puścił książkę i rzucił się za ołtarz.  

Chwilę później do pokoju weszły dwie osoby. 

 ‒ Zbliża się czas ‒ powiedział głęboki, męski głos. ‒ Nadchodzi dzień Wielkiego 

Przejścia. Mam nadzieję, że wiesz, co do ciebie należy. 

 ‒ Oczywiście mistrzu. Wiem, jakie jest moje przeznaczenie ‒ odpowiedział 

dziewczęcy, pewny siebie głos. Damian wstrzymał oddech za ołtarzem. Poznał tę osobę. Nie 

mógł w to uwierzyć. To była Aria. 

 ‒ Pamiętaj dziecko, po co zostałaś stworzona. Pamiętaj o tym do końca. 
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 Damian nie zrozumiał z tego za wiele. Zorientował się jednak, że mówili o rytuale. 

Zakon niczym innym się nie zajmował. Chłopak nie znał szczegółów ceremonii, lecz zdawał 

sobie sprawę, że tym razem nie chodzi tylko o dziecinne obrzędy.  

 ‒ Nie zawiodę cię, mistrzu ‒ odparła Aria i chłopak usłyszał kroki kierujące się 

do wyjścia. Po chwili podmuch wiatru, który wpadł do pomieszczenia, gdy magedzi otworzyli 

drzwi, zdmuchnął ostatnie, ledwo palące się świece i wszystko pogrążyło się w całkowitej 

ciemności. 

*** 

 Damian stał na dachu klasztoru. Był środek nocy, wiał lekki wiatr, a nad głową 

chłopaka rozciągało się gwieździste niebo. Czekał cierpliwie na Kelona, któremu miał 

przekazać wieści. Zegar za nim wybijał właśnie godzinę pierwszą, gdy w końcu zjawił się 

młody asskard.  

 ‒ Znasz zegarek? ‒ zapytał kąśliwie Damian. Kelon skwitował to zaledwie cichym 

prychnięciem i zbliżył się do chłopaka. 

 ‒ Co to za ważne wieści, które chciałeś przekazać? 

 ‒ Magedzi planują przeprowadzić Magediwa przez portal. 

 ‒ Chyba nie wierzysz w jakieś bajki o diabelskich portalach ‒ roześmiał się Kelon. ‒ 

Naprawdę po to mnie tu ściągałeś? Aby powiedzieć mi o tych daremnych próbach magedów, 

które ciągną się od setek lat? 

 ‒ Posłuchaj mnie Kelon ‒ powiedział ostrzej Damian. Miał dość tego przemądrzałego 

chłopaka. ‒ Nie chodzi tutaj o jakieś dziecinne igraszki, oni tym razem naprawdę chcą 

to zrobić i jeśli ich nie powstrzymamy, to będziemy mieli tutaj piekło na Ziemi. I twoja w tym 

głowa, aby reszta naszych się o tym dowiedziała, rozumiesz?! ‒ Damian zrobił ku niemu 

parę kroków tak, że ich twarze dzieliło parę centymetrów. Syn Grakona był trochę niższy 

od Kelona, lecz nie przeszkadzało mu to w zdobyciu przewagi. 

 ‒ Jak chcesz, "cudowny Damianie" ‒ powiedział przez zęby Kelon i po chwili  

na dachu pozostała już tylko jedna postać. 

*** 

 Aria szła przez podwórko klasztorne. W ręce trzymała starą księgę, tę samą, którą 

znalazł Damian. Szła szybkim tempem, chciała jak najszybciej znaleźć się wewnątrz 

budynku. Właśnie miała skręcić za róg sali gimnastycznej, gdy nagle ktoś pociągnął ją  
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za rękę i przyparł do ściany. Damian położył jedną dłoń na jej ramieniu, a drugą na ścianie 

koło jej głowy. W końcu udało mu się ją złapać. 

 ‒ Musimy pogadać ‒ Damian miał kamienny wyraz twarzy. Tym razem nie pozwoli jej 

tak po prostu zniknąć. 

 ‒ Nie możemy ‒ Aria patrzyła na niego wielkimi oczami i próbowała się wyrwać. 

Chłopak trzymał ją jednak w żelaznym uścisku. ‒ Nic nie rozumiesz... 

 ‒ Dlatego musisz mi to wyjaśnić ‒ powiedział pewny siebie Damian. ‒ Ja nie 

odpuszczam.  

 Aria przestała się szarpać i stali tak chwilę w milczeniu. Damian rozluźnił uchwyt. Już 

miał całkowicie ją puścić, gdy dziewczyna usiłowała uciec. Chłopak złapał ją w ostatniej 

chwili za rękaw. Materiał rozdarł się, ukazując czarne i czerwone symbole na ramieniu Arii, 

która straciła równowagę i przewróciła się. To były znaki widniejące także w książce 

trzymanej przez dziewczynę. Magedka błyskawicznie zakryła symbole drugą ręką i patrzyła 

przerażona na chłopaka.  

 ‒ Aria... ‒ Damiana zamurowało. Tego się nie spodziewał. 

 ‒ Proszę cię, Damian ‒ powiedziała dziewczyna, przełykając łzy. ‒ Nie jestem 

normalna, nie pochodzę stąd. Proszę... Zostaw mnie. 

 ‒ Nie mam zamiaru ‒ szepnął chłopak i wziął dziewczynę na ręce. Poddała mu się, 

pozwalając zanieść w najodleglejszy kąt podwórka. 

*** 

 Kelon szedł pustym korytarzem w stronę pokoju Wielkiego Mistrza. Właśnie wrócił  

ze spotkania z Damianem i miał przekazać informacje Andrezowi. Przed drzwiami się jednak 

zatrzymał. W jego głowie trwała zacięta walka. Położył dłoń na klamce i wziął głęboki 

oddech. Po chwili jednak cofnął rękę i zawrócił w głąb korytarza. 

*** 

 ‒ To nie jest takie proste, Dami ‒ Aria unikała wzroku chłopaka. ‒ To musi się stać... 

 ‒ Ale o czym ty mówisz, Aria? ‒ chłopak zaczął się domyślać, że chodzi o rytuał, lecz 

nie wiedział do końca, co o tym myśleć. 

 ‒ Magediw przejdzie przez portal... ‒ dziewczyna zawahała się ‒ ... dzisiaj. 
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 Chłopaka zatkało. Nie tego się spodziewał. 

 ‒ Ale jak? Czemu akurat tym razem miałoby się udać? 

 ‒ Ponieważ... jestem ja. Tylko dzięki mnie może się to powieść. 

 ‒ Ale dlaczego?! Dlaczego akurat ty?! 

 Dziewczyna milczała, ewidentnie unikając odpowiedzi na to pytanie. 

 ‒ Nie rób tego. To będzie koniec świata ‒ chłopak usilnie próbował zapobiec tragedii. 

 ‒ To jest silniejsze ode mnie, Damian. Takie jest moje przeznaczenie. Przepowiednia 

musi się spełnić. 

 ‒ Jaka znowu przepowiednia? 

 ‒ Kiedyś przepowiedziano, że stanę się kluczem Magediwa do tego świata. W moje 

urodziny. Czyli dzisiaj. 

*** 

 Zakonnik Lagor z zamkniętymi oczami stał na podwyższeniu. U jego stóp 

rozciągała się wielka kościelna sala, gdzie zgromadzili się wszyscy magedowie. Wybrani 

stali w kręgu, z kapturami nasuniętymi na głowę i czarnymi znakami namalowanymi 

na rękach. Panowała nieprzenikniona cisza. 

 Nagle Lagor otworzył oczy i uniósł ręce do nieba. Wszyscy byli w niego wpatrzeni,  

a on napawał się ich uwagą. Na wewnętrznych stronach dłoni miał wyrysowane symbole. 

 ‒ Dzisiaj ‒ zrobił przerwę, zwracając się do tłumu ‒ nasz pan przybędzie i obdaruje 

nas mocą o jakiej nie śniliście!! ‒ jego głos echem odbijał się od wysokich ścian i kopuły 

kościoła przez ludzi nazywanego Kościołem Piotra i Pawła. 

*** 

 "Czemu ich jeszcze nie ma?!" ‒ myślał Damian, chodząc w tę i z powrotem. "Co się 

stało?". 

 ‒ Ario, muszę ich zawiadomić ‒ chłopak przystanął przed dziewczyną i chwycił ją  

za ramiona. ‒ Musisz się ukryć rozumiesz? 

 Aria pokręciła tylko głową. 

 ‒ To nic nie da Dami. Oni prędzej czy później i tak to zrobią. 
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 ‒ Ale na pewno nie dzisiaj ‒ odparł stanowczo chłopak i pociągnął ją za rękę. ‒ Nie 

będzie żadnej apokalipsy. ‒ Zaciągnął ją do najbliższego budynku, politechniki. ‒ Poczekaj 

tu na mnie. Wrócę po ciebie ‒ powiedział i już miał się odwrócić, gdy Aria go zatrzymała. 

 ‒ Weź to ‒ włożyła mu do ręki złoty medalion. Zdobiony krwistymi rubinami lśnił 

delikatnie. ‒ Gdyby coś poszło nie tak, miej go przy sobie i... znajdź mnie. 

 Damian wpatrywał się chwilę w medalion i po chwili schował do kieszeni. Wymienił 

spojrzenie z Arią i wybiegł na zewnątrz. 

*** 

 Po paru minutach zdyszany zjawił się pod Wieżą Piastów. Okrążył ją i otworzył drzwi 

prowadzące do ukrytego przejścia. Zbiegał po trzy stopnie po spiralnych, kamiennych 

schodach. Była to najszybsza droga do siedziby asskardów. 

 Wypadł na główny korytarz prowadzący prosto do siedziby Mistrza Andreza. Mijający 

go asskardzi sprawiali wrażenie, jakby nic nie wiedzieli. Ale jak to możliwe, przecież Kelon 

miał przekazać wszystko jak najszybciej... 

 Pędził przez korytarz, jego stopy prawie nie dotykały ziemi. Kątem oka dostrzegał 

zdziwione twarze zabójców. Po drodze zrzucił z siebie magedzki habit, odsłaniając ukrytą 

pod nim asskardzką tunikę. 

 Dopadł drzwi i bez pukania wpadł do środka. W jego stronę zwróciła się twarz ojca. 

Mężczyzna patrzył w zdumieniu na syna. 

 ‒ Gdzie jest Andrez?! ‒ wydyszał chłopak, ledwo łapiąc powietrze. ‒ Gdzie on jest?! 

 ‒ Ej, spokojnie Dami ‒ ojciec podszedł szybko do syna. ‒ O co chodzi, co 

ty tu w ogóle robisz? 

 ‒ Tato, nie mamy czasu! ‒ Dami rozpaczliwie próbował utrzymać sytuację pod 

kontrolą. ‒ Magediw dzisiaj przejdzie przez portal! I nie są to kolejne brednie, tym razem 

naprawdę może im się udać. Musimy powiadomić resztę, musimy im przeszkodzić! 

 Grakon, bez dalszych pytań, minął chłopaka w drzwiach. Wiedział, że może zaufać 

synowi. Poprowadził go korytarzem. Damianowi serce waliło z przejęcia. Według niego 

wszystko działo sie zdecydowanie za wolno. 

*** 
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 Lagor rozpoczął wymawiać zaklęcie zapisane w opasłej księdze. Magedowie po kolei 

zaczęli klękać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozpoczynając od stojącego najbliżej 

arcymageda. Przed ich stopami rozciągały się narysowane kredą linie i znaki. Wraz  

z kolejnymi słowami wypowiadanymi przez Lagora, rysunki stawały się jaśniejsze. 

 W pewnym momencie u boku mageda pojawiła się Aria. Miała nieobecny wyraz 

twarzy, jej włosy związane były w ciasny kok. Zamknęła oczy. Po jej policzku spłynęła 

pojedyncza łza. 

*** 

 Damian biegł najszybciej jak mógł. Otaczali go najlepsi zabójcy na świecie. Teraz 

biegli ile sił w nogach, aby zapobiec katastrofie. Nie chciał nawet myśleć, co się stanie jeśli 

Magediw pojawi się w ich świecie. 

 Wbiegli na kościelny plac. Nagle poczuli, że ziemia pod och stopami zaczęła lekko 

drżeć. "O nie...". Damian prawie nie oddychając, przyspieszył kroku. Po chwili mury kościoła 

także drgały, szyby w witrażach trzęsły się niebezpiecznie. Kruki z pobliskich drzew 

wniosły się w powietrze, tworząc ogromną czarną chmurę nad ich głowami. Chłopak 

odłączył się od grupy i skierował w stronę politechniki. Wpadł do środka i zaczął wołać Arię. 

Odpowiedziała mu tylko głucha cisza. Załamany Damian wybiegł na zewnątrz i popędził 

w stronę kościoła. "Oby tylko zdążyli...". 

 Chłopak przebiegł na drugą stronę ulicy i po chwili wraz z innymi asskardami dopadł 

ogromnych, wejściowych drzwi. Próbował je otworzyć, lecz daremnie. Ziemią targnęły 

kolejne wstrząsy. Było coraz mniej czasu. Damian wycofał się, chcąc obejrzeć budowlę  

z pewnej odległości. Dostrzegł okna, tuż nad częścią dachu nad wejściem do kościoła. 

 ‒ Podrzućcie mnie! ‒ krzyknął do najbliższego zabójcy. ‒ Wejdziemy tamtędy ‒ 

wskazał palcem na witraże. 

 Jeden z asskardów podbiegł do niego i podstawił ręce. Chłopak cofnął się. Odetchnął 

głęboko i uspokoił oddech. Ruszył, nabierając rozpędu. Wybił się z jednej nogi i z pomocą 

zabójcy wyleciał w powietrze. Chwycił się krawędzi dachu i podciągnął. Za nim pojawiali się 

kolejni wojownicy. Wstał z klęczek i łapiąc równowagę, podbiegł do okna. Wybił je mocnym 

kopnięciem. Nie bawił się w żadne skradanie, nie było na to czasu. Nie miał nawet 

konkretnego planu. Po prostu musiał to przerwać. 

 Klęknął w oknie i rozejrzał po sali. Dostrzegł Lagora pogrążonego w transie  

i zakonników, którzy po kolei klękali, a linie przed nimi lśniły. Wszystko trzęsło się coraz 

bardziej, niektóre obrazy pospadały ze ścian. Lecz nie to najbardziej obchodziło chłopaka. 
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Wpatrywał się w postać stojącą koło arcymageda. I to właśnie ten widok sprawił, że nie był 

w stanie się ruszyć. 

 Aria stała z zamkniętymi oczami. Nikt jej nie trzymał, nie pilnował. Sama tego chciała. 

Dziewczyna otworzyła oczy. Bił z nich czerwony blask, zniknęła tęczówka ze źrenicą. Aria 

podniosła głowę i ich spojrzenia spotkały się. Damiana przeszył dreszcz. Wpatrywały się  

w niego dwie pary czerwonych oczu.  

 Aria spuściła wzrok. Wciągnęła wolno powietrze, aby się uspokoić. Zrobiła krok  

w przód, a potem kolejny, dopóki nie znalazła się w środku okręgu. W pewnym momencie 

linie zapłonęły, lecz dziewczyna zdawała nie zwracać na nie uwagi, tak jakby nie czuła ognia. 

W tle słychać było spadające przedmioty, dzwoniące szyby i głęboki, donośny głos Lagora 

recytujący zaklęcie. Nagle Aria wniosła się w powietrze i uniosła parę metrów nad ziemią. 

Wokół niej utworzył się wir powietrza. Jej czarna szata zatrzepotała, a po chwili stanęła  

w ogniu. Płomienie strawiły materiał, tworząc krótką spódniczkę i top z pozostałości ubrania. 

Głos mageda nabrał na sile. Dziewczyną szarpnęło, a ta rozłożyła ręce. Na całym jej ciele 

zalśniły czerwone symbole, których blask z każdą sekundą stawał się coraz mocniejszy. 

Nagle znaki z rąk zakonników i ciała Arii "odkleiły się" od nich i uniosły, tworząc wirujący krąg 

wokół dziewczyny. 

 Damian przyglądał się tylko temu wszystkiemu w milczeniu. Nie miał pojęcia, co robić. 

Wtargnięcie tam i próba przerwania rytuału zdawała się jedynym rozwiązaniem. Nie miał 

jednak pojęcia od czego zacząć. Był w całkowitej rozsypce. 

 W końcu otrząsnął się z szoku i skoczył na najbliższy filar i stopniowo zeskakiwał po 

płaskorzeźbach na ścianie. W końcu znalazł się na ziemi. Od razu w jego stronę ruszyła 

chmara magedów niebiorących udziału w rytuale z wyciągniętymi katanami i kijami. Mieli 

przerażającą przewagę liczebną, lecz chłopak nie zawahał się. Kucając, wyciągnął własną 

broń i skoczył ku przeciwnikom. Słyszał jak za nim do świątyni wchodzą kolejni asskardzi  

i również są gotowi do bitwy. Potem już nie zwracał na nic uwagi, rzucił się w wir walki i nic 

nie było w stanie go rozproszyć. Ciął, pchał i kopał, blokował ciosy i robił uniki, wszystko 

jakby w szalonym tańcu, który z każdą sekundą zbliżał go do celu. 

 Tymczasem płomienny krąg otaczający Arię obracał się coraz szybciej, tak  

że wydawał się już tylko czerwoną smugą. Dziewczyną ponownie szarpnęło i otworzyła usta, 

z których wydobył się promień oślepiającego światła. Z jej płuc wydostał się przeraźliwy 

krzyk niosący się po całym budynku. Damian zerknął w tamtą stronę, na chwilę odwracając 

uwagę, za co prawie nie przypłacił utratą ucha. Zablokował cios ostrzem i wytrącił broń 
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przeciwnika, jednocześnie łamiąc mu nadgarstek. Był coraz bliżej Lagora, lecz magedów 

zdawało się nie ubywać.  

 Nagle poczuł ból w plecach i ciężar przygniatającego go ciała. Upadł na brzuch, lecz 

błyskawicznie się odwrócił. Ktoś przygniótł go do ziemi i przyłożył nóż do gardła. Chłopakowi 

ciężko było złapać oddech pod ciężarem napastnika. Kelona. 

 Damian patrzył z niedowierzaniem w asskarda. 

 ‒ Co ty wyprawiasz?!  

 Kelon spojrzał na niego tryumfalnym wzrokiem. 

 ‒ Dzięki magedom przejrzałem na oczy. Asskardzi nigdy mnie nie doceniali, mieli 

ciebie, wspaniałego Damianka. Za to Magediw obdarzy mnie mocą, o jakiej nawet nie 

marzyłeś. I to wreszcie ty będziesz patrzył na mój tryumf! 

 ‒ Tobie zupełnie odbiło! ‒ wykrzyknął Damian. 

 ‒ Nie... ja po prostu w końcu zrozumiałem. A teraz nareszcie pokonam "Wielkiego 

Damiana"! 

 ‒ Łapy precz od mojego syna! 

 Ktoś złapał Kelona za szyję i odciągnął. Damian wziął głęboki wdech i krztusząc się, 

podniósł na łokciach. Grakon zadał Kelonowi cios między łopatki. W chwili gdy cisnął  

w chłopaka ostrzem, ten także wysunął broń z rękawa i zamachnął się. Jego nóż sięgnął 

celu. Kelon upadł na ziemię i zastygł z tryumfalnym uśmiechem na twarzy. 

 Damian nie patrzył jednak na ciało młodego asskarda. Zerwał się na równe nogi  

i podbiegł do ojca. W klatce piersiowej mężczyzny tkwił sztylet Kelona. Chłopak podtrzymał 

Grakona i oparł o ścianę. Przerażony nie wiedział, co ma robić. 

 ‒ Tato! Tato, proszę, nie zostawiaj mnie ‒ błagał Damian. ‒ Mam tylko ciebie, proszę 

cię! ‒ po jego policzkach zaczęły spływać łzy. Jego ojciec nie może umrzeć, tyle walk 

stoczył, niemożliwe, aby zginął od noża jakiegoś nastolatka. ‒ Tato... 

 Grakon spojrzał na syna. Uśmiechnął się delikatnie i pogładził go po policzku. 

 ‒ Jestem z ciebie dumny synu... naprawdę dumny... ‒ wyszeptał. Po tych słowach 

umilkł na zawsze. 
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 Damian trzymał w ramionach ciało ojca. Łzy kapały na jego ubranie. Podniósł głowę. 

Czuł rozdzierającą go rozpacz. Po chwili dołączył także i gniew. Pomści ojca, powstrzyma tę 

bestię przed zniszczeniem świata. Tak, żeby Grakon był naprawdę dumny.  

 Rzucił się do walki ze zdwojoną siłą. Nic nie było w stanie go powstrzymać.  

 W pewnym momencie światło pochłonęło Arię całkowicie, sprawiając, że dziewczyna 

rozpłynęła się w powietrzu. Lagor umilkł. Płomienie urosły parokrotnie, przewyższając 

wszystkich zakonników. Wewnątrz okręgu ziała bezdenna pustka, od której biło 

niewyobrażalne ciepło. Portal został otwarty. Rozległ się ogłuszający ryk dobiegający  

z wnętrza ziemi. Wszyscy zamarli. Nikt już nie zwracał uwagi na przeciwników, każdy 

wpatrywał się w przejście do innego wymiaru.  

 Z czeluści wypłynęła lawa. Nie rozlewała się jednak bezładnie. Skupiła się w jednym 

miejscu i zaczęła kształtować w stojącą, ogromną postać. Uformowały się olbrzymie nogi, 

tułów, ręce a na końcu głowa.  Po chwili magma zastygła, tworząc ciemną, parującą skorupę 

na płynącej wewnątrz ciała lawie. Miejscami spod skamieniałej warstwy widać było pulsującą 

maź. Dłonie zakończone były metalowymi pazurami, żelazne kły nie mieściły się ustach. 

Wzdłuż kręgosłupa ciągnęły się stalowe kolce, a na głowie iskrzył pióropusz ognia, 

z pomiędzy którego płynne srebro uformowało się w antylopie rogi i zastygło. Dwie pary 

czerwonych, ognistych oczu patrzyły na wszystkich z góry, tryskając złem i nienawiścią. 

Przybył Magediw. 

 Wraz z demonem zaczęły wychodzić mniejsze stwory. Poruszały się na czworakach, 

przednie kończyny zdobiły ostre jak brzytwy pazury, srebrna grzywa ciągnęła się przez całe 

plecy od głowy, tworząc linię. Długie ogony zaopatrzone w kolce wiły się za nimi niczym 

węże. Rozglądały się, sycząc zaciekle. 

 Lagor wpatrywał się w demona jak urzeczony. Zrobił krok w przód. 

 ‒ O wielki Magediwie! ‒ krzyknął w stronę stwora i skłonił się w pas. Magediw 

odwrócił się w jego stronę i spojrzał na niego z góry. ‒ Zrobiłem to! Sprowadziłem cię  

na Ziemię ‒ głos mageda stał się pewniejszy, przepełniała go pycha. ‒ Teraz proszę, abyś 

obdarował mnie mocą, którą obiecałeś. 

 Demon przyglądał się chwilę Lagorowi, dysząc przez ogromne zęby. Potem 

pochylił się nad zakonnikiem i zbliżył twarz do małej postaci w szacie. Wszyscy wstrzymali 

oddech. Usta bestii wykrzywiły się w okropnym grymasie. 

 ‒ Kim ty jesteś, aby chcieć takiej mocy? ‒ wyszczerzył się w przerażającym 

uśmiechu. ‒ Myślisz, że ja, Magediw, dam ci choć odrobinę z tego, co posiadam? 



 
 

St
ro

n
a1

6
 

St
ro

n
a1

6
 

 ‒ Ale panie... 

 ‒ Jesteś głupi. Sprowadziłeś mnie tu zaślepiony własną pychą i żądzą władzy. 

Zdradziłeś swój własny gatunek. ‒ powiedział i wyprostował się. Odwrócił się  

od przerażonego Lagora. Małe demony zaczęły zbliżać się do cofającego się zakonnika 

niczym wygłodniałe wilki. ‒ Teraz nie jesteś już nikomu potrzebny. 

 Stwory rzuciły się na mageda. Po kościele potoczyły się okropne wrzaski bólu 

i przerażenia. 

 ‒ A teraz ‒ Magediw wyprostował się dumnie. Płomienie na jego głowie lizały wysokie 

sklepienie, rogi skrobały zdobiony sufit. ‒ świat pozna oblicze Magediwa! 

 Demon skierował się w stronę wyjścia, taranując kolumny i ławki. Przebił się przez 

mury, a do środka wlało się pomarańczowe światło zachodzącego słońca. Magediw stanął 

na środku placu i wydał z siebie potężny, przyprawiający o dreszcze ryk. Zdawało się, że 

ptaki z całego miasta wzbiły się w powietrze, ściany budynków zadrżały. Demon omiótł 

wszystko spojrzeniem. 

 Piekielne stwory zaatakowały. Asskardzi walczyli razem z magedami. Nie miało już 

znaczenia, po której stronie się stało. Teraz liczyło się tylko, aby przeżyć spotkanie  

z diabelskimi poczwarami. Damian ponownie rzucił się do walki. Nie był teraz jednak na tym 

skupiony. Przede wszystkim usiłował utworzyć sobie drogę do wciąż otwartego portalu,  

z którego nadal wyłaniały się kolejne demony. Ciął kataną wszystkie stwory, które 

znalazły się w jego zasięgu. Rozpędził się, wyciągnął z kieszeni tuniki medalion, który 

wręczyła mu Aria, podczas ich ostatniego spotkania. Wierzył, że właśnie to powinien zrobić. 

Odbił się od najbliższej bestii i wykonał imponujący skok. Prosto w mroczną otchłań. 

 Spadał. Pęd ciepłego powietrza mierzwił mu włosy, wiatr kąsał po twarzy.  

W przeciwnym kierunku zmierzały demony kierujące się do wyjścia na zewnątrz. Pod nim 

rozciągało się królestwo Magediwa. Popękana ziemia poprzecinana była strumieniami lawy, 

która w niektórych miejscach spływała wodospadami. Wokół stały monstrualne kolumny, 

odgradzające tarasy prowadzące do tysięcy drzwi. Zewsząd dochodziły krzyki, syki  

i warknięcia. Kraina zdawała się nieskończenie wielkim, podziemnym pałacem. 

 Damian nadal był wysoko nad ziemią. Przyłożył mocno ściskany medalion do piersi.  

"Błagam cię Aria" ‒ pomyślał. "Błagam, niech to zadziała..." 

 Kiedy powierzchnia zaczęła się niebezpiecznie zbliżać, chłopak wpadł w lekką 

panikę. Jeśli nic się nie stanie, nie będzie czego z niego zbierać. "NIECH SIĘ COŚ 

STANIE!". 
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 Jakby na zawołanie, świat wokół niego zaczął się rozmazywać. Chłopak poczuł 

szarpnięcie w okolicach brzucha. Wokół niego utworzył się wir ciepłego powietrza, który 

obracał się coraz szybciej. W pewnym momencie, gdy asskard miał uderzyć w ziemię, 

wszystko zniknęło i Damian runął w mrok. 

 Chłopak znalazł się w całkowitych ciemnościach. Czuł, że siedzi na gorącej podłodze, 

podniósł się powoli. Gdy wstał, koło niego zapłonęła pochodnia. Był w wąskim tunelu, 

dookoła otaczała go ziemia. Podszedł do ognia, a gdy się zbliżył parę metrów dalej, 

zapłonęła kolejna. Podążał tak za kolejnymi pochodniami, aż dotarł do ogromnych, 

metalowych wrót. Stanął przed nimi i wpatrywał się w nie przez chwilę. Zawahał się. Za nimi 

mogły czekać kolejne stwory, które tylko czekały, aż wejdzie do środka. Czuł jednak, 

że musi się tam dostać. Los ludzi spoczywał w jego rękach. 

 Wziął głęboki oddech i pchnął olbrzymie drzwi. Nic go nie zaatakowało. Wszedł  

do środka. Było to puste, prostokątne pomieszczenie. Jedynie w rogu pokoju stała mała 

lampka dająca białe światło. W kącie siedziała postać w białej szacie. Rękami obejmowała 

podkulone kolana, twarz miała ukrytą w ramionach. Nie nosiła butów, bose stopy spoczywały 

na, nietypowej w tym miejscu, zimnej podłodze. 

 Damian podszedł do niej ostrożnie. Po tym, co zobaczył w kościele, obawiał się tej 

niepozornej dziewczyny. Przykucnął przy niej i delikatnie położył dłoń na jej ramieniu. Aria 

gwałtownie podniosła głowę i spojrzała na chłopaka przerażonymi oczami. Damian w duchu 

odetchnął z ulgą. Znowu wróciły jej piękne błękitne oczy. Lecz zaraz potem zaniepokoił się. 

Dziewczyna zdawała się go nie poznawać.  

 ‒ Kim... kim jesteś? ‒ wyszeptała przerażona. ‒ Czego ode mnie chcesz? 

 ‒ Ario, to ja, Damian ‒ chłopak starał się mówić najłagodniej, jak potrafił. ‒ Nie 

poznajesz mnie? 

 Dziewczyna pokręciła głową. Patrzyli na siebie chwilę w milczeniu. Aria spuściła 

wzrok. Damian sięgnął do kieszeni tuniki. Powoli chwycił dłoń dziewczyny i włożył jej do ręki 

medalion. 

 ‒ Dałaś mi to na pożegnanie... abym użył tego, gdyby coś poszło nie tak. 

 Aria spojrzała na naszyjnik w dłoni. W jej oczach pojawił się błysk. 

 ‒ On przybył, prawda? ‒ dziewczyna nie odrywała wzroku od medalionu. ‒ Przeszedł 

przez portal. Przeze mnie. 
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 ‒ Tak. Jest na Ziemi. Musimy go powstrzymać. 

 ‒ Nie... Damianie, to się nie uda ‒ po policzkach Arii spłynęły łzy. ‒ On jest zbyt 

potężny. Przegraliśmy. 

 ‒ Dopóki żyjemy, jest nadzieja ‒ chłopak chwycił dłonie dziewczyny. Miała lodowate 

palce. ‒ Razem uda nam się go pokonać. Tylko daj siebie stąd zabrać. 

  ‒ Dami... ‒ wyszeptała Aria zrezygnowanym głosem. ‒ Nie wiem, czy potrafię. 

 ‒ Wiem, że dasz radę. Nikt inny nie może tego dokonać ‒ uśmiechnął się Damian. ‒ 

A ja będę przy tobie.  

 Aria przełknęła łzy i szklistymi oczami spojrzała na chłopaka. Rzuciła mu się na szyję. 

 ‒ Boję się ‒ wyszeptała. ‒ Tak bardzo się boję. 

 ‒ Każdy się boi. Najważniejsze jest umieć ten strach przezwyciężać.  

 Chłopak pomógł wstać dziewczynie i razem wyszli z pokoju na podziemny korytarz. 

Damian chwycił Arię za rękę i pobiegli w miejsce, w którym poprzednio zjawił się chłopak. 

W głębi tunelu usłyszeli warknięcia i syki. Przyspieszyli kroku. Kiedy znaleźli się 

w odpowiednim miejscu, dziewczyna wyciągnęła medalion i zamknęła oczy. Gdy je 

otworzyła, biła z nich jasność, lśniły białym światłem. Złożyła przed sobą ręce i złączyła 

kciuki z palcami wskazującymi. Zza zakrętu wypadły pierwsze demony zmierzające w ich 

kierunku. W chwili, gdy stwory wyskoczyły ku nim, rozbłysło światło. Zniknęli. 

 Stali na środku olbrzymiej sali. Nad ich głowami widniał otwarty portal, przez który 

nadal przechodziły demony. Aria złapała chłopaka za rękę i patrząc w stronę przejścia, 

wzbiła się w powietrze. Unosiła Damiana swoją magią, dzięki czemu chłopak mógł naprawdę 

polecieć. To było niezwykłe uczucie. Asskard nie był w stanie znaleźć na to jakichkolwiek 

słów. 

 Wylecieli z portalu na środek kościelnej sali. Wokół wciąż trwała walka. Między 

gruzami rozścielone były ciała poległych ludzi jak i zabitych stworów. Przed ołtarzem leżał 

rozszarpany Lagor. Spoglądał w dal pustymi oczami, przerażenie zastygło na jego twarzy. 

 Damian instynktownie rzucił ostrzem ukrytym w rękawie w demona, który skoczył 

ku Arii. Dziewczyna ogłuszyła magicznym pociskiem bestię chcącą zaatakować chłopaka 

od tyłu. Spojrzeli na siebie, po czym, wciąż odpierając ataki przeciwników, zaczęli 

przesuwać się w stronę wyjścia. 
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 Wybiegli na zewnątrz. Świat pogrążał się w piekle. Magediw chodził między 

kamienicami i ciskał z oczu płomieniami w przypadkowe strony, ogromnymi łapami strącał 

słupy i wieżyczki. Wokół słychać było wrzaski i płacz dzieci. Nocne niebo odbijało krwistą 

poświatę, zbiorniki wodne, fontanny, wypełniły się lawą, drzewa płonęły. Demony grasowały 

po mieście, siejąc strach i zniszczenie. Aria wybiegła na środek placu. Damian ruszył tuż 

za nią, lecz zatrzymał się w pewnej odległości. 

 ‒ Dość tego! ‒ wykrzyknęła magedka w stronę Magediwa, unosząc się w powietrze, 

aby znaleźć się na poziomie głowy demona. ‒ Dość tego ojcze!! 

 Magediw zwrócił się w stronę Arii. Jego twarz wykrzywił odsłaniający kły, 

przerażający uśmiech. Zaczął zbliżać się w stronę dziewczyny. 

 ‒ No proszę, kogo ja widzę ‒ powiedział szyderczo. ‒ Czyli jednak portal nie 

pochłonął cię całkowicie. Cóż ‒ wywrócił oczyma ‒ nie wszystko jest idealne. 

 ‒ Dzięki mnie się tutaj dostałeś. I dzięki mnie również stąd znikniesz. 

 Demon zaniósł się potwornym śmiechem. 

 ‒ Naprawdę sądzisz, że taka mało znacząca istotka jak ty, jest w stanie mnie 

powstrzymać? ‒ wydusił. ‒ To ja cię stworzyłem. Ja obdarowałem cię mocą, którą mogę 

odebrać. Nic mi nie możesz zrobić ‒ bestia rozłożyła ręce. ‒ Nadeszła era Magediwa! 

 ‒ Nie pozwolę, abyś zawładnął tym światem! ‒ ryknęła Aria. ‒ Zbyt wiele złego 

zrobiłeś, w tym wymiarze i wielu innych.  

 ‒ Odpuść dziecko, nie wygłupiaj się. Nie możesz mnie pokonać. Jestem twoim ojcem.  

 Aria wyprostowała się w powietrzu. Byli teraz po przeciwnych stronach placu. Demon 

i jego córka. 

 ‒ Ty... ojcem? ‒ zadrwiła dziewczyna. ‒ Nigdy nie byłeś dla mnie ojcem. Ojciec 

wychowuje ‒ Aria niespodziewanie wystrzeliła w jego stronę świetlisty pocisk. Zaskoczony 

Magediw otrzymał cios w pierś i zawył z bólu. ‒ Ojciec kocha ‒ kolejna kula, tym razem 

czarna, poszybowała ku demonowi. Nie chybiła. ‒ Ojciec szanuje ‒ Magediw upadł na 

kolano, przyjąwszy następne uderzenie. ‒ Ojciec wspiera ‒ Aria powaliła ojca na ziemię. ‒ 

Ty mi przysporzyłeś tylko bólu i cierpienia, wpajałeś we mnie zło i strach. Tak ojciec nie 

postępuje. 

 Dziewczyna znajdowała się teraz nad bestią. 
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 ‒ Jesteś tu niepotrzebny! ‒ Aria zamknęła oczy i wyciągnęła dłonie przed siebie. 

Złączyła palce i wykonała rękami płynne gesty, wymawiając zaklęcie. Jej powieki uniosły się, 

ukazując świecące oczy. Utworzył się wokół niej wir, biała szata zatrzepotała, blond włosy 

falowały na wietrze. Niebo rozdarła błyskawica. 

 ‒ Pożałujesz tego... ‒ wycharczał Magediw przez zęby. Próbował jeszcze uderzyć  

w córkę zaklęciem, lecz ona je z łatwością odbiła. 

 Między nimi utworzył się nowy portal. W tym samym momencie ten wewnątrz gruzów 

kościelnych zamknął się gwałtownie. Teraz Magediw klęczał przed bezdenną dziurą, która 

zaczęła wsysać wszystkie demoniczne bestie. Demony krążące w pobliżu zostawały przez 

nią wciągane. 

 ‒ Nie chcę cię więcej widzieć ‒ Aria wymówiła ostatnie zaklęcie i wystrzeliła w ojca 

złotym promieniem, który zupełnie pozbawił go sił i sprawił, że Magediw runął w mroczną 

otchłań. 

 Aria zwinęła się w powietrzu w kulkę. Po chwili wszystko zalało złote światło 

pochodzące od jej drobnej na tle nieba postaci. 

*** 

 Byli na szczycie pagórka na przedmieściach Opola. Piękny letni dzień, po niebie 

płynęły kłębiaste obłoki chmur. Liście drzewa, w którego cieniu się znajdowali, szumiały 

delikatnie. Biała sukienka Arii falowała lekko na wietrze. 

 Stali przed nagrobkiem, oświetlanym miejscami przez promienie słońca. Damian 

uklęknął. Położył kwiaty i pogładził opuszkami palców wyryte w kamieniu napisy. 

Uśmiechnął się smutno. 

 ‒ Możesz być ze mnie dumny, tato. 


