
„Helluva” 

 

Księga pierwsza 

„Królowa i demon” 

 

Działo się to w królestwie1, którego nazwy nikt dziś nie zna2. Rządził nim dobry król 

Alfador. Jak większość królów, miał żonę. Jego wybranka serca nosiła imię Arona. 

Arona lubiła dwie rzeczy: magię i wędkarstwo, więc czy mogła być lepsza 

kombinacja, niż złowienie magicznej księgi na wędkę? Królowa otworzyła księgę, na 

czterdziestej stronie i odczytała zaklęcie: 

-„Helluvo, władco czternastego wymiaru, przybądź i daj mi władzę, o której marzę”. 

I bum!!! Przed Aroną pojawił się duszek, z czerwonymi oczami i w czarnym płaszczu. 

-Witam, jestem James Johannes Helluva. – przedstawił się wesołym głosem przybysz z 

innego wymiaru.  

- Powiedz mi, czego sobie życzysz, moja mistrzyni. 

- Chcę nową wędkę! – zażyczyła sobie królowa. 

- Proszę bardzo. 

Helluva zamienił się w czarny dym, wleciał do głowy królowej przez jej otwór gębowy i opętał 

ją.  

Demon, w ciele królowej, poszedł do zamku. Na dziedzińcu przywitał go król. 

- Jesteś bardzo blada, dobrze się czujesz? – zapytał Afador. 

- Tak. – odpowiedziała Arona, opętana przez Helluvę. 

- Chodź, moja droga, już czas na wieczerzę. 

W czasie kolacji, królowa wcale nie jadła warzyw, ani egzotycznych owoców. Natomiast 

mięsa jadła za sześciu. 

- Od kiedy tak lubisz mięso, ma piękna? – zapytał król.  

- Od wczoraj. – burknął Helluva. 

Po wieczerzy, w drodze do sypialni, Helluva zaczepił dowódcę straży. 

- Jesteś bezużytecznym głupcem, tak samo jak twój ojciec, dziadek i pradziadek. Wszyscy 

byli na tyle głupi, by dać się zabić w walce. Ciebie też to czeka, ofermo! 

Demon zaczął obrażać dowódcę i jego przodków, którzy oddali życie, za władców królestwa. 

Dowódca był tak zdenerwowany, że wyjął swój sztylet i zranił nim królową. Oczywiście, zaraz 

się opamiętał, lecz było już za późno. Helluva zawołał Alfadora. 

                                 
1 Malowniczym i zamożnym. 
2 Granice królestwa stanowiły lasy i góry, a w środku znajdowała się wielka równina, na której stał zamek 

królewski, pałace szlachciców i wszystkie wsie. 



- Ten wariat powiedział, że nas zabije. – zaczął Helluva. – Musisz wtrącić go do lochu. Jutro 

odbędzie się jego proces. Taka jest moja wola. 

Dwóch strażników zamknęło swojego byłego dowódcę w lochu. Następnego dnia zaczął się 

proces dowódcy. Helluva, w ciele królowej, osobiście oskarżał kapitana, który sam się bronił. 

- Niech zacznie królowa Arona. – powiedział sędzia. 

- Wysoki sądzie, ten tu człowiek, kapitan, chciał zabić rodzinę królewską. Sam mi to 

powiedział, a potem zranił mi rękę. Żądam skazania go na śmierć. – Helluva zakończył swą 

przemowę. 

- Dziękuję, królowo. Teraz proszę, kapitan Karian. – sędzia wezwał dowódcę.  

- Wysoki sądzie, oskarżam królową o kłamstwo, co zgodnie z tradycją naszego królestwa, 

jest najgorszą zbrodnią, jaką może popełnić monarcha! 

- Tak? – spytał sędzia. 

- Wcale nie mówiłem, że zabiję rodzinę królewską. Na dodatek królowa sprowokowała mnie, 

obrażając moich przodków którzy oddali życie za to królestwo. 

- Zgłaszam sprzeciw, brak wam dowodów! – wtrącił się z agresją Helluva. 

- Królowa musi udowodnić swoją niewinność. – ogłosił sędzia. 

- Przysięgam na życie męża, przed wszystkimi tu zebranymi, że mówię prawdę i, że 

prawdziwym kłamcą jest kapitan Karian. – powiedział, wspaniale udając, Helluva. – Widzicie, 

król nie umarł! Oto potwierdzenie moich słów! – dodał cwanie. 

- Kapitanie Karianie, jest pan winny każdej zbrodni, o którą został pan oskarżony. – zaczął 

sędzia. – Skazuję pana na śmierć! Wyrok zostanie wykonany dziś popołudniu.  

W wyznaczonym czasie, Helluva i Alfador przybyli na egzekucję Kariana, Za 

platformą egzekucyjną śpiewał chór, wznosząc w niebo przejmującą, łacińską pieśń. Kapitan 

klęczał, a jego głowa spoczywała na pieńku. Sędzia jeszcze raz ogłosił wyrok. 

- Kapitan Karian jest winny usiłowania zabójstwa rodziny królewskiej oraz okłamania 

wysokiego sądu. Jego wyrok brzmi: Śmierć! Zostanie on wykonany w tej chwili. 

Chór przestał śpiewać, kilku strażników zaczęło bić w bębny, król odwrócił głowę, nie chcąc 

patrzeć na ścięcie kapitana Kariana, a królowa, wciąż opętana przez Helluvę, patrzyła na to 

z zachwytem. W końcu kat opuścił topór, a odciętą głowę włożył do swojego kosza. Alador 

westchnął, a Helluva odetchnął z ulgą. Po egzekucji, Helluva zaproponował królowi spacer w 

lesie.  

- Naprawdę żałuję tego, co się stało. – powiedział Alfador. - Trzeba było skazać dowódcę 

straży pałacowej na dożywocie, nawet na tortury, no ale nie na śmierć! Co ty o tym myślisz, 

moja droga?  

- Czy mógłbyś się łaskawie zamknąć? – spytała królowa opętana przez Helluvę. 



- Czemu jesteś taka zła? – spytał król. – Cokolwiek powiem ty jesteś wściekła, jak rój 

szerszeni. Czemu? I czemu jesteś taka blada? Na pewno dobrze się czujesz? Nie jesteś 

chora??? Błagam, odpowiedz mi!!! 

- Czuję się wspaniale, gdyż skończył się już czas – powiedział demon. 

- Czyj czas? – spytał król, nic nie rozumiejąc. 

- Twój czas. 

Wtedy Helluva wyjął sztylet i wbił go w brzuch króla, aż po samą rękojeść. Król Alfador oblał 

się krwią, padł na ziemię i skonał w straszliwych męczarniach, co bardzo rozbawiło 

sadystycznego Helluvę. 

Zwycięski jak dotąd demon wyleciał z głowy Arony przez jej usta, co uwolniło ją od 

niego. 

- Co się stało? – spytała królowa. 

- Dostałaś ataku wścieklizny i zabiłaś  swojego męża oraz kapitana Kariana. 

- Co?! 

- Jedynym sposobem, by odkupić tę winę, jest odebranie sobie życia. – Helluva wskazał na 

sztylet, tkwiący w ciele Alfadora. Arona wyjęła go i popełniła samobójstwo, ale kiedy jeszcze 

wydawała ostatnie tchnienie, Helluva przyznał się, że to on, opętawszy ją, zabił jej męża i 

doprowadził do śmierci kapitana Kariana.  

- Helluva!!! – krzyknęła, pełna żalu i gniewu, władczyni. Po tych słowach skonała. 

Krzyk królowej usłyszał pustelnik, do którego należała magiczna księga, wyłowiona 

przez królową. Pustelnik wyrzucił tę księgę, bo dziesięć tysięcy lat temu, (rzucił na siebie 

zaklęcie wiecznego wieku, więc nie mógł umrzeć naturalnie) sam sprowadził Helluvę do ich 

królestwa. Po przywołaniu przez pustelnika, Helluva sprowadził swoją armię, liczącą sto 

tysięcy szkieletów-żołnierzy i piętnaście tysięcy szkieletów-dowódców3. 

Demon chciał wtedy zniszczyć mieszkańców królestwa, ale jego armia poniosła sromotną 

klęską, a on sam został wysłany do domu. Helluva mógł sprowadzić swoją armię do siebie, 

ale nie mógł sam odbywać międzywymiarowych podróży, należało go przywołać. Te 

wspomnienia, jak i samo pojawienie się Helluvy, utwierdziły Pustelnika w przekonaniu, że 

powrót demona nie może zwiastować niczego dobrego. W związku z tym Pustelnik 

postanowił od razu wyruszyć do zamku.  

Tymczasem Helluva po raz drugi sprowadził swoją armię do królestwa. Tylko, że 

teraz była ona o wiele większa i silniejsza. Teraz liczyła ona trzysta tysięcy szkieletów-

żołnierzy i pięćdziesiąt tysięcy szkieletów-dowódców. Z nową armią, Helluva wyruszył na 

                                 
3 Różnica między żołnierzami, a dowódcami była taka, że dowódcy nie nosili hełmów i byli uzbrojeni w topory, 

a nie w miecze, jak noszący hełmy żołnierze. 



pozbawiony przywódców zamek, w którym schroniła się większość mieszkańców królestwa. 

Ostrzegł ich Pustelnik, który ruszył szukać swojej magicznej księgi. 

W tym czasie, Helluva dotarł pod zamek. Przeciwko jego armii, królestwo wystawić 

mogło tylko pięciuset członków straży pałacowej oraz dwa tysiące chłopów, uzbrojonych w 

szable.  

- Do ataku!!!!! – krzyknął Helluva.  

I jego armia zaatakowała. Zaczęła się bitwa. Chłopi dzielnie ścinali szkielety jeden 

za drugim, a stojący na murach łucznicy zasypywali wroga deszczem strzał. Szkielety 

padały, pod siłą dzielnie walczących ludzi. Widząc, że przegrywa, Helluva rozkazał swoim 

rezerwom otoczyć obrońców. Chłopi byli odcięci, a wieże oblężnicze dotarły do murów 

twierdzy, dzięki czemu część armii szkieletów dostała się do środka. 

Teraz walki toczyły się zarówno przed pałacem, jak i w środku. Szala zwycięstwa 

przechyliła się na stronę Helluvy. W zaistniałej sytuacji, sędzia postanowił uciec z zamku, na 

dodatek wziął ze sobą większość straży. Demon go zobaczył i wysłał swoją eskortę, by zabili 

uciekinierów, którzy właśnie mijali jego obóz. Sędzia zginął, ale eskorta Hellury została 

pokonana. Straż sędziego to wykorzystała i zaatakowała potworną armię . Szkielety wpadły 

w ogień krzyżowy. Wkrótce lewe skrzydło demonicznej armii zostało zniszczone. Helluva 

postanowił ratować się ucieczką, lecz na drodze stanął mu Pustelnik, ze swoją księgą. Ku 

przerażeniu Helluvy, Pustelnik wypowiedział zaklęcie przywołujące od tyłu.  

- „Marzę której o władzę mi daj i przybądź wymiaru czternastego władco, Helluvo”. 

I bum! Helluva zniknął, wrócił do swojego wymiaru. Jego armia została całkowicie 

zniszczona, a królem krainy został główny strażnik sędziego, który zdecydował się na atak, 

zamiast ucieczki. W nocy świętowano zwycięstwo, a w królestwie przez czterdzieści tysięcy 

lat panował pokój. 

 

 

Koniec księgi pierwszej 

 

 

 

Księga druga 

„Trzecia bitwa z Helluvą” 

 

Czterdzieści tysięcy lat po drugiej porażce Helluvy, dwóch młodych książąt bawiło się w 

rzucanie cegłami do celu. W jednej chwili, któraś z cegieł zrobiła dziurę w ścianie. Chłopcy 

znaleźli kryptę, w której leżała stara księga. Młodszy książę otworzył ją na stronie 

czterdziestej i odczytał zaklęcie. Przed dziećmi pojawił się James Johannes Helluva. 



Wściekły demon natychmiast opętał młodsze dziecko i uzbroił się w morgensterna ze 

stojącej w krypcie zbroi rycerskiej i zabił drugiego księcia. Następnie, w ciele jedenastolatka 

Helluva pobiegł na górę, gdzie odbywała się kulturalna rozmowa króla Omegara ze szlachtą. 

Do pokoju wszedł Helluva i z zimną krwią zabił wszystkich poza królem, który uciekł z zamku, 

by skonsultować się z Pustelnikiem. Tymczasem szalony demon spalił zamek. 

W chacie Pustelnika, król spytał o radę. 

- Hellura chce zemsty. – powiedział Pustelnik, podając królowi lśniący miecz. – To miecz 

magiczny. Wykułem go sto lat temu. Musisz wbić go w serce księcia, gdyż wtedy wbijesz go 

także w serce Helluvy. 

- Ale mój syn…- zaczął przerażony król. 

- Już praktycznie nie żyje. 

Król wziął miecz i wyszedł na dwór. Zastał go tam straszny widok: jego ludzie zostali zabicie 

przez nowe, nieznane Pustelnikowi potwory4. 

- Co myślicie o życiojadach i hienołakach? – spytał Helluva w ciele księcia. 

- Idź królu, ja się nim zajmę. – powiedział Pustelnik. – Marzę której o… - Pustelnik zaczął 

wypowiadać zaklęcie przeganiające demona.  

- Nic z tego!!! – krzyknął Helluva. 

Następnie z dzikim krzykiem rzucił się na Pustelnika i roztrzaskał głowę starca 

morgensternem.  

Tymczasem w całym królestwie toczyła się trzecia, największa i ostatnia bitwa z 

Helluvą. Licząca dwa tysiące członków straży pałacowej oraz pięć tysięcy uzbrojonych 

chłopów armia króla, była niczym, w porównaniu z liczącą sześćset tysięcy szkieletów-

żołnierzy, trzysta tysięcy szkieletów-dowódców, trzydzieści pięć tysięcy życiojadów i 

czterdzieści osiem tysięcy hienołaków armią Helluvy. 

Walki toczyły się w niemal całym królestwie, którego większa część już spłonęła. Król 

Omegar rzucił się ze swoją świtą na Halluvę i jego ochronę. Elity obu armii zmasakrowały się 

nawzajem. W końcu Omegar i Helluva, nadal w ciele księcia, stanęli przed sobą. 

- Jeśli zginę, to murze też dzieciak! – krzyknął demon. 

- Uwolnij mego syna i opętaj mnie, błagam cię!!! – prosił król. 

- Mogę się na to zgodzić. – burknął Helluva. 

Uwolnił chłopca, zamienił się w dym i wleciał do ust króla. Nim jednak Helluva w pełni opętał 

króla, ten drugi podał swojemu, wolnemu już synowi, magiczny miecz, który był bardzo lekki i 

kazał mu siebie zabić. Nie zdążył jednak powiedzieć czemu, gdyż Helluva w pełni go 

opanował. Teraz będąc w ciele króla, demon podniósł swojego morgensterna i próbował 

                                 
4 Jedne z nich były ciemnoszarymi, latającymi szkieletami, w czarnych płaszczach i kapturach. Drugie były 

wysokimi na prawie dwa metry, hybrydami hieny cętkowanej i człowieka. 



zabić nim dziecko, będące księciem. Przerażony chłopiec wziął miecz od ojca i z wściekłym 

krzykiem wbił go w serce króla, wbijając go także w czarne serce Helluvy. 

Ku zdziwieniu księcia, ciało Omegara zmieniło się w wychudzone, czternastoletnie 

dziecko, z białą skórą i żółtymi oczami. Była to prawdziwa forma Helluvy. Był on człowiekiem, 

ale zamienił się w demona, by przejąć władzę w czternastym wymiarze. Życiojady będące 

mocno związane z czarną magią Helluvy, poumierały, a hienołaki wróciły do domu. Były 

bowiem tak wyhodowane. Szkielety natomiast zaczęły panikować i zostały szybko pokonane. 

Mimo młodego wieku, królewicz został królem. Mieszkańcy odbudowali zniszczone 

budowle, a później świętowali swoje zwycięstwo, w trzeciej bitwie z Helluvą. 

 

Koniec księgi drugiej 

 

 

 

 


