
Gwiazdor 

Jedynym co wiedział było to, że się unosił. Unosił się mimo tego, że ostatnie co pamiętał przed 
zaśnięciem to położenie swojego ciała na twardym gruncie, jakim było łóżko. Wiedział, że to sen, a 
jednak był on taki realistyczny. 

Słyszał szepty dochodzące z czarnej, gwieździstej przestrzeni. Czy to niebo? Nie mógł stwierdzić, 
emanowała z niego dziwna energia. Czuł się nieważki, lekki jak piórko, czy będzie się tak unosić w 
nieskończoność?  

I wtedy przebudził się. Otwierając oczy przetarł twarz, ocierając z niej resztki snu. Jeszcze wstałby z 
łóżka, sporządził poranną rutynę, poszedł do szkoły. Dzień jak co dzień, gdyby nie to, że z jego dłonią 
było coś nie tak. Coś stanowczo nie tak. Podniósł ją powoli, cały drżąc, przed swoje oczy, poruszył 
kilka razy palcami nie wierząc w to, co widzi. Kiedy jego wzrok przyzwyczaił się do tego 
niecodziennego widoku, a mózg przetworzył informację, chłopak wpadł w panikę. Z hukiem osunął 
się na oparcie łóżka, podciągając do siebie kolana. Dokładnie tak jakby na jego łóżku znajdował się 
wielki pająk. Jego oddech stał się płytki, każdy wdech był wyzwaniem, starał się uspokoić resztkami 
sił. A może mu się tylko wydaje? Spojrzał szybko jeszcze raz na dłoń i tak samo szybko odwrócił 
wzrok. Nie. Zdecydowanie nie.  

„Nie ma co się załamywać.” – Przekonał sam siebie. W końcu nie robiło mu to żadnej krzywdy, może 
wyciągnie jeszcze z tego jakieś korzyści.  

Byle tylko znaleźć mało rzucające się w oczy rękawiczki. 

 

- A ty co? – Czarnowłosa dziewczyna o niewysokim wzroście zmierzyła stojącego obok siebie 
towarzysza spojrzeniem pełnym politowania. – 27 stopni to dla ciebie za dużo? 

Evan obruszył się, kręcąc szybko głową. Od samego rana starał się stłumić panikę, która z każdą 
minutą bez wyjaśnienia tego, co zobaczył rano zwiększała się w nim jeszcze bardziej. Strach jednak 
nie był jedynym towarzyszącym uczuciem. Gdzieś z tyłu głowy budziła się w nim ekscytacja. 
Zapomniał niemal o szkolnym otoczeniu, korytarzem wypełnionym mnóstwem głosów i zdjął jedną z 
rękawiczek powoli, ostrożnie. Elizabeth zmarszczyła brwi i założyła ramiona na klatce piersiowej, 
jakby stojący obok niej przyjaciel zwariował. Podążyła, lecz wzrokiem za jego dłonią, skoro tak się 
przed nią tym afiszował. 

Nic. 

Nic tam nie było. 

- Evan? Przedawkowałeś herbatę? Dobrze się czujesz? – Zapytała go, kręcąc głową. Jej przyjaciel miał 
tendencję do robienia głupich rzeczy i pakowania się przez to w tarapaty, ale nigdy nie sądziła, że jest 
świrnięty. 

- Oczywiście, że się dobrze czuję! Tylko… A zresztą chodź, wszystko ci opowiem. – Odburknął 
chwytając ją za nadgarstek i ciągnąc w stronę wyjścia z budynku. Przy okazji zdjął całkowicie z siebie 
rękawiczki i schował je do plecaka. Nabrał w swoje oskrzela powietrze, które dało mu chwilę 
wytchnienia. Zawsze czuł się pewniej na dworze niż w czterech ścianach. Spojrzał na 
zdezorientowaną przyjaciółkę, opierającą się o drzewo i zastanowił się jak w ogóle miał ubrać 
sytuację w słowa. To, że się musi wygadać wiedział. Inaczej będzie mieć zmącony spokój, a prędzej 
czy później i tak wszystko z siebie wyrzuci. Usadowił się obok niej, siadając pod drzewem.  

- A więc? – Zapytała wyczekująco, jej kruczoczarne włosy były nieustannie pomiatane przez wiatr. 
Musiało ją to niesamowicie drażnić, gdyż co chwila je odmuchiwała. Nie lubiła przebywania na 
zewnątrz w przeciwieństwie do Evana. Blada cera tylko to podkreślała. 



Chłopak nabrał powietrza, czując jak jego brzuch uciska się na myśl o niecodziennym zdarzeniu.  

- Unosiłem się, Liz. Unosiłem się w gwieździstej przestrzeni. Bardzo ładnej zresztą, ale też równie 
mrocznej. – Zaczął energicznie gestykulować i odchodzić gdzieś słowami, co było naturalne dla jego 
roztrzepanej osoby. Elizabeth zmarszczyła brwi i wpatrywała się w niego uporczywie spod 
przymrużonych powiek, starając się jak najwięcej z tego zrozumieć. – Ale to był sen, to był tylko sen. 
Potem się obudziłem i poczułem zapach sadzy połączonej z czymś słodkim. Hmm… Do czego by to 
porównać. – Zmarszczył nos. – Ach! Konfitury twojej babci mają dokładnie taki sam zapach. A wtedy 
spojrzałem na swoją rękę. – Jego gestykulacja stała się mniej chaotyczna, kiedy uniósł pechową dłoń 
w stronę słońca. Na palcu wskazującym oraz serdecznym znajdowały się czarnawe znamiona, które 
były poziomą linią mniej więcej na środku każdego z palców. Posiadał je od dziecka i o ile były 
intrygujące, to nie budziły jeszcze żadnych powodów do paniki. Ludzie miewają różne dziwactwa, 
prawda? Teraz jednak, kiedy przyglądał się swojej ręce, zdawały się one wyjątkowo odznaczać. 
Pokręcił głową, starając się nie rozpraszać. – Zaczęła otaczać ją dziwna, ciemna poświata. Unosił się 
od niej też czarny… dym? Widziałem w nim te same gwiazdy, co we śnie. 

Usłyszał ciche uderzenie i raptem Elizabeth siedziała obok, opierając się lekko o ramię chłopaka i 
nachylając się w jego stronę.  

„Pewnie zaraz mnie wyśmieje, znając jej sceptycyzm i inteligencję” – Pomyślał. Lecz nic takiego nie 
nastąpiło. Zamiast tego dziewczyna chwyciła jego dłoń i zaczęła się jej badawczo przyglądać, by zaraz 
spojrzeć prosto w jego oczy. 

- Ta gwiaździsta przestrzeń… teraz mi się przypomniało. – Z każdym wypowiedzianym słowem, robiła 
się coraz bardziej zaangażowana. - Czytałam kiedyś jakiś artykuł w Internecie… „Potęga gwiazd” czy 
coś takiego… Mówi o połączeniu między ludźmi a przestrzeniami galaktycznymi. Nie jestem pewna 
czy to tłumaczy sytuację z twoją ręką, ale… może jest w jakiś sposób powiązane. 

Teraz to on spoglądał na nią, jakby postradała zmysły. 

- A więc mi wierzysz? Rany, Liz… Brzmisz jak jakiś okropny nerd… 

Pokręciła z irytacji głową i wstała, otrzepując się. Jak zgadywał Evan z „obrzydliwej trawy”. Wyglądała 
dosyć pogodnie. Jej zachowanie zmieniło się drastycznie od humoru, jaki miała przed jego 
wyjaśnieniem. Blondwłosy wiedział, że tak się dzieje, kiedy łapie ją na jakimś punkcie obsesja. 
Elizabeth wtedy zawsze fuka na niego i odpowiada, że to naturalna ludzka chęć człowieka do 
poznawania nowych rzeczy.  

- Chodź… Jeśli faktycznie coś jest z tobą nie tak, to nie mamy czasu do stracenia. Musimy zacząć 
działać. 

- Jak działać?! – Evan starał się za nią nadążyć, kiedy szybkim krokiem kierowała się z powrotem do 
szkoły. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie ubrać rękawiczek, ale odepchnął tę myśl.  

Oczywiście, że pójście za dziewczyną doprowadziło go do szkolnej biblioteki. Jak mógł się tego nie 
domyśleć. Burknął cicho. Nienawidził książek. To tylko zbiory zmarłych drzew powodujące, że 
człowiek musi siedzieć w miejscu i męczyć swój umysł oraz marnować czas na czytanie ich. Nie ma w 
tym nic związanego z aktywnością. Chociaż Elizabeth uważała całkiem inaczej. Jego przyjaciółka od 
razu skierowała się do określonych regałów. Przebywała tutaj dosyć często, więc pewnie wiedziała w 
jakich miejscach znajdują się określone książki. Evan musiał przyznać, że pomimo faktu, iż biblioteka 
była szkolna, to nie należała do tych małych. Była dosyć obszerna. Nie mógł krytykować chęci 
dziewczyny w znalezieniu jakiejś istotnej informacji, jednak nie wiedział czego tak naprawdę mają 
szukać. Gwiazd? Galaktyk? Kosmosu? Wątpił, że w ten sposób do czegoś dojdą. 

- Liz… - Mruknął, patrząc jak dziewczyna z zaskakującą szybkością wertuje kolejne książki. 



- Cicho. Daj się skupić albo sam zacznij szukać. Też chcesz chyba wiedzieć co się z tobą dzieje? 

Spieranie się z nią nie miało na dłuższą metę żadnego sensu, skoro się już na coś uparła. Resztę czasu, 
więc spędził podając przyjaciółce czytadła znajdujące się na wyższych półkach. Niski wzrost 
dziewczyny bardzo jej to utrudniał. Zmarszczyła nos, kiedy kurz dostał się do jej nozdrzy, ale ani 
trochę nie straciła werwy. Evan westchnął. Powinni zapewne już dawno być na lekcjach, oberwie im 
się przez to. Z jego rozmyślań wyrwał go głęboki głos za nim. 
 
- Szukacie czegoś? 

Odwrócił się gwałtownie. Elizabeth podniosła wzrok spod przeglądanej książki. Przed nimi stał wysoki 
mężczyzna, fioletowe włosy opadały na jego ramiona, odznaczał się smukłą sylwetką.  

„Bibliotekarz.” – domyślił się Evan.  

Nigdy wcześniej nie miał z nim do czynienia, ale nie dziwiło go to zbytnio, ponieważ z książkami oraz 
biblioteką również nie. Zanim zdążył się odezwać, dziewczyna stała już obok mężczyzny, patrząc na 
niego, jak gdyby był dla niej ósmym cudem świata. Chłopak nie rozumiał co to zmienia, przecież nie 
powie mu o jego rę… 

- Tak. Evan miewał ostatnio dziwne sny, o gwiazdach, przestrzeni galaktycznej, a w dodatku czuje jak 
budzi się w nim moc! Zastanawialiśmy się, czy jest tutaj coś na ten temat.  

Bibliotekarz od razu przeniósł przenikliwy, przerażająco przenikliwy wzrok na wspomnianego 
nastolatka. Chłopak przekrzywił lekko głowę w lewą stronę. Fakt, może i jego przyjaciółka 
powiedziała za dużo, ale powinien być to dla bibliotekarza tylko jakiś niezrozumiały bezsens, a 
przeszywający wzrok świadczył o tym, że może coś o tym wie. 

- Nie, żadne książki nie będą potrzebne. – Odparł zasadniczo i odchrząknął. Odwrócił się na jednej 
nodze i żwawo podszedł do swojego biurka. – Chodźcie za mną. 

Elizabeth nie wydawała się mieć żadnych obiekcji i zaraz popędziła za mężczyzną. Evan jednak nie był 
przekonany. Złapał ją za nadgarstek. 

- Nie możemy tak po prostu za nim iść! Nawet nie wiemy kim on jest. Zresztą… jak mógłby nam 
pomóc? Zachowywał się dziwnie… 

- Ja wiem kim on jest! – Warknęła głośno, ale nadal obniżając głos, aby nie zostać usłyszanym. – 
Nazywa się Ralph, często wypożyczam u niego książki. Czasem zamienię kilka zdań… Jest dosyć 
inteligentny. 

Evan zmarszczył brwi. 

- Tak, wiem, każdy jest bardziej inteligentny ode mnie, nie musisz mi tego wypominać. Dalej po 
prostu uważam, że z tym gościem jest coś nie tak. 

- Wydaje ci się. Ja idę, a ty rób sobie co chcesz. Najwyżej wybuchniesz któregoś dnia, a ja powiem: „A 
nie mówiłam” do twych prochów! 

- Dobra, już dobra! 

Poszli więc, ale… gdzie on tak właściwie jest? 

Evan podszedł do biurka, opierając na nim dłonie i nachylając się, aby zajrzeć za nie. Zapadł się pod 
ziemię? Przecież nie było żadnego bocznego wyjścia.  

- Liz, myślę, że… 



I nie zostało dane mu dokończyć, bo poczuł jak ziemia się pod nim zapada i zaczyna spadać. Zaraz, nie 
spadać. Zostaje wciągany, wsysany. Cały żołądek podszedł mu do gardła, zaraz puści pawia, był tego 
pewny. Jednak zanim to nastąpiło był już na ziemi i klęczał na czworaka, dysząc ciężko. Chociaż 
sytuacja sprzed chwili była przerażająca, to poderwał się szybko, a oczy zalśniły mu z ekscytacji. To 
było cudowne! Czy oni właśnie się przeteleportowali? Rozejrzał się z zaciekawieniem po nowym 
otoczeniu. Nagle usłyszał świst z góry i zanim zdążył jakkolwiek zareagować, Elizabeth zwaliła go z 
nóg, przez co powtórnie wylądował na podłodze. Westchnął cicho. 

- To było cudowne! – Krzyknęła zielonooka podnosząc się i uśmiechając szeroko. 

- Co nie? – Zgodził się, ochoczo potakując głową. - Tylko… gdzie my tak właściwie jesteśmy? 

Teraz i dziewczyna lustrowała pomieszczenie. Znajdowali się zapewne w jadalni. Przed nimi stał duży 
stół, który mógłby być miejscem dla przynajmniej dziesięcioosobowej uczty. Meble wokół, dywan, 
ściany jak i obrazy na nich były zaskakująco dostojne, w staroświeckim stylu, pewnie bardzo drogie. 

- Wygląda na to, że w czyimś domu. – Mruknęła. – Zapewne w Ralpha. 

Chłopak przejechał palcami po blacie komody, na którym znajdowały się wszelkiego rodzaju małe 
posągi. Niektóre przedstawiały zwierzęta, inne jakieś dziwne kształty, których znaczenia nie mógł 
odgadnąć. 

- Aha, wspominał, że mamy za nim pójść… Jeśli to uważa za pójście. 

- Wiesz co… miałeś rację, że jest trochę dziwny, ale chyba raczej pozytywnie. Wiemy już, że ma do 
czynienia z magią, może naprawdę nam pomoże.  

Evan pokiwał głową i odszedł od komody w tym samym czasie, kiedy filiżanki, talerze oraz sztućce 
zaczęły unosić się w powietrzu i lądować na stole. Na talerzach znajdowało się jedzenie, wyglądające 
na bardzo smakowite. Spoglądnął zdezorientowany na Elizabeth, ta jednak skupiona była na 
widowisku przed nimi. Jej oczy błyszczały z podekscytowania.  

Dopiero później spostrzegli chłopca stojącego w progu drzwi. Opaska zakrywała jedno z jego oczu. 
Miał krótkie, czarne włosy i bladą cerę. Nie wyglądał przyjaźnie, ale też nie wrogo. Lewitujące 
przedmioty zdawały się być jego sprawką.  

- Usiądźcie proszę, pan zaraz będzie. 

- Masz na myśli Ralpha? – Zapytała wprost Elizabeth zajmując miejsce przy stole jak jej powiedziano. 

Chłopak pokiwał głową, lecz wyglądało na to, że nic więcej z niego nie wyciągną. Jego usta zacisnęły 
się w wąską kreskę, a czarne źrenice powędrowały w przestrzeń, dziwnie nieobecne. 

- Więc. – Evan usiadł obok przyjaciółki, od razu sięgając po widelec. – Analizowanie tej sytuacji byłoby 
trochę problematyczne. – Podrapał się po policzku. – Przed chwilą byliśmy w bibliotece, teraz 
jesteśmy w piwnicy dziwnego bibliotekarza. Lepiej zabrać się do jedzenia. 

Stojący w drzwiach osobnik zmrużył oczy, zwracając swoją uwagę na blondwłosego. Zachowywał się 
jakby chciał coś powiedzieć, ale się powstrzymał.  

- Jedz, Evan. – Zgodziła się towarzyszka, sama sięgając tylko po picie. – Przyda ci się w razie walki. 

- Zaraz, jakiej walki? – Wybełkotał chłopak z pełną buzią. 

- No wiesz, nigdy nie wiadomo, dlaczego Ralph zaciągnął nas do tej piwnicy. I czy zaraz nie pojawi się 
za tobą z siekierą albo czymś nabuzowanym magią i… 

- Sama mi mówiłaś, że powinniśmy mu zaufać! 



- Nie powiedziałam, żeby mu zaufać, tylko żeby za nim pójść. Dla celi naukowych. To różnica, Evan.  

- Liz, jesteś niemożliwa… 

Usłyszeli odchrząknięcie. 

- Pan nie jest seryjnym mordercą… Czy co sobie tam wyobrażacie. Powinniście mu zaufać. 

- Jasne, bo zaufamy dziwakowi, który zaciąga nas do swojego podziemnego mieszkania. - Elizabeth 
przewróciła oczami.  

Evan zgadywał, że wolałaby, aby czarnowłosego chłopca tutaj nie było. Nie lubiła, kiedy ktoś się jej 
sprzeciwiał. 

Osobnik za to pochylił się z grymasem na twarzy, jakby skosztował cytryny. To chyba miało imitować 
złośliwy uśmiech. 

- Nie pytałem cię o zda… 

- Widzę, że poznaliście już Thimoteusa. – W pomieszczeniu pojawił się twórca samego zamieszania. 
Uniósł dłoń w kierunku wspomnianego chłopca, uciszając go. Thimoteus zarumienił się cały i odsunął 
nieznacznie. 

- Miło was poznać. – Gospodarz kontynuował, siadając naprzeciwko nich i nalewając sobie herbaty do 
filiżanki. – Jestem Ralph Delay. To jest mój asystent. Ostrzegam, że ma swoje humorki, ale przejdźmy 
do rzeczy. Po to tutaj się w końcu znaleźliście.  

Evan spiął się wyczekująco, Liz oparła twarz na dłoniach wpatrując się w mężczyznę jak w laurkę. 

- Wspomniałaś o magii związanej z gwiazdami, prawda panno Elizabeth? Biblioteka czy inne zasoby 
książek mało wam pomogą. Jedynym wiarygodnym źródłem informacji jestem ja. Lub inni mojego 
rodzaju. Nie każdemu można oczywiście ufać.  

Uśmiechnął się przeciągle, Evan odsunął widelec od ust. 

- Inni twojego rodzaju? 

- Wampiry rzecz jasna. 

- Co?! 

Dotychczasowe wydarzenia były zdecydowanie ciężkie do zrozumienia, ale spotkanie z wampirem to 
już przegięcie. Sytuacja naprawdę zaczęła przerastać jego najśmielsze oczekiwania. Elizabeth nie 
wydawała z siebie najcichszego dźwięku. Ze wciągniętym powietrzem nasłuchiwała dalszych 
wyjaśnień. 

- Może zacznę od początku. – Odparł Ralph, wstając ze swojego miejsca i odwracając się do nich 
tyłem. Jego spojrzenie zatrzymało się na obrazie wiszącym nad kominkiem. Evan podążył za jego 
wzrokiem. Zamrugał ze zdziwienia, bo przedstawiał dokładnie ten sam obraz, o którym śnił.  

– Ludzie od wieków zastanawiali się czy istnieje życie pozaziemskie. Dopatrywali się kosmitów w 
innych galaktykach, nie zauważając, że sami mają potęgę. Niestety nie mogę zapewnić wam 
całkowicie logicznego tłumaczenia, jeśli tego ode mnie oczekujecie.  

Liz westchnęła przeciągle, mężczyzna kontynuował. 

- Kosmos nie jest tylko zbiorowiskiem gwiazd, małych i dużych planet, księżyców i innych ciał 
niebieskich. W kosmosie znajduje się to, co względnie dla człowieka niedostępne - magia. Każda 
gwiazda jest nią nacechowana. Każde jej zbliżenie do planety ziemskiej obdarza kogoś zalążkiem 
mocy. 



Odwrócił się w ich stronę i obdarzył kolejnym gościnnym uśmiechem, tym razem jednak odsłaniając 
kły. 

- Na pewno znacie zwyczaj składania życzeń, kiedy tylko na niebie pojawia się spadająca gwiazda. Nie 
wiecie jednak skąd on się wziął. My wampiry, żyjące na tym świecie od setek lat, zdążyliśmy 
zgromadzić informacje na każdy temat. Jesteśmy jak książki. Takie, które się aktualizują. Dlatego 
zdradzę wam, że ludzie dawniej życzyli dla siebie mocy. Życzyli mocy, o której wiedzieli dzięki 
starożytnym astrologom, dopóki nie nastąpiła reformacja i kościół zaczął cenzurować niewygodne dla 
nich informacje. To, że miałaby istnieć możliwość zaczerpnięcia chociaż kawałka mocy Boga, nie od 
samego Boga, było bardzo niewygodne. Wszystkie zapiski z informacjami zostały spalone, a ludzie z 
biegiem czasu zaczęli zapominać. Wampiry jednak nigdy nie zapominają. 

- I to koniec? – Wydusił z siebie Evan, spoglądając na swoją dłoń, która trzymała widelec. – Więc tej 
nocy po prostu spadała gwiazda? I dała mi swoją moc? 

- Można tak powiedzieć. – Zamruczał Ralph, obdarzając go przenikliwym spojrzeniem. – Pokaż mi 
swoją dłoń. 

To była dosyć prostolinijna prośba i chłopak speszył się, jednak wyciągnął swoją rękę w kierunku 
mężczyzny. Skoro już aż tutaj dotarł. 

Wampir ujął ją i dokładnie się jej przyglądnął. Od razu zwrócił uwagę na znamiona i pokiwał w 
zadumie głową. 

- Wszystko jasne, masz oznaczenia. Starożytna teoria głosiła, że ludzie ze znamionami mają większą 
szansę zostać obdarzonymi mocą. Nie zawsze, ale w większości. Znamiona są zazwyczaj ciemne jak 
kosmos. 

- Masz rację, to wcale nie jest logiczne wyjaśnienie. – Zwrócili uwagę na Elizabeth, kiedy ta 
niespodziewanie przemówiła. Założyła ramiona, wyprostowała nogi i opierła się na krześle. – Żadna 
naukowa wiedza, tylko jakieś magiczne bzdety. Strata czasu. 

- Strata czasu?! – Do tej pory nieodzywający się Thimoteus przestał opierać się o ścianę i popatrzył na 
nią wściekłym wzrokiem. – Pan właśnie wytłumaczył ci wszystko, posiada tyle wiedzy, a ty nie 
potrafisz tego kompletnie uszanować! 

- Gdybym była wampirem i żyła tyle lat też bym tyle wiedziała, nawet sporządziła lepsze notatki! 

Ralph zaśmiał się cicho. 

- W porządku, Thimoteus. Nie wątpię w słowa koleżanki, nigdy nie lubiłem robić notatek. Nudziło 
mnie to. 

Asystent tylko prychnął. 

- Moja krótka wypowiedź z pewnością nie wyjaśnia wam wszystkiego. – Pochylił się nieznacznie nad 
chłopakiem. – Jeślibyś tylko chciał, nauczyłbym cię więcej o mocy, którą posiadasz. 

Wampir zachowywał się obiecująco, nie emanowało z niego nic innego niż przyjazny uśmiech. Evan z 
fascynacją popatrzył na swoje obie ręce. Pomyślał o tym, co mógłby zrobić, gdyby tylko wiedział jak. 
Czy dałby radę przenosić przedmioty tak jak Thimoteus? Może nawet więcej. Zachłysnął się 
powietrzem. Zacisnął dłonie w pięści i odpowiedział Ralphowi jeszcze szerszym uśmiechem. 

- Jasne! Kiedy zaczynamy? 

- Nawet teraz. Thimoteus może zabrać twoją przyjaciółkę do mojej biblioteki. Jest ona większa niż ta 
w szkole, a książek, które się w niej znajdują nie znajdziesz nigdzie indziej. 



Elizabeth nie wydawała się przekonana, ale obsesja na punkcie czytadeł zrobiła swoje i bez niczyjej 
pomocy ruszyła w kierunku wyjścia z jadalni. Sfrustrowany asystent podreptał za nią. 

- Cóż. – Ralph klasnął w dłonie. Sięgnął gdzieś wysoko i po chwili przed oczyma Evana pojawiła się 
tablica projekcyjna. Chłopak zamrugał zdziwiony. 

- Nie bądź taki zaskoczony. Może i ta posiadłość jest wystylizowana na średniowiecze, 

=^ ale ty i ja żyjemy we współczesności. Muszę być na bieżąco z każdym wynalazkiem, inaczej bym 
sobie nie poradził.  

Na ekranie zaczęły pojawiać się przeróżne nagrania ukazujące ludzi, którzy wykrzesują z siebie magię. 
Jedni robili to bardziej poradnie, drudzy mniej. Bibliotekarz patrzył z satysfakcją na przedstawiane 
obrazy. Evan zastanawiał się, dlaczego sam nie może mu zaprezentować. Zostawił to jednak dla 
siebie. 

- Jak zauważyłeś. – Ściągnął z powrotem projektor. – Żadne z nich nie wykonywało jakiś szczególnych 
ruchów, aby pobudzić w sobie magię. To dlatego, że nie jest to ani trochę potrzebne. Magia jest już w 
tobie. Musisz ją wybudzić siłą woli, gesty nic tu nie pomogą. 

Wyglądało na to, że mężczyzna uważa „wykrzesywanie” z siebie magii jako rzecz całkowicie 
normalną. Niczym zrobienie sobie kanapki, a nie pobudzenie mocy nadanej z galaktyki. Evan zaczął 
się lekko stresować. Niby jak miał to zrobić? 

- Nie zaczynaj powątpiewać, dopóki w ogóle nie spróbujesz. – Obwieścił wampir, jakby czytał mu w 
myślach. – Nie możesz zaprzeczyć ani potwierdzić żadnej tezy, dopóki nie podejmiesz określonych 
środków. Nie zakładaj, że coś jest niemożliwe i po prostu się skup. Skup się, Evan. 

„Skup się, Evan.” – Brzęczało mu cały czas w głowie, kiedy zamknął oczy i wytężył z całych sił swój 
umysł. Nie sądził, że stanie się to tak szybko, ale magia wypełniła jego organizm niczym fala tsunami. 
Czuł, jak wychodzi mu przez nozdrza, jak dostaje się do oczu. 

- Szok magiczny. Tak się dzieje za pierwszym razem. – Wampir oparł brodę na dłoni, ale on widział i 
słyszał go jak przez mgłę. Jedyne co się liczyło to moc, która w nim drżała, gotowa się uwolnić. 

*** 

- Nie przypominam sobie, żebym cię do czegoś potrzebowała. – Elizabeth mruknęła, kiedy obecność 
Thimoteusa była wyraźnie wyczuwalna. Właściwie nie było to nic dziwnego. Udał się za nią od razu. 

- Nie miałaś prawa wiedzieć, gdzie jest biblioteka. – Zaczął chłopak. 

- Ale się dowiedziałam. I nie potrzebowałam do tego żadnej specjalnej mocy. Po prostu sprawdziłam 
kilka pokoi. 

Asystent Ralpha zamilkł, a Elizabeth wróciła do przeglądania książek, które mogły mieć po tysiąc lat. 
Przebywanie w jednym pokoju z nim wyraźnie ją irytowało, ale pozostawała względnie spokojna, a po 
chwili zawartość ksiąg pochłonęła ją całkowicie i zapomniała o otoczeniu. 

Thimoteus za to wycofał się w głąb biblioteki, zakładając ramiona na klatce piersiowej. Obserwował ją 
cały czas. Nie to, że była jakimś szczególnym zagrożeniem. W końcu to zwyczajny człowiek, ale nauczył 
się nie ufać nieznajomym. Czy to jednak do końca była nieufność? W końcu siedzi tutaj od 
niepamiętnych czasów z dużo starszym od siebie wampirem. Powinien się cieszyć z okazji zawarcia 
nowej znajomości. Kiedy jednak pojawili się przed nim rówieśnicy, spadli mu wręcz z nieba, nie wiedział 
kompletnie jak się zachować. Zmarszczył brwi i zaczął obserwować swoje buty z dziecięcą 
uporczywością. 



Podniósł gwałtownie głowę, kiedy poczuł delikatny dotyk na policzku. Smukłe palce sięgały jego 
zakrytego opaską oka. Odsunął się szybko, patrząc obłąkanym wzrokiem na dziewczynę przed nim. 

- Co ty… 

- Po co ci ta przepaska? Jesteś cyborgiem? 

Patrzył na nią jednym okiem zszokowany. Odwrócił twarz w przeciwną stronę, miał nadzieję, że 
Elizabeth nie zauważy delikatnych rumieńców. 

- Nie jestem cyborgiem. – Ujął jej dłoń i odsunął ją jak najdalej od siebie. – Nie przyszłaś czasem tutaj 
czytać książek? 

Dziewczyna posłała mu niewinny uśmiech i przekrzywiła głowę. 

- Właściwie to zapakowałam te, które mnie zainteresowały do plecaka. 

- Co?! Nie możesz tego zrobić! To są książki pana Ralpha, nie możesz ich tak po prostu ukraść! 

Uśmiech z jej twarzy znikł tak szybko jak się pojawił, obrzuciła go zimnym spojrzeniem. 

- Mogę. Tak samo jak ty możesz przestać być jego pieskiem. Podoba ci się bycie jego pupilkiem? 

- Ja… Uch… Nie jestem jego pupilkiem! Dostaję wynagrodzenie za pracę tutaj. Zresztą, dlaczego aż tak 
za nim nie przepadasz? Zaoferował wam pomoc! 

Elizabeth zdążyła już jednak podejść do plecaka i zasunąć go, po czym zgrabnie założyć na swoje plecy. 
Ugięła się lekko pod jego ciężkością, ale szybko odzyskała równowagę. 

- Spójrz. Może i Evana udało mu się omamić. Ze mną nie będzie tak łatwo. Mam uwierzyć, że jakiś gość 
z biblioteki mówi mi o magii, sam okazując się wampirem, a Evan właśnie się jej u niego uczy? Proszę 
bardzo, wierzę. Ale coś tutaj nie pasuje. Nie rozgryzłam jeszcze co, ale już wkrótce do tego dojdę! Jutro 
wrócę po resztę książek!  

I zanim Thimoteus otworzył usta, by jej zaprzeczyć, Elizabeth już nie było. 

***  

- Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem.  

Ralph przyglądał się dziurze w ścianie wywołanej strumieniem magii, jaki wydobył się z młodego 
adepta, z podziwem. Evan również miał wbity w nią wzrok. Dyszał ciężko, był pochylony lekko na 
dwóch nogach, dłonie miał rozwarte. Znamiona na palcach lśniły. Uśmiechał się. Pierwszy raz od 
dawna czuł się tak czymś spełniony. Piłka nożna czy inne sporty, którym poświęcał czas wydawały się 
teraz nic nieznaczące, przyziemne. A moc, która wydobywała się z niego nie znała końca. Czuł, jakby 
mógł wypuszczać ją tak co chwilę 

- Przepraszam. – Westchnął, rozprostowując ramiona i przeciągając się. – Chyba troszkę 
przesadziłem. 

- Ależ nie, nie musisz za nic przepraszać. Twoja magia nie służy tylko niszczeniu. Chociaż wprawdzie 
niszczenie jest łatwiejsze od tworzenia. Wszystko w swoim czasie, Evan. Na następnej lekcji 
naprawisz dziurę, teraz powinieneś odpocząć. Nie chciałbyś przecież się uzależnić, prawda? 

Pokręcił głową. Nie chciałby się uzależnić, kilka godzin temu nawet nie wiedział, że istnieje jakaś 
magia, a teraz nagle miałby być od niej uzależniony? To byłoby dosyć abstrakcyjne. Pewien był 
jednak, że pojawi się tutaj znowu. Skoro dane mu było opanować tak wielką moc, nie widział 
przeciwskazań.  



- O, Elizabeth! – Zawołał do dziewczyny, która właśnie znalazła się w pomieszczeniu. Na jednym 
ramieniu wisiał jej plecak, wyraźnie obciążony. Ralph uniósł brwi na ten widok. 

- Przepraszam, panie! Nie potrafiłem jej zatrzymać.  – Tuż za nią znalazł się wyraźnie skonsternowany 
Thimoteus. 

Bibliotekarz potrząsnął ręką. 

- Dopóki nie są to zakazane książki, nie przeszkadza mi to. Chciałbym jednak, aby zostały zwrócone. 

- Oczywiście. – Elizabeth odparła zimno, mrużąc oczy i chwytając Evana za ramię. – Chodź, wynosimy 
się stąd. 

- Z wielką chęcią. – Chłopak zmieszał się lekko. – Tylko jak ma… 

Tym razem zostali wciągnięci przez portale na suficie. Blondwłosy może lepiej by to zniósł, jeśli ktoś 
by go uprzedził. Płuca podeszły mu do gardła. Dobrze, że proces nie trwał długo, bo nie miał 
pewności, ile da rady znieść to napięcie. Wylądowali tam, skąd przyszli. To akurat miało sens. 
Elizabeth wstała pierwsza, otrzepując się i nawet nie patrząc na niego. Ciągnęła z wyraźnym trudem 
torbę kierując się do wyjścia. 

- Liz, poczekaj! Nie chcesz wiedzieć, co się wydarzyło? 

- Wiedzieć, co się wydarzyło? – Odwróciła głowę w jego kierunku. – A po co? Poczarowałeś sobie, 
poleciały iskry, nic niezwykłego. Niezwykłe za to jest to, jak szybko temu wampirowi dało się ciebie 
przekonać. – Dotknęła palcami czoła, ściskając je. – Nigdy nie miałam cię za szczególnie 
inteligentnego, ale sądziłam, że masz chociaż resztki zdrowego rozsądku! 

Chłopak popatrzył na nią zszokowany, nie wierzył w to, co dziewczyna mówi. Wypuścił z siebie 
zirytowane westchnięcie. 

- Co ty wygadujesz?! Sama mnie tam zaciągnęłaś! Sama mówiłaś, że mamy dowiedzieć się więcej o 
magii! 

- I się dowiedzieliśmy. – Elizabeth zmierzyła go ostrym spojrzeniem. – Jeśli twoim marzeniem jest 
zostanie zagryzionym przez losowego potwora, to twoja sprawa. Nie licz na mój poklask. 

Chłopak poczuł, jak robi mu się sucho w gardle. Nie potrafił z nią dyskutować. Fakt, mieli wcześniej 
sprzeczki przez rzeczy, które ich różniły, ale nigdy nie padały takie słowa. Czuł jak irytacja i bezsilność 
w nim rośnie, tak samo jak magia, która wręcz kipiała z jego ciała. Czarnowłosa widziała ją, jak unosiła 
się nad nim i otaczała go mroczną poświatą. Odsunęła się o krok. Przez chwilę ogarnął ją strach, 
jednak szybko się opanowała, kręcąc głową. 

- Najpierw ogarnij siebie, potem magię. 

Evan jeszcze trochę stał całkowicie sam w bibliotece, uspokajając się. Elizabeth po prostu mu 
zazdrościła. Jest tylko człowiekiem, nigdy nie osiągnie tego co on. 

 

Na drugi dzień z powrotem znaleźli się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, każdy dla swoich 
własnych celów. Nie zamienili przy tym ani jednego zdania. Ralph i Thimoteus spostrzegli napięcie. 
Wampir poruszył palcami, analizując drobnymi źrenicami sytuację. Ku uldze Evana nie skomentował 
tego w żaden sposób. Do drugiej lekcji przeszli tak szybko i bez ogródek jak do ostatniej. Mężczyzna 
był świetnym nauczycielem. Powodem tego była zapewne cierpliwość, którą wypracował przez lata 
długiego życia. Chłopak zastanawiał się, dlaczego nie uczy niczego w szkole. Zbeształ jednak sam 
siebie za uciekanie myślami. Musi się skupić. Przed nim w końcu widniała dziura. Jego własny 
niszczycielski twór, który musi naprawić. 



- W porządku. – Kiwnął głową do Ralpha. – Będzie jak nowa. 

W istocie taką się stała, kiedy galaktyczna magia wypłynęła żywcem z rozstawionych dłoni Evana i 
zalała ścianę, niczym cement. Chłopak sam nie mógł uwierzyć w to, jaką moc posiada, a o jakiej do tej 
pory nie miał pojęcia. Bibliotekarz z zadowoleniem poklepał naprawione miejsce, kiwając głową. 

- Jeśli tak dalej pójdzie, możesz stać się nawet najpotężniejszym posiadaczem magii. Ćwiczmy dalej. 

W tym samym czasie Elizabeth zwróciła książki, aby po krótkiej chwili napełnić swój plecak nowymi 
zdobyczami. 

- Szybko czytasz. – Skomentował Thimoteus, tak samo jak wcześniej nie odstępując jej na krok. 

Dziewczyna nic nie odpowiedziała, tylko się skrzywiła. Oboje nie wiedzieli zbytnio jak podejść do 
rozmowy i nie to, że koniecznie jej chcieli. Po prostu byli bardziej do siebie podobni niż myśleli. 

- Żal ci, że nie jesteś gwiazdorem?  

Tym razem Elizabeth musiała zareagować, ponieważ usłyszała pytanie gdzieś nad swoim uchem. 
Zamknęła z hukiem książkę i zmierzyła go wzrokiem. 

- Czemu miałabym chcieć być gwiazdorem? I co w ogóle masz na myśli? Nie przypominam sobie, 
żebym kiedykolwiek gwiazdorzyła. 

- Gwiazdor to użytkownik mocy nadanej przez gwiazdy. – Odparł spokojnie, z lekka kpiąco. 

Elizabeth obruszyła się. 

- Skąd mogłam wiedzieć? – Wymamrotała cicho. – Nie jest mi żal. Irytuje mnie tylko fakt jak szybko 
Evan traci zdolność do samodzielnego myślenia. 

Thimoteus oparł się ciężko o stolik i założył ramiona. Przypomniało mu się, jak było trudno 
przyzwyczaić do tego miejsca. Jak bardzo czuł się tutaj zagubiony i tak jakby wyciągając to z jego 
myśli, Elizabeth zadała pytanie. 

- Dlaczego w ogóle się tutaj znalazłeś? – Popatrzyła na niego kątem oka spod książki, którą na nowo 
otworzyła. 

Przełknął nerwowo ślinę. Do tej pory z nikim o tym nie rozmawiał. Nie miał szczególnie też z kim, ale 
opowiadanie prywatnych rzeczy ze swojego życia osobie, którą zna się dwa dni nie jest 
najrozsądniejsze. Potrzeba wygadania się o swoich problemach zrobiła jednak swoje. W końcu nie 
wiedział, kiedy znowu nadejdzie okazja interakcji z kimś poza Ralphem, a w dodatku zbliżonym 
wiekowo. 

- Nie dbam o to, czy twoje postrzeganie mnie zmieni się po tym. I tak się już nie lubimy. – Westchnął 
cicho i usiadł na stoliku służącym do czytania. Czarnowłosa dziewczyna nie zastanawiając się długo 
usadowiła się obok niego.  

- Gwiazdorem byłem już właściwie od dziecka. – Dotknął instynktownie swojej opaski. – Miewałem 
niekontrolowane wybuchy magii, ale nigdy nie traciłem kontroli w obecności rodziców, więc jakimś 
cudem udało mi się to przed nimi ukryć. Co prawda jako dzieciak nie miałem wystarczająco 
rozwiniętej świadomości, aby wiedzieć, że w ogóle powinienem to ukrywać, ale jakoś temu 
podołałem. Albo to może moja magia ujawniała się tylko wtedy, kiedy byłem sam i mogłem się 
wystarczająco skoncentrować? Nie wiem. 

Elizabeth zauważyła zmianę w oku opowiadającego chłopaka, które zaszło całe mgłą. Domyśliła się, 
że teraz nadchodzi ta ciężka część. Złapała jego dłoń i uścisnęła ją, ku zdziwieniu Thimoteusa jak i 
swoim.  



- Nie uważałem nigdy mojej rodziny za patologiczną. Z pewnością nie byli oni idealni i nie poświęcali 
mi wystarczająco dużo uwagi, ale nigdy się przy mnie nie kłócili. Ani nic złego mi nie robili. Ufałem im, 
jak dziecko ufa swoim rodzicom. Pewnego dnia wracając ze szkoły, usłyszałem wrzaski oraz dźwięki 
rozbijanego szkła. – Przełknął głośno, a dziewczyna chwyciła mocniej jego rękę. – W domu zastałem 
widok rodzicielki przystawiającej ostry odłamek do szyi ojca. Sekundy dzieliły od tragedii. Bez 
zastanowienia wypuściłem z siebie strumień magii, który ją trafił i zwalił z nóg, a jak się później 
okazało i zabił. Sądziłem, że ojciec będzie mi wdzięczny za uratowanie mu życia, że wytłumaczy mi tą 
chorą sytuację i wzajemnie sobie pomożemy.  

Zmrużył oczy, a każde kolejne słowo było wynikiem wysiłku i przemieniało się wręcz w syk. Elizabeth 
zauważyła, jak jego opaska emanuje poświatą. Nie odstraszyło jej to jednak, wręcz przeciwnie. 
Postawiła dłoń na jego ramieniu kojąco. 

- On za to rzucił się z rękami do mojego gardła. Niebezpiecznie zacisnął się na mojej szyi, nazywając 
mnie przeklętym, czarownicą, potworem. Ogarnęła mnie panika. Poczułem, że tracę od 

dech i magia pojawiła się od razu. Skończył tak samo jak matka. Zabiłem obu swoich rodziców. 

Jego wzrok był martwy i czarnowłosa aż się przestraszyła. 

- Hej, możemy sobie zrobić przerwę, jeśli czujesz, że to dla ciebie za dużo. 

Próbując ukoić siebie nabrał głęboki wdech i pokręcił głową.  

- Nie, to już wszystko. Potem trafiłem do sierocińca, a tam zainteresował się mną Ralph. – Oparł obie 
dłonie na stole i wygiął głowę w tył, przeciągając się. Elizabeth odsunęła się nieznacznie, dała mu 
chwilę dla siebie. 

- Teraz pewnie wypełnia cię litość i jest ci głupio, że w ogóle się kłóciliśmy. – Stwierdził gorzko. 

- Wcale nie. – Posłała mu krzepiący uśmiech. – Miałabym się litować nad takim dupkiem jak ty? No 
nie wydaje mi się. 

To podziałało, bo chłopak wybuchł śmiechem. Jego pobladła twarz znowu nabrała kolorów, a 
niebieskooka odwróciła się w jego stronę. 

- Hej, może… 

I wtedy usłyszeli huk. 

 

Jeśli chodzi o wątpliwości Evana względem Ralpha, można by uznać, że całkowicie wyparowały. 
Wszelkie zwątpienia zagłuszyła ekscytacja i radość, jaką odczuwał, kiedy tylko użytkował magię. 
Elizabeth tego nie rozumiała, był tego pewny. Nie pozwalał, aby ta sprzeczka odebrała mu satysfakcję 
ze swoich nowych umiejętności. Zawsze uważał się za przeciętnego, teraz czuł, jakby narodził się na 
nowo. Jego przyjaciółka spędzi całe życie na czytaniu jakichś bezużytecznych książek, on osiągnie 
wielkie rzeczy. A przynajmniej tak myślał. 

Dzisiejsza lekcja w przeciwieństwie do ostatnich odbywała się w pracowni bibliotekarza. Była ona 
równie ekscentryczna, co reszta budynku jak i sam właściciel. Znajdowało się w niej mnóstwo 
przedmiotów, talizmanów i ksiąg. Zapewne każde z nich służyło do czegoś innego. 

Nauczyciela nadal nie było, czekał na niego z tyloma ciekawymi rzeczami wokół siebie. Grzechem 
byłoby czegoś nie dotknąć, nie sprawdzić do czego służy.  

Kątem oka zauważył drzwi znajdujące się w pomieszczeniu, zastanawiał się, dokąd prowadziły, 
zwłaszcza, że z dolnego otworu emanowało zielone światło. Nie zaszkodzi tylko zajrzeć, prawda? 
Uchylił drzwi najciszej jak tylko mógł i zajrzał do środka. Szok sprawił, że stracił na chwilę równowagę 



i upadł na najbliższą półkę, co spowodowało wylanie się probówki z krwią. W komórce było ciemno. 
Zielone świece dawały jedyne źródło światła, które złowieszczo padało na szklane naczynia, 
znajdujące się na szafkach po obu stronach miejsca. To, co jednak najbardziej przykuwało uwagę i 
znajdowało się w centrum, było czymś w rodzaju kociołka. Co chwila wydobywały się z niego kłębki 
dymu. Evan podszedł bliżej, marszcząc nos przez niemalże niemożliwy do zniesienia odór. Przecież 
wszędzie była krew. W probówkach, miskach, w tym dziwnym garnku. Ludzka krew, był tego pewny. 
Lecz zanim zdążył połączyć kropki, poczuł oddech na swojej szyi.  

- Głupcze, co ty do diabła narobiłeś?! 

Ralph zupełnie niezauważalnie jak cień zdążył pojawić się w pomieszczeniu. Jego źrenice z furią 
lustrowały rozbitą probówkę, szybko jednak przeniósł całą swoją uwagę na chłopaka, a na jego 
twarzy pojawił się przeraźliwy grymas. Podszedł do chłopca i boleśnie chwycił jego szyję jedną ręką, 
unosząc go w ten sposób, jakby nic nie ważył. 

- W porządku, do tej pory wysysałem z was tylko trochę krwi. Zostawiałem bez mocy, czasem z 
anemią. Ale skoro tak się bawimy, to równie dobrze mogę z ciebie wyssać całą! 

- O czym ty w ogóle mówisz? – Chłopak wierzgał. Złapał dłoń na swojej szyi, co było próbą 
skontrolowania uścisku. Za wszelką cenę próbował się uwolnić. 

W odpowiedzi mężczyzna wzmocnił tylko chwyt. 

- Spokojnie, mały. Nie uduszę cię. Trupia krew nie jest aż tak korzystna. - Kiwnięciem głowy wskazał 
garnek. – To jest esencja z wszystkich moich dotychczasowych uczniów. Zaciągałem ich tu wszystkich 
pod pretekstem uczenia, a zamiast tego korzystałem z ich krwi, aż kompletnie zostawali pozbawieni 
magii. „Dlaczego?” - zapytasz. Cóż, nie uważasz, że należy mi się coś od życia po tylu tysiącach lat? Że 
będę bezczynnie patrzył, jak nic niewarci śmiertelnicy zyskują tak wielką potęgę, a ja będę tylko ich 
nauczycielem? 

Evan przełknął głośno ślinę. Żal swoich czynów zalał go, jak kubeł zimnej wody. Gdyby tylko posłuchał 
Elizabeth… Gdyby tylko nie pokłóciliby się i byłaby teraz z nim… 

- Życie zaczyna się robić nudne. Zwłaszcza takie długie. Trzeba więc próbować je jakoś urozmaicić. 
Możesz sobie tylko wyobrazić jak potężny się stanę, kiedy tylko wstrzyknę w siebie całą tą esencję. 
Nikt już nie będzie nade mną, nie będę już nigdy patrzeć z zazdrością na obdarzone magią dzieciaki. 

- Chyba nie chcesz… - Chłopak wierzgnął bardziej desperacko. 

- Zakończmy to i zacznijmy nową erę w tym przestarzałym, nudnym świecie. 

Blondwłosy widział, jak wampir wysuwa kły. Poczuł jak coś się w nim gotuje. No tak, magia. Był 
ubezwładniony, ale przecież nadal miał magię. Przez strach kompletnie o tym zapomniał. Zacisnął 
powieki i wydobył z siebie całkiem duży strumień. Trafił wprost w brzuch oprawcy. To był dobry 
pomysł, ponieważ Ralph łapiąc się za zranione miejsce puścił Evana. 

- To nic ci nie da. – Wysyczał potwór. – Nie pozwolę ci uciec, nie wyjdziesz już z tego pomieszczenia. 

Nastolatek zmrużył oczy, próbując nie przejąć się jego słowami. Musi jak najszybciej coś wymyśleć, 
zanim naprawdę się już stąd nie wydostanie. 

A wampir zaczynał podnosić się z podłogi. 

Wtem do pokoju wparowali Elizabeth i Thimoteus. Zdawali się zostać tutaj przywołani przez huk, jaki 
wywołał czar.  

- R-ralph? – Thimoteus spojrzał roztrzęsiony na mężczyznę, który był dla niego jak ojciec. – Co się 
dzieje? 



Dziewczyna jednak dzięki swojej nieufności do bibliotekarza szybciej zrozumiała sytuację. Na jej 
twarzy ukazał się grymas obrzydzenia. 

- Evan, czytałam o tym! – Krzyknęła do przyjaciela. – Krew gwiazdorów ma inne właściwości niż ta 
ludzka. Zniszcz kocioł i uciekajmy stąd jak najszybciej! 

- Evan, nie waż się! – Warknął wampir podchodząc już do niego, ale Thimoteus był szybszy. Z 
wściekłością ruszył na kogoś, kogo wcześniej uważał za rodzinę. Szarpnięciem ściągnął ze swojego oka 
przepaskę. 

- Oszukałeś mnie! – Wyrzucił mu płaczliwie, swoją magią rzucając nim o ścianę. – Myślałem, że mogę 
tobie ufać! Może ze mnie też wypiłbyś krew, co?! 

- Thim, uspokój się. To wcale nie tak… 

W tym czasie Evan wziął głęboki wdech i używając całej swojej mocy z ramionami wyprostowanymi 
przed siebie wysadził garnek jak i naczynia wokół w powietrze. Pokój zaczął przesiąkać nieznośnym 
odorem oraz dymem. Praktycznie nie dało się oddychać. Chłopak podbiegł do Elizabeth, przytulając ją 
mocno. 

- Przepraszam, Liz…  

- Daj spokój i tak nie mogłabym się na ciebie długo gniewać. – Uśmiechnęła się ciepło i zakasłała po 
chwili. – Wynośmy się stąd. 

Evan pokiwał głową i bez żadnych obiekcji pobiegł w kierunku drzwi, ale Elizabeth odwróciła się za 
siebie zauważając, że czarnowłosy chłopak za nimi nie idzie. 

- Thimoteus! – Krzyknęła. 

Ale Thimoteus przytrzymywał Ralpha do ściany. Jego prawe oko, które widziała po raz pierwszy, lśniło 
czernią. Płakał i wyglądał, jakby miał właśnie zrobić z wampirem to samo, co ze swoimi rodzicami. 

- Thim. – Dziewczyna położyła dłoń na jego ramieniu, starając się go uspokoić. – On nie jest tego 
wart. Nie jest wart tego, abyś znowu zamęczał się wyrzutami sumienia. Odpuść. 

Gwiazdor jeszcze przez chwilę trzymał bibliotekarza swoją aktywowaną magią, po czym z cichym 
syknięciem puścił go, aby ten osunął się na ziemię. 

- Masz rację, nie jest. 

Udało im się wydostać, a nawet bezpiecznie wrócić do biblioteki szkolnej, dzięki umiejętnościom 
byłego asystenta Ralpha. Wszyscy we trójkę. Evan podskoczył z radości. 

- O co ci chodzi? – Mruknęła kruczowłosa. 

- Pomyślmy… W ciągu ostatnich dni wypracowałem w sobie magiczne zdolności, ty zyskałaś 
starożytną wiedzę, a w dodatku mamy nowego przyjaciela, którego uratowaliśmy z sideł strasznego 
wampira! 

Elizabeth zamilkła, po czym spojrzała na nowego kolegę obok siebie i oboje wybuchli śmiechem. Evan 
od razu się do nich przyłączył. 

- Chodź, oprowadzimy Thimoteusa po szkole! – Elizabeth rozpromieniła się i chwyciła chłopaka za 
ramię. Ten zareagował zakłopotanym uśmiechem. 

- A potem otworzymy klub czarownic? – Zadrwił czarnowłosy, dziewczyna w odpowiedzi posłała mu 
kuksańca w ramię. 

- To nie taki zły pomysł. - Evan wydusił z siebie prze łzy. 



 


