
POCZĄTKI  RARUSLANDII 

Na odległych zakątkach  świata, gdzie  mieszają  się wszystkie wody  mórz i oceanów, jezior 

i rzek, gdzie pory roku mieszają się ze sobą, a natura ma swoje najskrytsze oblicza, istnieje 

niewielka, choć bardzo niezwykła wysepka nazywana przez tubylców Rarusland (Kraina 

Czterech Prawd). Jej historia nie różni się zbytnio od innych. Jak w każdym magicznym 

świecie żyją tam przeróżne niesłychane stwory, Eguesy, niezwykle silne konie z 2 parami 

skrzydeł. Legenda mówi, że zwierzęta te powstały ze zlewiska wszystkich mórz świata. Tak 

więc krainę tę zamieszkują Pruinansy, które powstały z wód arktycznych. Ich ciała pokryte są 

szronem, a grzywę tworzą białe jak śnieg włosy z zamarzniętymi kroplami lodu. Atestusnay  

zaś powstały z wód tropikalnych. Ich ciała mają kolor turkusowy, grzywy mienią się kolorami 

promieni słonecznych padających na tropikalne rzeki. Dzielą one tę wyspę wraz z  

Tenytonami, wielkimi słoniami osiągającymi 5, a nawet 8 metrów wysokości. Ich skórę 

pokrywa diamentowy pył, a kły są ze szczerego złota. Na wyspie można było spotkać  

jeszcze wiele cudów natury: drzewa z ognistymi owocami, kwiaty pachnące wspomnieniami i 

niezwykłe góry Hohrdelis, pamiętające odlegle w czasie dzieje, wiele mieniących się 

barwami ptaków, np. Poligale, które posiadają upierzenie w kolorze błękitnego nieba z 

namiastką białych obłoków. Na wyspie żyło również plemię Praeditus Magicae. Był to 

niezwykły lud. Uważano, że pojawił się wraz z powstaniem tej wyspy. Legenda głosiła 

również, że za sprawą niezwykłej istoty, która pojawiła się na wyspie, lud ten otrzymał dar 

nie byle jaki, lecz magiczny. Tym darem była ogromna moc panowania nad rzeczami  

ożywionymi i nieożywionymi. Potrafili porozumiewać się z naturą, czerpać moce ziem oraz 

korzystać z magii Raruslandu. Obowiązywała jednak jedna bardzo ważna zasada, której nikt 

z tego ludu nie mógł złamać - jeżeli ktokolwiek poprzez otrzymany dar zniszczy lub 

zaszkodzi temu światu, moc plemienia zostanie natychmiast zabrana, a wyspę pokryje 

czarna rozpacz .  

 

WIELKA BITWA PLEMIENNA 

 Na wyspie życie płynęło spokojnie, plemię  Praeditus Magicae dbało o to, aby Kraina 

Czterech Prawd rozwijała swoje naturalne bogactwa, i aby nikt nigdy jej nie zniszczył. 

Historia, którą pamiętają góry Hhorgelis, zmieniła to miejsce na zawsze. Pewnego dnia na 

ziemiach Raruslandii pojawił się człowiek. Skąd i dlaczego tam się znalazł, nie wie nikt. Było  

to dziecko płci męskiej wyrzucone przez morze na brzeg. Tubylcy uznali go za próbę, której 

zostali poddani przez ich darczyńcę (niezwykłą istotę). Przyjęli dziecko pod swoje skrzydła i 

obdarzyli je tajnikami swojej magii oraz wyspy. Nazwali go Humaanus - człowiek, istota nie 

magiczna, ponieważ nie posiadał mocy i wyróżniał się w tłumie ludu.  



Podczas Akaloanosy, dni, w których w prawiekach plemię zostało obdarzone darami, 

powstał do walki lud, który sprzeciwiał się zasadom plemienia i chciał pozbawić wodza 

władzy. Na jego czele stał Humaanus. W konsekwencji tego czynu pierwsze plemię  

Praeditus Magicae podzieliło się na Magikaatuf, lud bardziej magiczny, i Humanusinów, lud 

mniej magiczny – pozbawiony magii. Tereny wyspy też zostały podzielone. Część 

zamieszkiwaną przez Humanusinów  opuściła niezwykła moc, a pradawne więzi zostały 

zerwane. Dzień przybycia dziecka z mórz został uznany za przekleństwo plemienia 

Praeditus Magicae.  

(V wieków później  ) 

  Dwa zwaśnione narody rozrastały się na swoich terenach, nie utrzymując ze sobą 

stosunków do czasu, gdy pewnej nocy, kiedy w mieszaninie pogody przewarzała pora 

mroźna, potomek z rodu władców Humaanus zgubił się w pralesie dzielącym tereny 

zwaśnionych ludów. Był to teren nieznany ludowi niemagicznemu.  Królewski  potomek  starł 

się tam z Ikanusem, pół wilkiem, który jednym ugryzieniem mógł go zabić. Latorośl rodu 

Humaanusów najpewniej zginęłaby tej nocy, gdyby nie kapłanka Jahamina z plemienia  

Magikatów. Była ona istotą o niezwykle wrażliwym sercu i ze swej dobroci pomogła 

zbłąkanemu człowiekowi, mimo że było to zakazane. Jak każdy się domyśla, historia ta 

skończyła się  zakazanym romansem, a jego owocem było dziecko o tak wielkiej mocy, 

która, znalazłszy się w niepowołanych rękach, mogłaby zniszczyć całą Raruslandię. W tym 

samym czasie w niemagicznym ludzie umarł  król, a jego miejsce miał zająć nowy potomek  

królewskiego rodu. Tak się jednak nie stało. Ów potomek został uznany za zdrajcę, a na 

tronie zasiadł królewski posłaniec, Hrotyn, który nienawidził istot magicznych i chciał posiąść 

ich moc. Wybuchła okrutna wojna, podczas której ucierpiała cała magiczna przyroda  

Raruslandii, a plemię Magikatów zostało doszczętnie wybite. Ocalała jedynie kapłanka 

Jahanina, która wiedziała, że król nie odpuści i będzie szukał niezwykłego dziecka, które 

dałoby mu nieskończoną moc. Uciekając, dobiegła do pralasu, przez który płynęła rzeka 

Norana i tam pozostawiła swoje dziecko. W ostatniej chwili rzuciła na nie czar,  by nigdy nie 

osiągnęło dojrzałości, albowiem w ten sposób nigdy nie osiągnie pełni magii, która w nim 

tkwi. Nurt rzeki poniósł dziecko w nieznane, a kapłanka, złapana przez żołnierzy Hrotyna, 

została przez nich zgładzona. Wraz ze śmiercią ostatniego z członków ludu Magigatów  cała 

magia opuściła wyspę, a złamanie zasady nałożonej na przodków doprowadziło do 

odebrania daru i popadnięcia Raruslandii w czarną rozpacz.  

  

50 lat później 



Późną porą  do zamku  położonego na uboczu wyspy przybyła zadziwiająca i tajemnicza 

postać. Była ubrana w długi płaszcz, a jej oczy, mieniące się tysiącem barw, ujawniały 

niejedną skrytą gdzieś w gęstwinie duszy myśl. Stanęła w progu tylnego wejścia do zamku i 

zastukała kołatką. Gdy drzwi się otworzyły z jej niewidocznych ust wybrzmiały słowa:  

- Czy mogłabym prosić o szklankę wody dla siebie i mojej podopiecznej? 

W tym momencie spod ogromnego płaszcza wysunęła się niezwykle drobna istotka o jasnej 

cerze, która wyglądała na bardzo zmęczoną i zziębniętą. Jedna ze służących, starsza 

kobieta, która na pierwszy rzut oka wyglądała na budzącą respekt reszty służby, wpuściła 

dwie tajemnicze postaci - kobietę i małą dziewczynkę. Przyglądając im się z bliska można 

było zauważyć, że  bardziej wyglądały na dwie siostry, niż na matkę z córką.  

- Skąd przybywacie?- zapytała służąca. 

- Znikąd - odpowiedziała nieskora do rozmowy tajemnicza młoda kobieta. 

- Widzę, że życie was nie rozpieszczało, a skoro jesteście znikąd, to nie macie dokąd wracać 

- powiedziała przewrotnie kobieta.  

Z niewiadomych powodów, a może z ciekawości, albo chęci pomocy, chociaż to 

nieprawdopodobna teza,  kobieta zaproponowała schronienie przybyszkom. 

- Więc, jak już ustaliłyśmy, poniekąd  nie macie dokąd wracać. Przenocujecie tutaj, a co z 

wami potem zrobimy, to się zobaczy. 

Młoda kobieta zgodziła się na tę propozycję, choć niechętnie. Dziewczyna była bystra i 

wiedziała, w jak beznadziejnej sytuacji się znalazła, i że nie ma innego wyjścia. Po bardzo 

skromnej kolacji, na którą składały się resztki z pańskiego stołu, młoda kobieta wraz ze 

swoją podopieczna położyły się w małym, imitującym pokój,  pomieszczeniu i zasnęły przy 

ogniu tlącym się kominku.  

 

Cios prosto w serce 

2 lata później 

 

- Weź, posprzątaj  te klocki,  Elis! - powiedziała Lavena. 

Elis spochmurniała. Była małą dziewczynką i uwielbiała beztroską zabawę. 

- Lavena, pozwól się jej bawić - powiedziała Kiarla dodając - to jest niezwykła dziewczynka, 

ona ma dar do two… 

 Jej wypowiedź  przerwała Lavena, mówiąc: 

 - Dar! Nie dar, tylko bałagani, a królowi się to nie spodoba. 

Kiarla z lekką irytacją, spowodowaną brakiem manier jej współrozmówczyni, odpowiedziała: 

 - Tu się nie zgodzę z Tobą, bo król Artair uwielbia jej budowle. A tak w ogóle, to wydaje mi 

się, że powinnaś być gdzie indziej. Dziś do pałacu ma podobno przyjechać jakiś król, może 

to dla ciebie okazja, by nie zostać starą panną, a wielu ich nie masz - mówiąc to Kiarla 



uśmiechnęła się z przekąsem, a Lavena wyszła trzaskając za sobą drzwiami.  

Zbulwersowana, pobiegła jednak szybko do swojej komnaty, by przygotować się na 

spotkanie z gościem. Choć nie liczyła się za bardzo ze zdaniem Kiarli, to jej fascynacja nowo 

przybywającymi do zamku mężczyznami zwyciężyła z chęcią sprzeciwienia się słowom 

Kiarli. 

  

- Elis, co tam budujesz ? - zapytała zaciekawiona Kiarla. 

- Wiesz, ciociu, dziś w nocy przyśnił mi się ogromny las, pełen dziwnych zwierząt i właśnie 

chciałam pokazać je tobie i wujkowi Artairi - powiedział dziewczynka  budując  z  wielkim 

skupieniem swój mały świat ze snów. 

- A może poszłybyśmy na nasz codzienny spacer, a później pokażesz nam tę niesamowitą 

krainę ze snu, co?- spytał Kiarla. 

- No możemy, tylko czy ciocia Lavena nie zniszczy mojego świata?- zapytała Elis ze łzami w 

oczach.  

- Nie ma się o co martwić. Lavena jest zajęta czymś  innym  niż niszczenie dziecięcych 

zabaw.  

Kiraly pomyślała o Lavenie, która  nie zostawiała żadnemu z mężczyzn przestrzeni osobistej 

i zaśmiała się w duchu, choć poczuła współczucie dla przybyłych i powracając do 

rzeczywistości, zapytała: 

- To co, idziemy?  Tylko musimy założyć  płaszcze. 

- Dobrze, ciociu - powiedziała Elis przytakując głową i szybkim, lecz starannym ruchem 

przykryła swoją budowlę leżącym na sofie kocem, dodając - to po to, żeby nikt nie podglądał. 

- No, oczywiście, jak bym śmiała podglądać, to się nie godzi - nadinterpretując słowa 

odpowiedziała Kiarla. - Ale teraz to już musimy się zbierać – dodała, popychając delikatnie 

dziewczynkę w stronę drzwi. Wiedziała bowiem, że do pałacu goście nie przyjechali tylko, by 

niechybnie popaść w objęcia Laveny, ale by powziąć ważne decyzje, a dziecko biegające  po 

pałacu mogłoby nieco przeszkadzać. Kiara wraz z Elis przechodziły już w płaszczach przez 

korytarz w stronę drzwi wyjściowych, gdy na swojej drodze spotkały lekko spieszącego się 

króla. Kiarla chciała jak najszybciej przejść przez ten korytarz bez zbędnych pytań,  ale się 

jej to nie udało. Król zatrzymał się i zapytał 

- A dokąd to moje prześliczne panie biegną? 

 Elis bez wahnia odpowiedziała: 

- Na spacer!  Ale nie zaglądaj do mojego pokoju. 

 Kiarla, słysząc to, szybko szepnęła do ucha dziewczynki, Wasza Wysokość, na co Elis 

szybko się poprawiła mówiąc: 

 - Wasza Wysokość, wujku, teraz tam nie zaglądaj, bo mam dla ciebie niespodziankę.  



Po tych słowach Kiarli zostało już tylko delikatnie się uśmiechnąć, za to król nie 

powstrzymywał swojego śmiechu i rzekł: 

- Dobrze, ale potem musisz mi ją pokazać, bo jestem bardzo ciekaw. 

- Dobrze - odpowiedziała Elis, a Kiarla tylko dodała: 

- Nie będziemy już Waszej Wysokości zatrzymywać, bo widać, że się śpieszy.  

Król tylko przytaknął  i szybkim, acz dostojnym krokiem, oddalił się. Elis i Kiarla pospieszyły 

w stronę drzwi. Po powrocie ze spaceru, do Kiarli przyszedł posłaniec króla, który 

poinformował ją o tym, że władca jej oczekuje. Przez chwilę zastanowiła się, o co chodzi, ale 

uznała, że królowi, na którego tak jakby jest utrzymaniu, nie powinna kazać czekać. W  

komnacie  stanowiącej  królewski gabinet czekał na nią król Artair.  Był to, jak na  posiadaczy 

tronu, młody król, miał zaledwie 30 lat. To prawdziwy przystojniak, ale przede wszystkim, 

mądry i dobry mężczyzna, który objął tron po tyranie, okrutnie rządzącym królestwem. 

- Kiarla, jak miło cię widzieć!  

 Artair chciał miło rozpocząć rozmowę, lecz Kiarla swoim poważnym tonem szybko 

odpowiedziała: 

-Mnie też, ale po co mnie wzywałeś, Artairze? 

Rozmowa przybrała mniej oficjalny ton, bowiem miedzy nią a królem rodziła się relacja,  

której do końca nie dało się jednoznacznie określić. 

- Kiarla, jak już chcesz wiedzieć, choć nie jest to dla mnie łatwe … – zaczął Artair. 

Kiarla nie umiała się powstrzymać i wtrąciła  

- Po takim wstępie już chyba nie  chcę wiedzieć, czego ma dotyczyć ta rozmowa. 

- Jak wiesz - zaczął od nowa Artair - przyjechali dziś do nas nasi poplecznicy z ważnymi 

wiadomościami.  

Kiarla, nie przerywając mu, pokiwała głową.  

- I ... – ciągnął  dalej Artair, ale z ogromną niechęcią przekazywania dalszych informacji- 

przekazali nam, że dziewczynka, którą gościmy w zamku  może sprowadzić na nasze 

królestwo wielkie nieprzyjemności. Tak to wygląda, oględnie mówiąc 

 - Czyli chcesz  mi powiedzieć, że mam bardziej opiekować się Elis, a ty zadbasz o ochronę 

królestwa, tak? - powiedziała Kirala z dużym naciskiem na tak, chociaż w jej głosie było 

słychać niepewność wypowiadanych słów. 

- Chciałbym tak powiedzieć Kiarlo - rzekł przygnębionym głosem. – Niestety, nie mogę 

narażać całego królestwa dla jednej dziewczynki - ciągnął dalej swoja wypowiedź.  

- Dla jednej dziewczynki?! Ta dziewczynka ma imię Elis,  jeszcze w południe je pamiętałeś - 

z frustracją wykrzyczała Kiarla. - Nie możesz tego zrobić! Nie jej! Ona jest bezbronna, nie 

można się jej pozbyć ani im oddać -  podniesionym głosem wykrzykiwała Kiarla, spoglądając 

na Artaira  z niedowierzaniem. 

 - Ja nie chcę jej im dawać - powiedział Artair. 



 - No jasne, wystawienie jej za próg z pałacu w ogóle nie jest porównywalne z oddaniem jej 

w ich łapska! - Kiarla nie mogła powstrzymać swojej irytacji. 

 Po chwili do pokoju wszedł  Randal Pierwszy -  jak to się mówi – „ ptaszek ćwierkający”  o 

wszystkich nowinach, nie zawsze w pełni prawdziwych, ale zawsze usłyszanych kątem ucha, 

albo podsłuchanych przez dziurkę od klucza. Pełnił zaszczytną „pierwszej damy Lavenny”.  

Oczywiście, w ślad za nim weszła do komnaty i ona. 

 - Nie chcę się wtrącać, Wasza Wysokość…  

„Jakbyś  już tego nie zrobiła” -  pomyślała Kiarla. 

 - Uważam, że nas też dotyczy ta rozmowa. W końcu możemy być przedstawicielami 

mieszkańców pałacu, a może nawet ludu - dodała Lavenna. 

 - Przedstawicielem ludu to jestem ja i mieszkańców pałacu też - powiedział poważnym, jak 

na króla przystało, tonem. 

 - No tak, oczywiście, Wasza Wysokość, nasz królu!  

Potakująca marionetka w postaci Randala zgodziła się ze wszystkim.  

 - Ale jak już tu przyszliście, to możecie zostać. 

Król pomyślał, że Kiarla, dzięki ich obecności może zniesie tę rozmowę spokojniej, nie 

wiedział jednak, że dolał tylko oliwy do ognia. 

- Kiarla, nie mogę narażać całego królestwa dla jednej dziew... ,dla Elis - poprawił się, 

patrząc na rozgniewane oczy Kiarli. Nie było w nich tym razem tysięcy barw, ale bardziej 

rozjuszone morze podczas burzy z błyskawicami i deszczem. 

- Rozumiem Wasza Wysokość. 

Kiarla już chciała wyjść, by nie doprowadzić do jakiegoś kataklizmu, ale odwróciła się 

jeszcze i dodała 

- Chociaż dotąd uważałam,  że w tym królestwie broni się słabszych, a nie wystawia ich na 

pożarcie, Wasza Wysokosć. 

 Król zdążył tylko dodać stanowczym głosem, wymuszonym przez atak Kiarly: 

- Nie mogę postąpić inaczej.  

Po tych słowach, po Kiarli pozostał już tylko lekki podmuch, spowodowany gwałtownym 

zamknięciem za sobą drzwi. Lavenna i jej „pierwsza dama”, widząc rozgniewanego i 

sfrustrowanego króla szybko (co często się nie zdarzało) opuścili gabinet. Artair opadł na 

krzesło wykończony rozmową,  zapominając o niespodziance przygotowanej dla niego przez 

Elis.  

 

Trudne decyzje 

- Ciociu, czy Ty i Wasza Wysokość wujek możecie już  zobaczyć moje budowle?- zapytała 

Elis. 



Kiarlę nadal bawiło, choć ze względu na okoliczności,  już trochę mnie,j jak dziewczynka 

nazywała króla. 

 - Niestety, król nie może teraz przyjść, ale ja z chęcią zobaczę – powiedziała, próbując  

zachować pozory, jakby nic się nie stało.  

- Tadam! - powiedziała Elis ściągając koc ze swojej majestatycznej budowli. 

- Bardzo ładna! - udawanie nie wychodziło za dobrze Kiarli. Dziewczynka od razu poznała, 

ze coś tutaj nie gra i łapiąc Kiarlę za rękę zapytała:  

- Ciociu, czy coś się stało? 

Kiarla zaskoczona, odpowiedziała: 

- Nie, nic poważnego, nie masz się czym martwić.  

Sama nie wierzyła w to, co mówiła, ale dziewczynka była na tyle bystra i uznała, że najlepiej 

będzie nie ciągnąć cioci za język. 

- A będę mogła to zostawić, żeby wujek mógł to jutro zobaczyć? 

Kiarla nie chciała burzyć jej pragnień i zgodziła się. 

 - Tak, ale teraz musisz już iść spać - dodała. 

- Dobrze, ciociu, dobranoc.  

 Elis przytuliła się  jeszcze do  swej opiekunki, a potem pobiegła do sypialnianej komnaty.  

Kiarla załamana tą sytuacją, nadal nie potrafiła pojąć, jak król Artair mógł coś takiego 

pomyśleć. W duchu przyrzekła sobie, że tak szybko się nie poda, bo obiecała to swojemu 

plemieniu.  

Elis już smacznie spała, gdy obudził ją głos: 

- Wstawaj,  musimy się szybko zbierać.  

- Co się dzieje? -  dziewczynka zadała pytanie zaspanym głosem. 

 - Później ci wytłumaczę,  wstawaj szybko i się ubieraj. Zaraz przyjdę, nigdzie nie wychodź – 

powiedziała  Kiarla przywdziewając długi płaszcz. 

 - Czekaj tu, zaraz przyjdę – dodała  powtarzając przestrogę, a sama wybiegła po cichu z 

pokoju Elis, zmierzając do królewskiego gabinetu. Po cichu otworzyła skrzypiące często  w 

nieodpowiednim momencie drzwi i delikatnie wsunęła się do wnętrza. Stanęła przed biurkiem 

i wpatrywała się w figurkę, która przypominała konia ze skrzydłami. Elis mówiła jej, ze 

podobny konik, jak go nazwała, kiedyś jej się przyśnił. W duchu  przywróciła siebie do pionu 

–„ Musisz być dzielna i bez sentymentów”. W tej sytuacji było to bardzo trudne.  „Pamiętaj po 

co tu przyszłaś” - usłyszała swój wewnętrzny głos. W  tym momencie spojrzała na swoje 

palce.  Na jednym z nich lśnił przepiękny, pełen małych diamencików, pierścień, który 

dostała od króla. Szybkim ruchem ściągnęła go z palca, tak samo jak bransoletkę, którą 

również od niego dostała, i delikatnie odłożyła je na biurko. Czuła, jakby właśnie porzucała 

swoje wspomnienia i niezwykłe przeżycia nie na zwykłe biurko, lecz w bezduszną otchłań. 

Nagle oprzytomniała. Jej wewnętrzne „ ja” przypomniało sobie o czekającej w pokoju 



dziewczynce oraz o goniącym ich czasie. Delikatnym, lecz pospiesznym krokiem, opuściła 

gabinet i udała się w stronę pokoju. Elis była już ubrana i grzecznie czekała na ciocię, choć 

nadal nie wiedziała, co się dzieje.  

-Gotowa? To świetnie.  Idziemy! 

W pędzie złapała Elis za rękę, w drugiej uniosła kufer leżący na ziemi. Obie były już prawie 

przy drzwiach, gdy nagle na ich drodze stanęła Sorcha. 

 - A ty to dokąd się wybierasz,  młoda pannico? – spytała.  

- Młoda pannico?! Jestem tu już dwa lata, a czas dla mnie nie stoi w miejscu - odpowiedziała 

Kaira. 

 -Dla mnie, to ty zawsze będziesz młodą pannicą, od chwili, gdy stanęłaś w progu tego 

zamku - powiedziała z przekąsem Sorcha. 

- Miło się gada, ale nie mamy czasu - powiedziała Sorcha ku zaskoczeniu Kiarli,  która ze  

zdziwieniem zapytała:  

 - Co? 

 - Co? Uciekasz z niewiadomych dla mnie powodów, ale moją ciekawość zaspokoję kiedy 

indziej - odparła Sorcha, dodając - Tutaj masz trochę jedzenia na drogę, a tam Irjas czeka 

przygotowany do drogi.  

Irjas to niezwykły koń, niektórzy nawet pokusiliby się o stwierdzenie, że to potomek 

Eguesów. Kiarla uściskała Sorche i powiedziała: 

 - Wiesz, że mimo twojej wścibskości zawsze będę ci wdzięczna za to, co zrobiłaś dla nas  

kiedyś i teraz. 

 - No dobra, leć, bo się poryczę, a nie lubię tego - dodała Sorcha na do widzenia i znikła za 

wejściem do kuchni. Elis wraz z swoją ciocią wsiadły na konia i ruszyły w drogę. 

Dziewczynka dopytywała: 

 - Ciociu, dokąd jedziemy? 

 Kiarla w końcu odpowiedziała zmartwionymi i niepewnym jutra głosem: 

 - Na wycieczkę pełną przygód i niespodzianek!  

Udało jej się wykrzesać w tej sytuacji jeszcze trochę radości. Dziewczynka mocno przytuliła 

się do pleców opiekunki. Kiarla odwróciła ostatni raz głowę w stronę niknącego za nimi 

zamku i w głębi duszy dodała „ to dla  plemienia, pamiętaj o przysiędze”, i ruszyły w dal.  

 

W plątaninie 

Kiarla wraz z Elis, skrytą pod jej płaszczem, weszły do karczmy oddalonej  o wiele mil od 

zamku. 

- Ciociu, nie podoba mi się tu! - protestowała Elis. 

 Jechały już od dwóch dni i choć Irjas był bardzo silnym koniem, to długa i kręta droga 

dawała mu się we znaki. Musieli odpocząć.  



- Dobrze, Elis. Trzymaj się mnie - powiedziała nieco zaniepokojona Kiarla.  

Karczma nie należała do najpiękniejszych i najbezpieczniejszych miejsc tego królestwa, ale 

za to była skarbnicą informacji. Za kilka dukatów można było zdobyć cenną wiedzę 

przydatną w dalszej podróży i najeść się do syta. Po krótkim odpoczynku wyruszyły w  

drogę. Po kilkunastu godzinach jazdy dotarły do małego domku leżącego na uboczu, który 

należał do Visitantesów. Była to rodzina wielopokoleniowa, choć tylko gospodyni wraz z 

mężem zamieszkiwali w tym miejscu. Ich ród czerpał z tradycji plemienia Praeditus Magicae, 

byli chyba jedynymi ludźmi, jacy pamiętali o tym plemieniu i darzyli je szacunkiem. Kiarla 

zsiadła z konia i zapukała do drzwi. Nie była pewna czy trafiły pod dobry adres. Drzwi 

otworzyła kobieta, która zobaczywszy Elis przemarzniętą i wyczerpaną, ukrywającą się za 

płaszczem swej opiekunki, zaprosiła szybko obie do domu. Kiarla po wejściu do sieni chciała 

wszystko,  no może prawie wszystko, wytłumaczyć. Drżącymi ustami zaczęła:  

- My przybywamy z ...   

Ale gospodyni nie dała jej dokończyć mówiąc: 

- Ja wiem, co was tu przywiodło i kim jesteście.   

Kiarla nie mogła otrząsnąć się ze zdumienia.  

- Tak, złociutka! Mój ród znał waszych przodków.  

Ta wiadomość wbiła Kiarle w jeszcze większe zdumienie, które zostało przerwane przez Elis 

ciągnącą  ciocię za rękaw i wołającą: 

- Jestem głodna! 

 - O, to się świetnie się składa, bo właśnie przygotowałam kolację - powiedziała gospodyni,  

wskazując na stół, na którym stało wiele potraw. Elis bez chwili wątpliwości pobiegła w jego 

stronę. Kiarla nie miała już siły, aby cokolwiek wyjaśniać, w jej oczach było widać, że ostatnio 

czas nie był dla niej łaskawy. 

- Ty też powinnaś coś zjeść, a ja przygotuję wam posłanie - dodała gospodyni.  

Kiarla nie miała sił na jakikolwiek sprzeciw, więc posłusznie dołączyła do Elis, po czym 

razem udały się na spoczynek.  

W tym czasie w pałacu, gdy król zauważył zniknięcie Kiarli wraz z Elis, popadł w ogromny 

smutek i  plątaninę myśli. Obwiniał się, choć jego część będąca władcą podpowiadała  mu, 

że dobrze postąpił. Bił się z tymi myślami długi czas, a widok niespodzianki, którą zostawiła 

Elis, pogrążał go w czarnych myślach. Gdy król siedział w samotności w swoich komnatach 

Lavenna i Randal uknuli podstęp. Królowa kłótni i waśni  posłała  Randala, by znalazł i ukrył 

drogocenne skarby pozostawione prze Kiarlę.  Lavenna nie wzięła pod uwagę,  że Randal 

może i był dobry w podsłuchiwaniu, ale na chowaniu i podstępach to się nie znał. Gdy 

znalazł drogocenną biżuterię ukrył ją za figurką przypominającą konia. W tym czasie  

Lavenna pospieszyła do króla z informacją o skradzeniu przez Kiarlę drogocennej biżuterii. 
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Artair, w targających nim emocjach, nawet nie pomyślał o sprawdzeniu wiarygodności tej 

informacji i natychmiast kazał swojej straży  szukać Kiarli i przyprowadzić ją do pałacu.  

Tymczasem Kiarla  następnego dnia obudziła się bardzo szybko.  Gonitwa myśli nie dała jej 

spokojnie odpoczywać. Zeszła do kuchni, aby przygotować śniadanie dla Elis i rozważała, co 

dalej ma  czynić. Jej plan nie do końca się powiódł, ponieważ w kuchni zastała panią domu. 

- Coś ciebie gryzie złotko, prawda?  – zapytała. -  Patrząc na twoje zachowanie, nie masz 

lekkiego życia - powiedziała gospodyni, podsuwając dziewczynie kubek  z różaną herbatą. 

 - No nie bardzo, ale skąd pani to wszystko wie?- odpowiedziała Kiarla. 

- Takie moje zadnie, aby pomagać strapionym, ale nie zastanawiaj się nad tym, masz o wiele 

więcej innych rzeczy do przemyślenia, prawda? 

- Tak, prawda. Mam prośbę, czy mogłaby pani na chwilę przypilnować Elis? Ja muszę coś 

jeszcze szybko załatwić. 

Kiarla czuła, że może jej zaufać, a przeczucie rzadko ją myliło. 

- Oczywiście, złotko.  

Kiarla jednym zamaszystym ruchem założyła swój płaszcz i popędziła do miasta. Tu 

usłyszała o poszukiwanej dziewczynie. Chciała szybko zawrócić, lecz było już za późno. 

Dostrzegli ją strażnicy  króla.  Starała się uciekać, ale królewscy strażnicy pochwycili ją i 

zawieźli do pałacu. Gdy król dowiedział się o pojmaniu dziewczyny ucieszył się, że znowu się 

zobaczą. Był jednocześnie rozgniewany z powodu jej ucieczki. Kiedy strażnik oznajmił, że 

wprowadzają zbiegłą przeszył go dreszcz i nagle zobaczył Kiarlę rzuconą na kolana, 

klęczącą przed jego obliczem. W królewskiej głowie myśli plątały się jeszcze bardziej, a 

uczucia wszelkiej maści przeszywały go na wylot. Oczywiście Lovenny i jej „ pierwszej damy” 

nie mogło zabraknąć podczas tego  widowiska. Stali  na samym końcu sali. Artair donośnym 

i surowym  głosem zadał pytanie: 

- Dlaczego uciekłaś wraz z pierścieniem i resztą biżuterii? 

 Kiarla nie była zdolna spojrzeć królowi prosto w oczy i z opuszczoną głową odpowiedziała: 

- Odeszłam, bo mnie tu nie chciano, ale niczego, co by było Twoją własnością, Panie, nie 

zabrałam ze sobą.  

Po tych słowach do króla powoli docierała myśl, że przekazane mu informacje mogły być 

fałszywe. 

- Jak śmiesz mówić, że ciebie tu nie chciano?! - surowo zabrzmiał głos Artaira. 

Kiarla odparła na to: 

 - Jak wyrzucają niewinnych i bezbronnych na tułaczkę, to i dla mnie nie ma tutaj miejsca. 

Po tych słowach podniosła głowę i z dumą spojrzała w stronę króla. On zaś poruszony jej 

słowami, które raniły go jak ciosy, podniósł się gwałtownie ze swojego ulubionego fotela i w 

gniewie uderzył pięścią w biurko, strącając stojącą na nim figurkę konia. Wraz z nią na 

ziemię spadły „skradzione lupy’. Gdy król to zobaczył natychmiast kazał rozwiązać Kiarlę i 



uwolnić ją. W tym samym momencie Lovenna zganiła swojego pomocnika i czym prędzej  

wybiegła z królewskiego gabinetu. Król uznał, że później się z nią policzy. Artair nie mógł  

wyksztusić z siebie żadnego słowa, za to  Kiarla miała wiele do powiedzenia. 

- Jak mogłeś posądzić mnie o coś takiego! Więcej mnie nie szukaj! Jeśli jestem, dla Waszej 

Wysokości, złodziejką, to nie potrzebujesz mnie tutaj! 

Po tych słowach Kiarla wybiegła z pałacu, wsiadła na konia i ruszyła w stronę domu  

Visitantesów,  sprawdzając, czy nikt nie podąża za nią. 

 

- Proszę Pani - Elis zwróciła swój wzrok na gospodynię i zaczęła jej zadawać pytania: 

- Czy Pani wie, gdzie jest moja ciocia? 

Gospodyni była nieco zdezorientowana, bo nie miała żadnej pewności czy przyjezdna 

kobieta wróci, i czy w ogóle jeszcze żyje. 

Tej myśli nie chciała dopuścić do siebie i z pozornym przekonaniem odpowiedziała:   

 -Słoneczko, twoja ciocia na pewno niedługo wróci.  

Lecz Elis nie przekonywały te słowa i była coraz bardziej smutna. 

- A może wie Pani, dokąd jedziemy? -  dziewczynka dopytywała dalej.  

Pani domu nie miała pojęcia, co ma na to odpowiedzieć.  Wiedziała tyle, co nic o tych dwóch 

przyjezdnych, ale chyba nie chciała więcej wiedzieć. Patowość tej sytuacji przerwał podmuch 

mroźnego, wieczornego wiatru , który wślizgnął się do pomieszczenia oznajmiając przybycie 

gościa. W drzwiach stała zdyszana Kiarla, której twarz wyrażała ogromny wstrząs, jakby 

dostała cios od najbliższej jej sercu osoby, niespodziewany i wycelowany prosto w twarz.  

-Ciociu!- krzyknęła Elis na widok Kiarli, rzucając się w jej ramiona. - Gdzie byłaś?! Czemu 

mnie zostawiłaś, miałaś być zawsze przy mnie, ja nie chce być sama! - Dziewczynka z 

oburzeniem wypowiadała te słowa, a z jej oczu wylewały się potoki łez. 

- Elis! Nie płacz, nigdy cię nie porzucę, nawet jak będziesz miała mnie już dość. 

Kiarla zauważyła nieśmiały uśmiech na twarzy swojej podopiecznej, lecz w tej sytuacji jej 

samej do oczu cisnęły się niepożądane krople łez. Na uspokojenie sytuacji Kiarla zmieniła 

temat rozmowy. 

- A co tu tak pięknie pachnie?  

 Elis, po tych słowach, momentalnie złapała ciocię za rękę i zaciągnęła w stronę kuchni. 
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- Sama piekłam - dodała.  

Gdy gospodyni zauważyła niepewną minę Kiarli powiedziała: 

- Nie martw się, ja jej troszkę pomagałam.  

Na ustach Kiarli pojawił się uśmiech. 

Po zjedzeniu przepysznych smakołyków dziewczynka pobiegła do góry położyć się spać, a 

gospodyni uznała, że to będzie najlepszy moment na zebranie kilku cennych informacji o 

przybyszach. 

- Więc, złociutka, miałaś trudny dzień?  

- Tak, delikatnie mówiąc.  

 Kiarla cały czas miała przed oczmi króla, który w tak szybkim czasie potrafił ją osądzić. 

- Ja wiem, że nie wszystko powinnam wiedzieć, ale jak chcesz, to możesz mi uchylić rąbka 

tajemnicy , nieprawda?- dodała  gospodyni ciągnąc Kiarlę za język. 

 - Nie, nieprawda! Zostańmy przy tym, że nie powinnaś niczego wiedzieć - odparła chłodno 

Kiarla. Po dzisiejszych wydarzeniach nie wiedziała już komu wierzyć.  

- Dobrze, jeśli tak chcesz - odparła nieco rozczarowana starsza pani. 

- Dziękuję, że to rozumiesz. Pójdę do Elis, jak na dziś mam dość wrażeń - dodała Kiarla i 

udała się w stronę pokoju, w którym spała już Elis.  

Następnego dnia gospodarze małego dobytku musieli wyjechać na cały dzień. Kiarla i Elis 

spędziły ten dzień na wspólnej zabawie. Nocna szata przykryła już całe domostwo  

Visitantesów, dziewczynka spokojnie zasnęła a Kiarla zamierzała obmyślić dalszy plan 

działania. Nie rozstawała się z myślą o zdradzie, której doznała i obietnicy złożonej 

plemieniu. Gdy zapadała się w plątanie swoich myśli usłyszała tupot końskich kopyt za 

oknem i ujrzała błysk promienia księżycowego odbijającego się od  zbroi. Błyskawicznym 

ruchem zerwała się z krzesła, zabrała dwa płaszcze z wieszaków i wbiegła po schodach do 

Elis.  

- Wstawaj szybko, nie ma czasu, musimy uciekać!  

Kilkoma szybkimi poleceniami  Kiarla zbudziła dziewczynkę i razem pobiegły schodami w 

dół, do tylnego wyjścia. Sprawnie dosiadły Irjas i pogalopowały w otaczający dom ciemny 

las. Kiarla usłyszała jakieś głosy za sobą. 
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 - Ucieka! Tam jest! Gonić ją! 

Nagle spostrzegła 3 jeźdźców pędzących za nią w czarnych błyszczących zbrojach. Z całych 

sił starała się uciekać, ale w końcu uznała, że najlepiej będzie się gdzieś ukryć. Zatrzymała  

się przy drzewie z ogromna jamą w dole pnia. 

- Elis, szybko chodź tu, wejdź i chowaj się! 

 Wcisnęła dziewczynkę w drzewną  jamę, dodając: 

 - Nie wychodź stąd i nic nie mów, ja zaraz wrócę - pogłaskała Elis po policzku.  

Zwinnym i szybkim ruchem chciała dosiąść konia, lecz poczuła, jak wokół jej ramienia oplata 

się czyjaś mocno zaciskająca się ręka. Usłyszała  nagłe: 

- Mamy ją! A teraz mów gdzie ona jest?!  Gdzie jest dziecko?! 

- Nic wam nie powiem, choćby nie wiem co!   

Kiarla ostrym tonem odpowiedziała na zadane jej pytanie. 

- Nie bądź głupia, gadaj! - powtórzył rozgniewany głos.  

 - Nigdy! - odparła Kiarla. 

 -Jak śmiesz? - powiedział głos, zaciskając jeszcze mocniej swoją rękę na ramieniu 

dziewczyny, a drugą wymierzając jej policzek.  

Temu wszystkiemu  przyglądała się przerażona Elis.  Gdy ujrzała, jak żołnierz bije jej ciocię 

zapomniała o danym jej  nakazie i wydostała się z jamy drzewa krzycząc  głośno: 

- Zostaw ją! 

 Natychmiast przybiegła do opiekunki, która, otrząsnąwszy się z zadanego jej ciosu, mocno 

pochwyciła dziewczynkę w swoje ramiona.  Znów usłyszały głos: 

 - Jaki piękny widok! Można się popłakać  ze wzruszenia… 

 W  tych słowach można było wyczuć okrutny sarkazm. Mężczyzna dodał jeszcze:  

- Zabieramy się! Nasz Pan, Zethar będzie zadowolony! 

Wypowiedziawszy te słowa, trzy postacie w zbrojach związały Kiarlę i Elis, przywiązały ich 

konia do swoich i ruszyli w stronę ogromnej, mrocznej warowni, leżącej na skraju zbocza 

otoczonego fosą, w której pływały szczątki ofiar. Po dotarciu do wyznaczonego celu - 



przeokropnej  warowni, cuchnącej na kilometr zbrodnią i podstępem, Kiarla i Elis zostały 

zaprowadzone przed oblicze Zethara. Był to syn starego władcy, okrutnego tyrana, 

panującego niegdyś na tych ziemiach.  Niektórzy nazywali go potomkiem Hrotyna.   

- Kogo to moje oczy widzą? Czyżby to były dwie niezwykle piękne niewiasty, na które tu tak 

długo czekamy? - Zethar powitał je z nieskrywanym sarkazmem. - Witam w moim zamku! 

Bardzo mi przykro, że akurat w takich okolicznościach musiałyście tutaj trafić, ale same nie 

pofatygowałyście się nas odwiedzić. Ale przyznajcie, czy to nie jest miła wizyta? - ciągnął 

Zethar, ciągle zdradliwie się uśmiechając. 

Kiarla nie umiała już dłużej się powstrzymywać. Widziała, jak ten okropny typ wpatruje się w 

nią z triumfalną miną. 

 - Nie, nie wiem, jakie u was panują zwyczaje, ale u nas, napadanie na kogoś w nocy, 

grożenie, wyzywanie i bicie go oraz związywanie i rzucanie na kolana, nie jest przejawem 

gościnności a wręcz ...  

Tu Kiarla powstrzymała się, albowiem wiedziała, że i tak wystarczająco patowa jest sytuacja, 

w której się znajduje.  

- Z góry przepraszam cię za to, że moi żołnierze są po prostu zwykłymi, barbarzyńskimi 

tępakami - odpowiedział Zethar na rzucone mu oskarżenie. - Zaprowadźcie tę małą  

dziewczynkę do jednej z  sypialni  i dajcie jej  to, czego  tylko będzie chciała.  

Wydał swojej służbie  polecenie. Elis natychmiast mocniej uścisnęła Kiarlę  i powiedziała: 

 - Bez cioci nigdzie nie idę! 

- Nalegam! - z jednoznacznym wyrazem  twarzy spojrzał na Kiarlę,  która zauważywszy jego 

wzrok powiedziała: 

- Eli, idź z tą panią, ja zaraz do ciebie dołączę. Nie ma się czego bać.   

Sama nie wierzyła w wypowiadane słowa. Elis posłuchała cioci i poszła razem ze służącą.  

Gdy tylko drzwi się za nią zamknęły Kiarla przybrała postawę buntowniczki. 

- Czego od nas chcesz!? 

- Nie ma się o co gorączkować, nie podoba ci się tu? - spytał  Zethar.  

-Sądzę, że wolisz nie znać mojego zadnia na ten temat, nie spodobałoby ci się ono - odparła 

Kiarla z większą pewnością siebie. 



- A co? W królewskim zamku, z którego wyrzucono was na bruk było lepiej? A może w tej 

lepiance, co?  Zresztą nie masz wyboru, stąd już nie uciekniesz -  Zethar złapał Kiarlę za 

rękę przyciągnął do siebie i przejechał swoją dłonią po jej policzku. - Ja was nie wyrzucę,  

jesteście zbyt  cennym skarbem, aby wałęsać się po szopach. Mam dla ciebie i tej małej 

propozycję nie do odrzucenia. Zethar coraz bliżej przysuwał do siebie Kiarlę, która szamotała 

się, jak ptak złapany w sidła. 

- Ty i ona zostaniecie tu, a z czasem, dzięki jej mocy, posiądziemy całe królestwo. Zemścisz 

się na swoim zdrajcy, a my możemy stanowić niezwykłą parę. 

Kiarla była już tak blisko Zethara, że czuła  jego oddech na swoim policzku. 

- To bardzo szczodra propozycja, ale... - dziewczyna zawahała się na chwilę  i odparła.   - 

Ale ja wolałabym całe życie tułać się po najohydniejszych szopach i najniebezpieczniejszych 

bagnach, niż spędzić choć minutę dłużej w twojej obecności! 

Szybkim ruchem odwróciła się,  splunęła w jego stronę. W tym samym momencie Zethar 

otarł swoją twarz i jednym silnym zamachem, wycelowanym prosto w środek policzka Kiarli, 

powalił ją na ziemię. 

- Zabrać ją i zamknąć obie w wieży - Zethar zawołał swoich żołnierzy i odwróciwszy się w 

stronę Kiarli dodał: 

- Będziesz miała czas do namysłu.  

Posłał  jej jeszcze szyderczy uśmiech. 

Elis siedziała na łożu w wielkim pokoju znajdującym się w wieży, gdy odtworzyły się drzwi, a 

do pokoju została wprowadzona jej ciocia. Dziewczynka natychmiast przytuliła się do swojej 

ukochanej opiekunki, a w oddali było tylko słychać dźwięk przekręcanego klucza w drzwiach.  

Wraz z tym odgłosem odlatywała w dal zapomnienia ich wolność. 

Następnego dnia z rana do komnaty weszła służąca z ciepłymi cynamonowymi bułeczkami i  

gorącą  herbatą. 

 

Cztery prawdy 

 

 -Dzień dobry, jak się paniom spało? - Służąca z uśmiechem na twarzy odsunęła ogromne 

kotary.  



- Jak mogą się czuć więźniowie złapani i porwani w nocy przez takiego kogoś, takiego, jak 

ten wasz Pan - Kiarla w ostatniej minucie się powstrzymała, gdyż przypomniała sobie, że 

obok niej siedzi mała dziewczynka z bardzo dobrym słuchem. 

- No racja, głupie pytanie,  przepraszam Panią , ale śniadanie na pewno pomoże i ta maść 

na Pani policzek - mówiąc to, służąca podała Karli słoiczek z jakąś ohydnie pachnącą mazią. 

- Dziękuję - odparła z grzeczności Kiarla. 

- Nie ma się o co martwić,  nad Panią i tą małą czuwają dobre duchy tej ziemi. Ale nie ma co, 

czas goni, a was trzeba przygotować na bal - dodała służąca, wyciągając z szafy stare 

sukienki. 

 - Jaki bal?- zapytała Kiarla ze zdumieniem.  

- Wielki bal! No, nie patrz tak na mnie, to nie ja na niego idę, tylko wy. No już, szybko jemy, 

bo masa roboty przed nami! - powiedziała służąca wpychając do rąk Kiarli cynamonową 

bułkę i herbatę. 

Gdy słońce poszło na zasłużony odpoczynek, nastał wieczór a mrok spowił mury zamku, 

obie dziewczyny zostały zaprowadzone do wielkiej sali balowej, równie mroczne,j jak cały 

zamek. Na środku sali stał Zethar. 

  - Witam! - powitał przybyłych gości z delikatnym dygnięciem. 

 - Czy mogę z panią zatańczyć? - te słowa Zethar skierował do Kiarli ubranej w długą balową 

czerwoną suknię lekko nadgryzioną przez mole. To pytanie, to była czysta formalność, 

ponieważ Kiarla nie miała żadnych praw, aby odmówić. Zethar porwał  ją do tańca,  objął w 

połowie tali i przyciągnął bliżej siebie.  

- I co, namyśliłaś się, zmądrzałaś? I tak nie masz już wyjścia - powiedział pewny swojego 

zwycięstwa . 

- Jak już mówiłam, nigdy z toba nie będę - odpowiedziała Kiarla z równą jemu pewnością 

siebie. 

Zethar miał już ponownie ją spoliczkować, gdy nagle w całej sali zgasły świece. Kiarla 

szybko wyswobodziła się za rąk oprawcy, dopadła stojącego na stoliku świecznika, i jednym 

zamaszystym ruchem powaliła go na ziemię. Sama, próbując uciekać, szukała w ciemności 

Elis. Przy wejściu na salę ukazał się mężczyzna w zbroi, który raz za razem przeprawiał się 

przez tłum strażników. Gdy Kiarla znalazła Elis szybko udały się w stronę wyjścia, jednak 

zauważyła tam postać, która prawdopodobnie odpowiadała za całe zajście. Kiarla usłyszała:  



- Uciekaj, zatrzymam go! 

Głos wydawał się znajomy, ale nie miała czasu na rozmyślanie, jej celem była ucieczka. Gdy 

zbiegły już po schodach kierujących się do wyjścia, usłyszały głos Zethara: 

-Stój! I tak mi nie uciekniecie! 

Kiarla złapała, co miała pod ręką i bez chwili zastanowienia cisnęła tym w stronę Zethara. 

Nie miała czasu szukać swojego konia, więc udała się z Elis w stronę gór Hhorgelis, gdzie 

wszystko miało się zakończyć. W głowie powtarzała obietnicę daną plemieniu.  

Gdy dotarły na szczyt Góry Prawd, usłyszała za sobą głos, ten sam, który wybrzmiał w 

zamku, znany jej, ale zagubiony gdzieś w pamięci. 

- Przepraszam, byłem głupcem!  

Postawna postać zaczęła zbliżać się  do niej. Był to Artair! Ucieszyła się na jego widok, choć 

ich ostatnie spotkanie nie należało do przyjemnych. 

- Byłem niepojętym głupcem, ale teraz zmądrzałem.  

Powiedział i przytulił do siebie  Elis. Ta, wyswobodziwszy się z objęć króla, odwróciła się w 

stronę Kiarl,i która również wpadła w jego ramiona. Ta chwila mogłaby trwać dla nich 

wiecznie, jednak tak się nie stało. Nagle, jednym zamaszystym ruchem Artair przesunął 

Kiarlę, osłaniając ją własnym ciałem i dodał: 

-UCIEKAJ!  

Kiarla poczuła, jak jej luby osuwa się w jej ramionach. Zza jego pleców wysunął się  Zethar, 

mówiąc:  

- I co narobiłaś? Przez ciebie musiałem dopuścić się bratobójstwa! 

Artair leżący na ziemi w objęciach Kiarli, wykrzesując z siebie resztki sił rzekł:  

- Jakbyś sama tego nie chciała zrobić. 

- No, racja - dodał Zethar, łapiąc za rękę Elis i mówiąc: 

- Teraz mam jej moc, a ty głupia zginiesz!  

Wycelował swoją kuszę w Kiarlę, ona zaś ucałowała po raz ostatni Artaira i w duchu 

powiedziała – „Czas spełnić przysięgę” – wstała, i w ostatnim momencie krzyknęła: 

 - Legenda kłamie, to ja jestem córką Jahamina! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Artur


W tym momencie Artair wykorzystał chwilę nieuwagi  Zathara i ostatkiem sił dźgnął go 

nożem, a ten wypuścił z rąk Elis. 

- To już czas, zaopiekuj się nią - dodała Kiarla i podeszła do kamienia leżącego najwyżej na 

Górze Prawd. - To ja jestem córką plemienia  i moc moja płynie z niego. Niech cztery 

prawdy: miłość, nadzieja, odwaga i wiara rozerwą płaszcz żałobny tej ziemi! Odwróć bieg 

zwaśnionej historii i przywróć jej dawny blask!  

Wokół Kiarli rozbłysnęła oślepiająca łuna. Trwało to chwilę, po czym Artair poczuł nagły 

przypływ sił i z niewyjaśnionych powodów jego rana zaczęła się zabliźniać. Po chwili 

dezorientacji złapał szybko za rękę Elis i wypatrywał  Zethara, lecz na próżno. Oślepiony 

blaskiem luny spadł w przepaść.   

Na ziemiach  Raluslandii na nowo zaoponowała jasność. Zewsząd powróciły istoty, z gór 

przyleciały Poligale, w oddali było słychać tupot Pruinanisów i Atetusanów, a z dala można 

było zobaczyć gigantyczne słonie wychodzące z pralasu. Artair po otrząśnięciu się z szoku, 

zaczął szukać Kiarli, ale słyszał tylko jej cichy szept, rozsyłany przez wiatr.  

- Zaopiekuj się nią… 

Po tym, co usłyszał, postanowił zabrać Elis i wrócić do zamku. Po jego policzku spływały 

potok łez. Nagle pojawiła się przed nim łuna, z której dochodził  głos: 

- „Non omnis moriar”… 

 

 

 

 

  

   

 


