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                                                          Klucze Świata 

 

Na początku, nie było nic. Niekończąca się pustka, której nie umiemy sobie nawet 

wyobrazić. Cisza, jakiej nikt nigdy nie słyszał. Mimo to, wśród ciemności i niebytu, pojawiło się 

malutkie ziarenko światła. Z niewielkich rozmiarów poczęło rosnąć, wspinać się ku górze. 

    Jasność opanowała wszechogarniającą pustkę, a spomiędzy płomieni zaczął 

wynurzać się nieznany dotąd kształt. Teraz wokół nie było już ciemności i strachu. Pojawiła 

się jasność oświetlająca, niewysokie złote drzewko. Zupełnie łyse, pozbawione liści, rosnące 

pośród złocistych promieni. 

   Minęło sporo czasu zanim roślinka zaczęła wzrastać. Gałęzie znacznie urosły, a na 

nich pojawiły się ogromnych rozmiarów liście. Drzewko rosło, a wraz z nim zwiększała się 

liczba tworzonych przez nie światów. Złoty dąb rozrastał się dalej, tworząc miejsce, w którym 

miała mieszkać niezliczona ilość stworzeń oraz nieznanych, dziwnych zwierząt.  

    Jednak czegoś wciąż brakowało. Z nadmiernym przypływem nowych żyć, pojawił się i 

chaos. W powietrzu unosił się zapach, żądnych krwi i władzy stworzeń. By zapanować nad 

wszystkim Matka powierzyła opiekę nad uniwersum czterem klucznikom.  

    Byli piękni, wysocy. Odziani w olśniewające długie szaty. To oni stworzyli dom dla 

wszystkich istnień w całym wszechświecie. Stworzyli Xandię, w której to rozpoczęło się życie. 

 

                                                                     **** 

   Wiatr we włosach, delikatne promienie słońca na twarzy oraz głuchy dźwięk 

uderzających o ziemię kopyt. Siedząca na grzbiecie pegaza, radosna dziewczyna, 

przemierzała niekończące się pola i łąki uśmiechając się przy tym do każdej napotkanej na 

swojej drodze istoty. Długie złote włosy połyskiwały w blasku gwiazd otaczających słońce, a w 

oczach koloru pomarańczowej czerwieni paliły się radosne iskierki. 

    Kluczniczka rozłożyła ręce i popędziła wierzchowca do galopu. Gdy tylko rumak 

przyspieszył złotowłosa zaśmiała się perliście. Jej chichot poniósł się wraz z wiatrem i dzikim  

rżeniem pegaza. Bieg nie miał końca. Mijane drzewa czy strumienie przelatywał dziewczynie 

przed oczami jak myśli czy wirujące w głowie wspomnienia z dzieciństwa. 

- Uwaga !- krzyknął ktoś za plecami pomarańczowookiej. Spanikowana dziewczyna próbowała 

zatrzymać rumaka, jednak ten, również przestraszony poślizgnął się na wilgotnej trawie. 

Wierzchowiec wraz z kluczniczką upadł wprost na barierę dzielącą Xandię, ich rodzinny dom, 

oraz Darkerię. Miejsce gdzie w mniemaniu większości Xandyjczyków, brakuje gwiazd. 

   Złotowłosa, cała obolała i posiniaczona wstała powoli. Gdy otrzepała złotą 

spódniczkę, pomogła wstać swojemu niezwykłemu przyjacielowi na cztery kopyta. 
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- Drishya !- tym razem głos był zdecydowanie wyraźniejszy i bardziej rozpoznawalny. 

Dziewczyna odwróciła głowę, by przyjrzeć się biegnącej ku niej postaci. 

-  Ach ! To tylko ty Chakori !- odrzekła kluczniczka, gdy tylko spostrzegła twarz swojego brata 

klucznika, który tak jak ona panował w Xandii nad chaosem i niesfornymi mieszkańcami Ludu 

Maritokki.                                 

- Nic ci nie jest ?-spytał złotowłosy, a w jego oczach koloru jasnego fioletu pojawiła się troska. 

Chłopak nie był dużo wyższy od Drishy. Kluczniczka z łatwością mogła spojrzeć Chakori w 

oczy. 

-  Powinnaś być rozważniejsza. Sprawdziłaś jak miewa się Mekamandi? 

    Chudą ręką wskazał na stojącego pegaza, który był zbyt zajęty otrzepywaniem się z 

ziemi, by usłyszeć swoje imię. Jego długa grzywa była skołtuniona, a gdzieniegdzie dało się 

dostrzec malutkie łodygi Kolczatek.  

- Jak widzisz, nic mu nie jest.-rzekła Drishya i pomogła rumakowi oczyścić się z jego 

znienawidzonych roślinek, które za nic nie chciały opuścić bladozłotej grzywy.  

- Powinniśmy już wracać. Reszta oczekuje nas w pałacu. Mamy omówić zbliżające się do  

La Mierra fronty żołnierzy z Darkerii.- odparł Chakori i ruszył w stronę ścieżki prowadzącej do 

miasteczka. La Mierra było niewielką osadą mieszczącą się nad brzegiem Kamiennej Rzeki.     

Każdy ze znajdujących się w tym miasteczku domów, liczył sobie ponad cztery miliardy lat.  

   Dwójka kluczników wraz z wyczyszczonym już Mekamandim ruszyła w drogę powrotną 

do pałacu. Atmosfera między ludem Darkerii, a mieszkańcami Xandii zagęszczała się z 

każdym nowym dniem. Matka, mimo potężnej siły i wiary, nie dawała rady utrzymać granicy w 

bezpiecznej odległości od La Mierra. Gołym okiem dało się dostrzec zwiędłe liście na 

ogromnych gałęziach drzewa. 

    Wiadomo było, że Matka starzeje się, jej moc słabnie, a w uniwersum brakuje równie 

silnej istoty, która mogła by zastąpić wymęczoną staruszkę.                                                                                        

- Dlaczego ją ze sobą zabrałeś? - odezwał się ostry, kobiecy głos gdy tylko Drishya oraz 

Chakori dotarli do pałacu, uprzednio odstawiając Mekamandiego do jego boksu w miejscowej 

stajni. Pomieszczenie, w którym aktualnie się znajdowali było ogromne. Ozdobione malunkami 

wróżek z Dworu Leśnego Jeziora ściany połyskiwały złotem, potężne okno w kształcie koła 

oświetlało komnatę. 

- Akherio ! To nasza siostra, a zarazem jedna z kluczniczek. Nie zapominaj się. - odrzekł 

błękitnooki Ghalty siedzący w ogromnym, złotym fotelu. Na te słowa, złotowłosa prychnęła 

tylko i niechętnie wskazała ręką na pozostałe dwa miejsca przy biurku o ogromnych 

proporcjach. Zdenerwowana Drishya złożyła ręce na piersi i popatrzyła na rodzeństwo wrogo.    

- Czyli to takie macie o mnie zdanie ?- spytała, a jej pomarańczowe oczy ciskały błyskawice w 

kierunku Akherii. Najstarszej, najmądrzejszej i oczywiście tej najpiękniejszej. To ona w 

mniemaniu mieszkańców Xandii, była wybraną przez Matkę. Kobieta, która uratuje całe 
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uniwersum- mawiali. Cóż, jakoś nigdy nie pofatygowała się by przejść się po La Mierra i 

sprawdzić jak się mają Xandyjczycy.-Wiecie co? Skoro tak bardzo mnie tu nie chcesz Akherio, 

a może powinnam cię już nazywać Matką, to wyjdę. Dla mnie to żaden problem. 

   Nie zważając na ostre słowa siostry, czy też troskliwe spojrzenia braci, Drishya 

opuściła pokój zostawiając po sobie jedynie huk zatrzaskiwanych drzwi. Nogi złotowłosej 

dziewczyny same pokierowały ją w stronę miejsca, gdzie żyła i mieszkała od wieków Matka. 

   Gdy kluczniczka dotarła pod ogromny dąb, momentalnie się uspokoiła. W idok 

potężnego drzewa i jego wspaniałych, dużych liści znacznie poprawił jej humor. Łzy z 

powrotem wróciły tam, gdzie ich miejsce. 

- Witaj Drishyo, moja córko.- rzekła spokojnie Matka obdarowując dziewczynę spokojnym 

szelestem liści. Złotowłosa uśmiechnęła się pod nosem ujrzawszy malutkie domki dla 

ptaszków zawieszone na korze potężnego drzewa. Każdy z kolorowych domków, 

zamieszkiwany był przez koliberka. Ptaki te chroniły bowiem młode wszystkich istniejących 

stworzeń, które wierzyły, że Xandia istnieje.  

- Witaj Matko.- powiedziała Drishya i delikatnie pogładziła pień drzewa na powitanie.    

Dziewczyna uniosła głowę, by dokładniej przyjrzeć się niewielkim ciałkom koliberków. Latały 

szybko wokół swoich domków, wlatując do nich od czasu do czasu. Kluczniczka westchnęła.- 

Czemu muszę być najmłodsza? Jestem tylko piątym kołem u wozu. 

    Liście zaszeleściły uspokajająco. W jednej chwili wszystkie ptaki krążące wokół Matki 

zatrzymały się i zawisły w powietrzu wyczekując następnego kroku drzewa. 

- Drishyo…-zaczęła Matka kojącym, jednak wciąż poważnym głosem.- Xandia nie zazna 

spokoju póki twa siostra będzie władać. Nie zdaje sobie sprawy, jak wielka odpowiedzialność 

wiąże się z podtrzymywaniem wszystkich, istniejących światów. 

    Kluczniczka przyjrzała się wszystkiemu, co ją otaczało, ze szczególną uwagą. Ona 

również nie zdawała sobie sprawy jak wiele energii traci Matka podtrzymując życie każdego z 

istnień. Szczególnym zagrożeniem, światem, który miał największy wpływ na moc wielkiego 

dębu, była Ziemia. Jedna z planet znajdująca się w Układzie Słonecznym, zamieszkiwana 

przez jedne z najbardziej rozumnych stworzeń w galaktyce. Przez ludzi. Przez wiele lat tworzyli 

oni swój świat, nowe historie, książki czy też gry, szafowali pomysłami.  

    Drishya, od kiedy tylko ludzie pojawili się w uniwersum, odwiedzała ich świat pod 

wieloma postaciami. Widziała wiele przełomowych momentów w dziejach całej Ziemi. Była 

świadkiem wielu zamachów terrorystycznych, wojen i bitew. Dziewczyna wiedziała jednak, że 

ludzkość nie jest nieczuła, czy groźna dla Xandii.  

    Mimo to, im więcej ludzi pojawiało się na Ziemi, tym więcej myśli i światów tworzyło się 

czy rozpadało. Matka, już nieco starsza i słabsza, nie panowała już tak dobrze na wszystkimi, 

stworzonymi przez ludzi krainami. Drzewo traciło siły, a wokół brakowało kogoś, kto mógłby 

zastąpić staruszkę. 
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- Akheria jest silną oraz wytrzymałą kluczniczką.- przemówiła w końcu Matka po chwili 

szukania odpowiednich słów.- Jednak nie na tyle potężną, by móc mnie zastąpić. Twoja siostra 

nie zdaje sobie sprawy, ile musiałaby poświęcić, by móc panować w Xandii. 

    Drishya pokiwała głową na znak zrozumienia. Po jej plecach przebiegł zimny dreszcz. 

Spojrzała w górę. Kolorowe koliberki ponownie krążyły wokół ogromnych gałęzi, rozłożystego 

dębu. 

-Dlatego…-zaczęła Matka ponownie po chwili ciszy - mam dla ciebie misję. Jako nowo  

narodzone na Ziemi dziecko, wrócisz tu w wieku czternastu lat wraz z trójką swoich ziemskich 

przyjaciół. To ty jesteś wybraną. 

    Na te słowa, złotowłosa przytuliła się szybko do kory drzewa, by wchłonąć kojący 

zapach żywicy. Delikatne łzy ciekły po policzkach wysokiej kluczniczki, zamieniając się potem 

w nieuniknione ciepło. 

 

                                                                    **** 

    Krzyk jaki rozniósł się na sali porodowej, kiedy tylko mała Nadia urodziła się, był 

niewyobrażalnie głośny. Malutka, ważąca zaledwie trzy kilogramy dziewczynka, przyszła na 

świat ciepłego, majowego poranka.  

    Kilka lat później można było ją obserwować biegającą z innymi dzieciakami po 

ogromnym podwórku jednego z opolskich osiedli. Rozwiane blond włoski i duże, wiecznie 

radosne, szare oczy. Tak, to była zdecydowanie cała Nadia. Roześmiana od ucha do ucha i 

pełna energii. 

    I tak mijały miesiące, dni i godziny, aż w końcu nadszedł czas szkoły. Pierwsza klasa 

nie okazała się być jakimś szczególnym wysiłkiem. Jednak im starsza była Nadia, tym więcej 

obowiązków spadało na jej plecy. Było też wiele chłopaków, którzy zakręcili szarookiej w 

głowie, niekoniecznie pozytywnie. I tak do teraz, gdzie w jednej ze szkół, rozpoczyna się 

właśnie ‘’ulubiona’’ lekcja naszej bohaterki. 

- Cisza !-ryknęła na całą klasę pani Makówka uderzając dziennikiem o duże, drewniane biurko. 

W jednej chwili klasa językowa 7c uspokoiła się. Nadia ziewnęła przeciągle, a jej duże 

granatowe okulary zabłyszczały w świetle umieszczonej na suficie lampy.- Temat dzisiejszej 

lekcji: Zadania tekstowe… 

- Proszę pan! - zawołał siedzący w pierwszej ławce ciemnowłosy Albert. Klasowy ‘’bogacz’’, 

jak mieli w zwyczaju, nazywać go uczniowie klasy 7c. - Było zadanie domowe na stronie 

dwieście dziesiątej. 

    Nadia nerwowo podskoczyła na krześle, zaczęła niepewnie rozglądać się po klasie 

otwierających zeszyty uczniów. Jej wzrok padł na siedzącą obok niej, zielonooką dziewczynę, 

która również szukała pomocy. 



5 
 

- Masz to?- zagadnęła z nadzieją Nadia, jednak Łucja przecząco pokręciła głową. 

- Próbowałam robić to wczoraj, ale…- dziewczynie przerwał pełen złości syk. Oczy wszystkich 

uczniów zwróciły się w kierunku drżących z przerażenia blondynek. 

- No proszę! Panna Jaśmin oraz jej wspaniałomyślna przyjaciółka Wiśnia. Skoro obie jesteście 

takie mądre, zapraszam do tablicy. 

Nadia głośno przełknęła ślinę słysząc wypowiedziane przez panią Makówkę swoje 

nazwisko. Na drżących nogach, szarooka wstała z krzesła, a w jej ślady poszła również 

wymieniona z nazwiska Łucja. 

- No brawo. Teraz proszę rozwiązać działanie zapisane na tablicy. No już, Jaśmin ! Do  

roboty ! – powtórzyła nauczycielka. 

Nadia zbliżyła się i chwyciła w swe ręce zimną, białą kredę. Dziewczyna  z uwagą przyjrzała 

się równaniu. Cyferki i znaki, których w ogóle nie znała, były zapisane przed nią jak gdyby 

nigdy nic, a ona biedna, nie wiedziała jak sobie z nimi poradzić. 

Blondynka zerknęła przez ramię w stronę siedzących w ławkach koleżanek. 

- Sześć razy x, dodać pięć !- szepnęła siedząca pod samym oknem, błękitnooka, dość wysoka 

dziewczyna o orzechowych włosach sięgających jej do ramion. Bez zastanowienia Nadia 

zaczęła wypisywać na tablicy podane jej liczby ufając swojej przyjaciółce. 

- Cóż, nie jest najgorzej. Czwóra. Siadaj.- oceniła pani Makówka. 

Otulona ulgą dziewczyna posłusznie wróciła na swoje miejsce, szepcząc przy okazji 

podziękowania do siedzącej przy oknie Matyldy. Błękitnooka uśmiechnęła się lekko i spojrzała 

ponownie na wciąż stojącą przy tablicy Łucję, która nerwowo oglądała wypisane na zielonej 

powierzchni liczby. 

- Takie to trudne ?- zakpiła sobie Makówka z blondynki. Niska Łucja ledwo dosięgała kredą do 

napisanego działania. Nadia rzuciła nauczycielce wrogie spojrzenie spod granatowych 

okularów, jednak kobieta nie zważając na niezbyt grzeczne zachowanie uczennicy, dalej 

dręczyła zielonooką.- No cóż, nie najlepiej ci idzie. Wymyślisz cos w końcu, czy będziesz tu 

tak stać? 

    Zrezygnowana Łucja powoli odłożyła kawałek kredy na właściwe miejsce i powolnym 

ruchem doczłapała się do swojej ławki. Matylda posłała dziewczynie pełne żalu spojrzenie, 

gdy po sali matematycznej rozległy się ciche kliknięcia klawiatury, oznaczające wpisywaną do 

dziennika jedynkę. Blondynka pokręciła tylko głową z niesmakiem i skupiła się na monotonnym 

głosie Makówki, która po chwili z ogromną niechęcią tłumaczyła klasie kolejny temat lekcyjny. 

                                                                

**** 

- Świetnie !- zawołała z samego środka padoku niska, brązowowłosa dziewczyna, gdy tylko 

Nadia wykonała idealny najazd na leżącego na wilgotnej ziemi drąga. Szarooka poklepała 
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wałacha po łopatce i zwolniła kuca do stępa.-  Popracuj jeszcze nad stopami, podczas jazdy 

w terenie nie mogą ci one zahaczyć o drzewo. No chyba, że chcesz mieć piętę w miejscu 

dużego palca u nogi. 

    Nadię przeszył nieprzyjemny dreszcz, jednak po chwili zawtórowała śmiechem swojej 

koleżance. Blanka już od dłuższego czasu była trenerką blondynki. Brązowowłosa nie należała 

do szczególnie wysokich osób, piwne oczy zawsze błyszczały radośnie, a wiecznie 

uśmiechnięta twarz była delikatna i przyjazna dla ludzkiego oka. 

-Wiesz…- zaczęła Blanka gdy Nadia skierowała Klopsika, niewielkiego, grubego gniadosza o 

rozczochranej grzywie ku stajni - zastanawiałam się czy nie chciałabyś zacząć skakać. Myślę, 

że już najwyższa pora, byś zakosztowała piasku na naszym skromnym padoku. 

    Szarooka roześmiała się, lecz po chwili przytaknęła. Przed jej oczami przelatywała 

nieskończona ilość zwycięstw, wygranych pucharów i medali, zdobytych przez blondwłosą 

dziewczynę siedzącą na przepięknym dereszu o długiej, czarnej grzywie. Nadia uśmiechnęła 

się pod nosem i zaparkowała niesfornego kuca tuż obok wejścia do naprawdę malutkiej, choć 

wciąż ciepłej i przepięknie pachnącej sianem stajni. 

    Dziewczyna zsunęła się szybko z siodła i  zabrała się za czyszczenie Klopsika, który 

usilnie starał się ugryźć rozmarzoną Nadię. Jednak ta, pochłonięta swoimi myślami, nie 

zauważyła dziwnego zachowania rumaka. Dopiero, gdy nadjechała Blanka z taczką świeżego 

sianka, szarooka zdała sobie sprawę jak bardzo podejrzanie zachowuje się rumak. 

- Nie sądzisz, że jest jakiś dziwny ?- spytała niepewnie Nadia, a odłożywszy taczkę Blanka 

pokiwała twierdząco głową. Brunetka zbliżyła się powoli do kuca, jednak ten zaczął wyrywać 

się i wierzgać. Rozłoszczony wałach zaczął miotać się i parskać, a z nim reszta koni pasących 

się niedaleko. 

- Blanka ?- spytała ponownie lekko wystraszona Nadia, jednak nie otrzymała odpowiedzi od 

walczącej z wierzchowcem brunetki. Parskania i rozdzierające powietrze dzikie rżenie nie 

ustępowało, a wręcz nasilało się z każdy stawianym przez blondynkę krokiem w kierunku 

pastwiska. Ciężarna, kara klacz o imieniu Euforia zerwała się nagle i szybkim, jak na konia w 

ciąży galopem zaczęła biec w kierunku podchodzącej do białego, obrośniętego bluszczem 

płotu Nadii. Gdy tylko pozostałe konie zorientowały się w sytuacji, poszły w ślad za Euforią, 

która gdy tylko znalazła się przy ogrodzeniu, przeskoczyła je bez wahania. 

    Przerażona Nadia zrobiła w tył zwrot. Bez opamiętania jej nogi poprowadziły ją na 

najbliższe drzewo. Wystraszona dziewczyna nie myślała w tej chwili o swoich słabych 

umiejętnościach wspinaczki. Najszybciej jak mogła dobiegła do sporej i rozłożystej, kwitnącej 

jabłoni. Wokół niej roztaczał się wspaniały, kwiecisty zapach, a rój pszczół zapylający drobne, 

białe kwiatki unosił się nad ogromnymi gałęziami drzewa. 

   Blondynka nie traciła czasu na  rozmyślanie czy któryś ze wściekłych owadów ją ukąsi. 

W zawrotnym tempie, szarooka wdrapała się na drzewo, jednak zbyt późno. Zdziczała Euforia 
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dobrała się do jej brudnych, znoszonych jeździeckich butów. Kara klacz pociągnęła 

dziewczynę do siebie. Nadia upadła na ziemię rozglądając się wokół zamglony wzrokiem. 

Głowa pulsowała jej z bólu, a w oddali słyszała już tylko głuche krzyki. 

- Mamo? Tato? - spytała Nadia, jednak jej głos był niewiele głośniejszy od szeptu. Przed jej 

oczami stanęła szczupła, niziutka sylwetka jej ukochanej mamy. Zaraz po niej pojawiło się 

wysokie i umięśnione ciało taty, który wraz ze swoją żoną wpatrywał się w bezwładnie leżącą 

na ziemi Nadię.- Kocham was. 

   To były ostatnie słowa jakie kiedykolwiek Nadia wypowiedziała, będąc tu. Na Ziemi. 

                                                                   

**** 

     Nadia zerwała się z ogromnego posłania na którym leżała. Pomieszczenie, w którym 

się obecnie znajdowała było duże i przestronne. Wszystkie ściany, meble czy ozdoby mieniły 

się złotym blaskiem. W rogu pokoju, znajdowało się pięć, złotych krzeseł. Wyglądały na 

wygodne i na pewno bardzo drogie.  

- Obudziła się !- cichy szept wparował do ucha dziewczyny w zawrotnym tempie. Blondynka 

podparła się na łokciach i zamglonym wzrokiem wyszukała właściciela wypowiedzianych przed 

chwilą słów. Na, jak można się domyślić, złotej kanapie siedziała piątka, nieznanych 

dziewczynie osób. Przynajmniej tak jej się zdawało, dopóki jedna z nich nie odezwała się: 

-Nadia?! - wykrzyknęła oniemiała Matylda, która widząc zbłąkaną twarz swojej przyjaciółki 

zerwała się z miejsca, odbiegła do szarookiej.- Czyli ty też? 

- Co ja?  Co tu się dzieje? Gdzie jaj jestem?-  zasypała pytaniami dwójkę dziewczyn Nadia. 

Jej oczy błądziły po zamkniętym pomieszczeniu.  

- W wielkim skrócie…- zaczęła szczera do bólu Łucja, która wyłoniła się zza ramy wielkiego 

łóżka, na którym obudziła się Nadia.- Chwilę temu w tym pomieszczeniu była trójka ubranych 

dziwnie wysokich w cholerę ludzi. Gadali cos o jakiejś wojnie z Darkerią  i że jesteśmy im tu 

potrzebni, jednak żadne z nas nie wie co robić, bo te łajdaki nie raczą wypuścić nas z tego 

pokoju.                       

    Blondynka pokiwała powoli głową i spojrzała na wciąż siedzących na złotej sofie, 

dwóch zaciekawionych chłopaków. Obydwaj mieli krótkie, ciemnobrązowe włosy oraz duże, 

czarne oczy. Na pierwszy rzut oka, niczym się nie różnili. 

- A ci to kto?- zapytała szarooka wskazując palcem na dwóch chłopców, nie spuszczając 

wzroku z wyższego z nich. 

- Szczerze? Niewiele cię odzywali odkąd się tu znaleźliśmy. Wiemy tylko tyle, że ten wyższy 

to Marek, a niższy to Marcin.- sprostowała Matylda i również spojrzała w kierunku braci. Nadia 

westchnęła po czy dodała: 
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- No dobrze, ale jak się tu znaleźliśmy? Mnie goniło stado rozwścieczonych koni, próbowałam 

wdrapać się na drzewo, jednak jedna z klaczy złapała mnie za nogę i…Dalej nic nie pamiętam. 

    Łucja zaśmiała się znacząco i spojrzała na chichoczącą obok Matyldę. Szarooka 

posłała dziewczyną pytające spojrzenie, gdy jedna z nich wreszcie się odezwała. 

- Byłam w bibliotece wraz z moja mamą.-z aczęła zielonooka Łucja pewnie.- W pewnej chwili 

przez otwarte okno wdarł się bardzo silny wiatr, który postrącał z półek wszystkie książki, które 

jak możecie się domyślać spadły na mnie.- Łucja parsknęła i ponagliła Matyldę, by teraz ta 

opowiedziała o swojej nietypowej podróży do tego miejsca. 

- Ja natomiast zwyczajnie malowałam. Nagle pędzle zerwały się ze stołu i jakby to 

powiedzieć…Po prostu się na mnie rzuciły.- Matylda mrugnęła i rzuciła przez ramię wymowne 

spojrzenie dwóm braciom.- A wy? 

Czarnoocy spojrzeli tylko po sobie niepewni, gdy w końcu jeden z nich, z pewnością ten 

starszy, odezwał się: 

- Niewiele pamiętamy. Jedynie wirujące przed naszymi oczami instrumenty w naszym garażu, 

kiedy to ćwiczyliśmy gitarowe solówki na nasz szkolny Konkurs Talentów.- Nadia posłała 

chłopakowi niewinny uśmiech i powoli ześlizgnęła się z łoża. 

- No dobrze, nie możemy tu tak bezczynnie siedzieć.- rzekła blondynka i podeszła do sporych 

drzwi, wiadomego koloru. Odsunęła się od nich na niewielką odległość i wzięła rozbieg wbijając 

się w nie.  

- O cholera!- wykrzyknęła, gdy drzwi uchyliły się, a zdezorientowana dziewczyna wleciała na 

wysoką kobietę, która nie ukrywała swojego zirytowania. Ubrana była w przepiękne złote 

szaty, długie włosy, upięte w ciasnego kucyka dotykały ziemi, a powtykane między nimi 

błyszczące ozdoby świeciły jasno. 

- Świetnie się zaczyna.- warknęła na blondynkę kobieta, oczami ciskając błyskawice w 

kierunku zdenerwowanej piątki nastolatków.- No co się gapicie? Za mną. 

     Nowoprzybyli ruszyli za złotowłosą szepcząc między sobą. Po chwili kobieta odezwała 

się ponownie: 

- Nazywam się Akheria, a miejsce, do którego zaraz trafimy jest bardzo ważne dla 

mieszkańców Xandii, liczę, że okażecie tutaj odrobinę szacunku. 

    Nastolatkowie przemieszczali się przez, ogromny w rozmiarach korytarz. Wokół 

biegało wiele nieznanych stworzeń, a pod przeszklonym sufitem dało się dostrzec gromadki 

latających ptaków. Na ścianach wisiały różnego rodzaju klucze czy też ogromne obrazy 

przedstawiające zapewne poszczególne miejsca krainy, w której piątka dzieciaków znalazła 

się zaledwie chwilę temu.  

W pewnym momencie Nadia spostrzegła ogromne, na wpół uschnięte drzewo. Wisiało 

na nim wiele domków, niektóre z nich śliczne i kolorowe, zaś inne zniszczone i popękane. 
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Cztery wielkie pomniki, stojące wokół umierającego drzewa również nie były w najlepszym 

stanie. Gdzieniegdzie dało się dostrzec potężnych rozmiarów rysy i głębokie dziury.  

    Pod ogromnym dębem, stali wysocy i równie piękni co Akheria, mężczyźni. Odziani 

byli w złote, kosztowne szaty, a ich oczy, choć znacząco różniące się kolorem, witały 

przybyłych ciepłym spojrzeniem. Gdy tylko Nadia zbliżyła się na odpowiednią odległość, 

pozdrowiła złotowłosych miłym skinieniem głowy. Pozostali ruszyli jej śladem również witając 

się z mężczyznami. 

- Witamy was wszystkich serdecznie, w miejscu zwanym Xandią. Uprzedzę wasze pytania 

na temat tego, kiedy wrócicie na Ziemię. Otóż nie wrócicie.- odezwał się wysoki mężczyzna  

o fioletowych oczach, dorodnej kolekcji, czystych i olśniewająco białych zębów. Widząc 

jednak przerażone twarze więźniów, uśmiechnął się uspokajająco i rzekł. 

- Spokojnie, tutaj czas płynie zupełnie inaczej niż w waszym świecie. Od waszego przybycia 

tutaj, na Ziemi nie minęła ani jednak sekunda. 

 - No dobrze, ale kim wy jesteście? I po co my tutaj jesteśmy?- spytała zniecierpliwiona Łucja, 

która starała się zapanować nad drżącymi dłońmi. Blondwłosa Nadia spostrzegła krzywe 

spojrzenie Akherii zwrócone w jej stronę, jednak pozostali dwaj mężczyźni nie wykazywali 

takiej wrogości jak szarooka. 

- Myślę, że tłumaczenie wam wszystkiego, zabrałoby zbyt dużo czasu.- tym razem udzielił 

się błękitnooki.- Zastosujemy więc metodę na transfer myśli. 

    Na te słowa, do głowy już wystarczająco skołowanej Nadii, dotarły nieznane jej 

wcześniej, nowe obrazy. Wraz z pozostałymi nastolatkami poznała wspaniałą historię całego 

uniwersum, Xandii i Ziemi. Poznała wszystkie imiona egzotycznych i niespotkanych na 

‘’Plancie Ludzi’’. Cały ogrom informacji pojawiających się w mózgu dziewczyny, był nie do 

zniesienia. Blondynka zataczając się na wpół nieprzytomna dotknęła plecami ogromnej kory 

złotego Dębu. W jednej chwili uporczywy ból zniknął. 

- Spokojnie moja droga. Nic się nie dzieje. Witaj w Xandii Nadio.- zaszeleściło drzewo 

ochryple, po chwili zwracając się do trójki kluczników, wpatrzonych dziwnie w szarooką.- A 

wy, zaprowadźcie wszystkich gości do pokoi, a jutro niech rozpoczną szkolenie. 

    Akheria, delikatnym i subtelnym ruchem ręki, wskazała piątce nastolatków ogromne 

złote drzwi, które prowadziły do jednego z większych korytarzy, jakie kiedykolwiek Nadia 

widziała. 

- Pierwsze drzwi na lewo, to pokój Łucji.- powiedziała złotowłosa kobieta i zachęciła      

dziewczynę, by weszła do środka. Dziewczyna niepewnie uchyliła drzwi i zniknęła w środku 

pomieszczenia. Kolejno swoje pokoje otrzymali Matylda oraz Marcin. 

- No dobrze.- rzekła Akheria próbują ukryć lekkie rozbawienie.- Ostatni pokój jest wasz. 
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- Słucham?- odgryzła się oschle Nadia, rzucając kluczniczce wyzywające spojrzenie.- Niby 

dlaczego pozostali dostali oddzielne pokoje, a my musimy mieszkać w jednym? Co to za 

absurdalny pomysł! 

    Zdezorientowany Marek, który niewiele odzywał się od spotkania z klucznikami przy 

ogromnym drzewie, patrzył tylko na całe zajście nie protestując. 

- Wybaczcie nam, ale nie mam większej liczby…- Złotowłosej nie dane było dokończyć, gdyż 

wściekła Nadia szarpnęła za pozłacaną klamkę i od progu wykrzyknęła: 

- To trzeba było wyczarować! A ty co się tak gapisz? Włazisz czy nie? 

    Po tych słowach dziewczyna weszła do pokoju. Ku jej jeszcze większemu zaskoczeniu, 

znajdowało się w nim tylko jedno łóżko. 

- Co do…- chciała krzyknąć, lecz spostrzegła stojącego przy zamkniętych już drzwiach, 

zestresowanego Marka.- Dobra posłuchaj mnie uważnie. Wystarczy tylko, że pójdę teraz po 

twojego brata. Ja zamieszkam w jego pokoju, a ty razem z nim, tutaj. 

    Nadia podeszła do drzwi i spróbowała je otworzyć.  

- Co jest?- dziewczyna zaczęła szarpać niewinnie wyglądającą klamkę, jednak ta nie chciała 

ustąpić.- Nie wierzę! Zamknęli nas! 

 - Może to przejściowe?- spytał ni w pięć ni w dziewięć brązowowłosy chłopak, a załamana 

blondynka strzeliła tak zwanego facepalma. Szarooka rozejrzała się po przestronnym pokoju. 

W samym jego rogu znajdowała się z pewnością wygodna choć niewielka sofa. Przed nią 

znajdował się niewielki stoliczek. Idealnie.- pomyślała dziewczyna i desperacko machnęła ręką 

w stronę kanapy. 

- Śpisz tam.- oznajmiła, podchodząc potem do ogromnego, oświetlającego prawie cały pokój 

okna. Widok rozciągający się za delikatnym, połyskującym szkłem był niesamowity. Nadia nie 

zdawała sobie sprawy, że ona i jej towarzysze niedoli znajdują się tak wysoko. Długa, złocista 

trawa rosła niemalże wszędzie. Delikatnie na prawo rozciągało się długie pasmo lasu, a 

między, jak można się domyśleć również złocistymi drzewami, dało się dostrzec połyskującą 

w niezliczonej ilości gwiazd, taflę wartko płynącej wody. Zaraz od niezbyt widocznego z tej 

wysokości, wejścia do zamku, duża droga, po której przechadzali się zapewne mieszkańcy tej 

wspaniałej krainy, prowadziła prosto do niewielkiego, oddalonego zaledwie o dwa kilometry 

miasteczka. 

- Niesamowity widok.- rzekł Marek, który ku wielkiemu niezadowoleniu Nadii, stał zbyt blisko 

niej. Dziewczyna starała się nie zwracać na to uwagi, zapytała: 

 –  Która godzina? 

   Tu pojawił się pierwszy problem. Blondynka z zakłopotaniem odwróciła się od okna i 

rozejrzała po pomieszczeniu, w którym nie było żadnego z urządzeń, którym na Ziemi 

odmierza się czas. Szarooka przewróciła oczami i z nudy zaczęła przechadzać po pokoju. Z 
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upodobaniem przejrzała stojący obok łóżka, cały regał z książkami, jednak nie znała tutejszego 

języka, nie potrafiła stwierdzić o czym owe lektury opowiadają. 

- To jest podstęp.- powiedziała po chwili zastanowienie do Marka, który od dłuższego czasu 

siedział bezczynnie na kanapie.- To wszystko to jeden chory podstęp. 

- Co masz na myśli?- spytał chłopak nieco ucieszony, że to Nadia wreszcie rozpoczyna w 

miarę normalna rozmowę. 

- No słuchaj, kto o zdrowych zmysłach porywa, a potem zamyka piątkę uczących się dopiero 

życia dzieciaków w jakimś ogromnym pałacu, znajdującym się w…- Dziewczyna zamilkła na 

chwilę by znaleźć odpowiednie słowo.- W miejscu, którego żaden człowiek nie odkrył. Nie 

zdziwiłabym się gdyby nie ukryli gdzieś tutaj kamer, jak w jakimś chorym teleturnieju dla 

seniorów siedemdziesiąt plus. 

    Marek parsknął śmiechem na dźwięk idealnie dobranych przez zbulwersowaną 

blondynkę  słów. Ta rzuciła mu tylko srogie, jednak nie tak bardzo jak przedtem, spojrzenie. 

- W każdym razie zamierzam się stąd wydostać.- powiedziała, gdy brunet przestał chichotać.- 

Musi tu być coś co pozwoli nam stąd zwiać. Oni tylko na to czekają, żeby zobaczyć co 

potrafimy! 

    Marek spojrzał krzywo na blondynkę, lecz po pewnym czasie zgodził się. Razem z 

Nadią przeszukali cały pokój. Jeden raz, drugi raz. Za trzecim razem, pod jednym z leżących 

na podłodze dywanów, znaleźli niewielki, złoty kluczyk. 

- Naucz się i zapamiętaj.- zaczęła zadowolona z siebie blondynka podnosząc z podłogi 

znalezisko.- Ja zawsze mam rację. 

   To mówiąc Nadia podeszła do drzwi , lecz w porę przypomniała sobie, że nie posiadają 

one zamka. Coraz bardziej zniecierpliwiona przejrzała regał z książkami i schowek na kocyki 

pod kanapą, jednak ponownie nic nie znalazła. Mimo to oczy blondynki powędrowały w stronę 

ogromnego łóżka. Nadia zbliżyła się do niego i zajrzała pod mebel. 

    Ręce dziewczyny nie napotkały jednak gładkiej, złocistej podłogi tylko niekończącą się 

przepaść. Nadia spadała w dół a jej krzyk roznosił się po ogromnym tunelu ciemności. Wokół 

nie było czego się złapać, więc blondynka poddała się czekając, aż wyląduje. 

    Nie upłynęła chwila, gdy szarooka poczuła jak ląduje w dużym, wypełnionym zimną 

wodą jeziorze. Nadia szybko wypłynęła na brzeg z zadowoleniem twierdząc, że nie jest jej ani 

trochę zimno.  

- No proszę, jednak kamery jak w teleturnieju dla seniorów na coś się przydały.- parsknęła 

Akheria posępnie, wiedząc, że to akurat Nadia jako pierwsza przybędzie na miejsce zbiórki. 

- Śmieszne co nie?- odparła dziewczyna próbując obrócić zaistniałą między nią a kluczniczką 

napiętą sytuację. Nie udało jej się jednak dokończyć swej wypowiedzi, gdyż jako następna do 

jeziora wpadła krzycząca na całe gardło Łucja. Nadia pomogła przestraszonej przyjaciółce 

wydostać się na brzeg, nie przestając się śmiać. 
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- I co cię tak bawi?- spytała oschle zielonooka, która nie mogąc iść dalej, usiadła z impetem 

na wygrzanym od słońca i gwiazd piasku. 

    Kolejno do jeziora wpadła Matylda i Marek, a na szarym końcu drący się Marcin. 

- Skoro jesteśmy już wszyscy…- rzekł nagle Ghalty, który wyłonił się z krzewów siedząc na 

dostojnym, bladozłotym pegazie. Mężczyzna zsiadł z rumaka, który ku zaskoczeniu wszystkich 

od razu podbiegł do zauroczonej Nadii. Rumak rżał przyjacielsko domagając się uścisków, 

które dziewczyna z chęcią mu ofiarowała. 

- Cześć Śliczny! Jak się nazywasz?- spytała uroczym głosikiem jednak na te słowa, pegaz 

spojrzał poważnie na blondynkę. Z jego dużych brązowych oczu dało się wyczytać zdziwienie 

jak i irytację. 

-To Mekamandi.- powiedział Chakori, który pojawił się znikąd  tuż za swoim bratem.- Niestety 

nie może latać, ma chore skrzydła. 

- W takim miejscu  istnieją choroby?- spytała zdziwiona Matylda głaszcząc przysłuchującego 

się rozmowie wierzchowca. 

- Zdarzają się, rzadko, ale się zdarzają. Przypadłość Mekamandiego to dość ciężka choroba, 

została wykryta stosunkowo niedawno, kiedy to zaczęła się wojna z Darkerią. Nasz pegaz 

próbując obronić swojego małego synka, został postrzelony przez jedną z lepszych 

wojowniczek Darkerii, przez Daye. Zabiła też jedną z naszych sióstr, Drishye.- wyraz twarzy 

Akheri zmienił się po tych słowach. Oddała się na chwilę zadumie, nie mówiąc nic przez 

chwilę.- Rozstałyśmy się skłócone. 

    Nastolatkowie popatrzyli po sobie niepewnie,ale kluczniczka szybko otrząsnęła się i 

wyczarowała uczniom nowe, złote szaty idealne na pierwszy trening. 

- Myślę, że zaczniemy od przydzielenia wam mentorów. Marku, zbliż się.- rzekł Gahalty, a 

wymieniony chłopak spokojnie wykonał polecenie. – Myślę, że Akheria będzie idealną 

mentorką dla ciebie. Siostro, zdaje mi się, że możecie rozpocząć szkolenie od oprowadzenia 

po terenach La Mierra. 

    Złotowłosa skinęła głową i zachęciła bruneta, by ten poszedł za nią. W jednej chwili 

nie było ich już widać. 

- Chakori, ja z chęcią przyjmę trzech uczniów, dam sobie radę, ty jednak zostaniesz 

nauczycielem…- zaczął Ghalty błądząc wzrokiem po zgromadzonych.- Nadii! 

   Dziewczyna zadowolona z faktu, że to Chakori, a nie Ghalty zostanie jej mentorem, 

uśmiechnęła się do fioletowookiego mężczyzny, po czym razem z nim i Mekamandim udała w 

stronę pierwszej granicy, jaką nauczyciel miał jej do pokazania. Razem z klucznikiem wsiedli 

na wierzchowca i galopem mknęli przez piękne lasy i łąki. Gdy zatrzymali się przy ogromnej, 

przezroczystej barierze, zsiedli z rumaka i podeszli bliżej.  

- To Ściana Duszy, miejsce, które broni Xandię przed wojownikami Darkerii.- mruknął Chakori 

dotykając lekko bariery, za którą rozciągał się straszny i niecodzienny widok. Ciemne 
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pustkowia i na wpół uschnięte lasy. Po wilgotnej ziemi czołgały się niezbyt urodziwe istoty, 

wyglądem przypominające mieszankę wilka z jaszczurką.- Niestety mieszkańcom Darkerii 

udało się do nas dotrzeć. Spójrz, ty bez problemu przejdziesz na drugą stronę, jednak ja nie 

mogę. 

    Nadia zamilkła na chwilę i delikatnie przyłożyła dłoń do Ściany Duszy. Ręka pojawiła 

się po drugiej stronie. W jednej chwili jej skóra doznała niemałego dreszczu, a delikatne krople 

lepkiej cieczy pojawiły się na palcach blondynki. Dziewczyna natychmiast cofnęła rękę. Jej 

szare oczy dokładnie obejrzały kropelki, czegoś co do złudzenia przypominało krew. 

 -Co się stało waszej siostrze?- spytała szarooka nie mając na celu urazić wyraźnie 

zmieszanego klucznika.- To znaczy wiesz, nie musisz mi mówić. 

- Zginęła z rąk wojowniczki Darkerii, zastępczyni samej przywódczyni, Dayi. Drishya, bo tak 

miała na imię, w popłochu uciekała przed nami po odbytej kłótni.- Chakori westchnął i spojrzał 

beznamiętnie na dzielącą dwa światy ścianę Duszy.- Daya, każdy kto ja widział, nigdy nie 

zapomni widoku jej zabliźnionej twarzy.  

- Domyślam się, że to właśnie znaczy jej imię.- powiedziała pochmurnie Nadia spoglądając na 

świat znajdujący się na wyciągnięcie jej ręki. Świat potworów, które zabiły Drishye. Miała teraz 

ochotę rozszarpać każdego, kto tam żył.- Blizna. 

    Klucznik spojrzał tylko zamglonymi oczami na dziewczynę i pokiwał twierdząco głową. 

Blondynka mrugnęła uspokajająco, a mężczyzna uronił łzę, która w świetle słońca i miliardów 

gwiazd, spłynęła po jego delikatnym policzku. Gdy kolejne łzy trafiały na trawę, szarooka 

poczuła wyrastające po jej stopami, przepiękne złociste kwiaty  o dużych, mieniących się 

płatkach. Nadia uśmiechnęła się krzepiąco, próbując pocieszyć klucznika pogłaskała 

fioletowookiego po ramieniu, a zdezorientowany Mekamandi ocierał się głową o mężczyznę. 

-Dobrze, chodźmy dalej.- rzekł Chakori i wyciągnął rękę, by pomóc Nadii wspiąć się na 

rumaka. Jednak ta podziękowała i sama wskoczyła na wierzchowca. Nieco zdziwiony klucznik 

pokiwał głową z uznaniem i również wsiadł na Mekamandiego, popędzając go tym samym do 

galopu, tym razem o wiele szybszego. 

 

                                                                    **** 

   Mijały kolejno dni, przepełnione nauką i zwiedzaniem przepięknej krainy, nazywanej 

przez piątkę nastolatków Słoneczną Królestwem. Nadia i jej nowi przyjaciele dowiedzieli się o 

Xandii, mnóstwa ciekawych rzeczy. Zwiedzili ogrom niesamowitych światów, odwiedzili swoje 

ulubione książki i filmy, poznali się z ulubionymi bohaterami. Szarooka nigdy nie czuła się tak 

dobrze. 

    Blondynka polubiła też z czasem nieśmiałego Marka, a więzi między trójką przybyłych 

dziewcząt jeszcze bardziej się zagęściły. Niestety, wszechobecny spokój i radość odeszły, gdy 
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tylko pierwsze grupy wojowników dotarły do La Mierra. Zginęło wielu Xandyjczyków w tym 

Ghalty, który oddał życie chroniąc Matyldę przed potworami. Ocaleni, uczcili jego honorową 

śmierć, szczególnie Matylda, która bardzo zbliżyła się do błękitnookiego klucznika.  

    Stan Matki się nie poprawił, a wręcz pogorszył. Drzewo słabło z każdym dniem, a ani 

Akheria, która była na skraju wyczerpania, ani jej najbliżsi wojownicy czy doradcy nie byli w 

stanie wymyślić planu ataku na Darkerię.  

    Wszystko zaczęło się sypać, aż do tego pamiętnego dnia, kiedy to Łucja wpadła na 

pomysł, by rozpocząć walkę ostateczną. Starcia na śmierć i życie. Mieszkańcy zgodzili się, 

jednak w starciu nie miała uczestniczyć tylko kilka osób. W tym rozwścieczona Nadia. 

- Nie!- wrzasnęła wyczerpana blondynka na Marka i resztę przyjaciół, gdy ci kazali jej pozostać 

w zamku, by mogła pomagać innym.- Będę walczyć! Nie obchodzi mnie wasze zdanie! 

- Rozumiesz, że możesz zginąć?!- wykrzyknął Marek, który tak jak reszta był przerażony wizją 

walczącej Nadii.- Nigdy nie zobaczysz już swojej rodziny!  

- Żadne z nas nigdy jej nie zobaczy!- odcięła się dziewczyna nie spuszczając wzroku z 

brązowych oczu chłopaka. Miała już go dość, dość wszystkich wokół, którzy kazali zostać jej 

w zamku, by opiekować się rannymi.- W przeciwieństwie do ciebie, zdołałam już do tego faktu 

przywyknąć! 

-Przestańcie!- wcięła się w kłótnię Matylda, która od zawsze była mistrzynią w łagodzeniu 

wszystkich sporów.- To w niczym nie pomaga, jednak zważywszy na to, co mówi Marek, 

uważam, że Nadia powinna zostać w pałacu. 

    Blondynka posłała przyjaciółce rozwścieczone spojrzenie, które zdawało się mówić ‘’ 

Co ty ssobie do cholery myślisz?!’’. 

- Niby to dlaczego ja, mam zostawać w pałacu, co?- spytała wciąż ciskając błyskawice swoimi 

szarymi oczami. Jej ręce drżały, a po plecach raz po raz przechodził zimny dreszcz. 

-To oczywiste!- odparła nagle Łucja, która do tej pory zachowywała milczenie.- Jesteś z nas 

najsłabsza. 

    Nadię wmurowało w ziemię. Blondynka mocno zaciskała pięści, starając się nie 

wybuchnąć niekontrolowanym płaczem.  Dziewczynę dobił jeszcze fakt, że reszta przyjaciół 

zgadza się z  zielonooką Łucją. Szarooka poczuła jak dusza Drishy stoi tuż obok niej i cicho 

podpowiada, że dziewczyna powinna uciec, dokładnie tam gdzie udała się kluczniczka. 

- Czyli takie macie o mnie zdanie?- warknęła ostro Nadia nie patrząc na nikogo z zebranych. 

Ani na stojącą nieopodal dwójkę przysłuchujących się kluczników, czy też na czwórkę 

zgadzających się ze sobą nastolatków. Nadia jako jedyna, podczas całego procesu nauki pod 

okiem Chakori, nie zdobyła żadnej mocy, tak jak władająca do niedawna wiatrem Matylda czy 

pozostali, mający zupełnie inne i niezwykłe umiejętności.- Wiecie co? Skoro tak bardzo mnie 

tu nie chcecie, to odejdę. Dla mnie to żaden problem. 
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   To mówiąc, dziewczyna odwróciła się na pięcie i wybiegła z płaczem z pałacu. Nie 

zważając na goniących ją przyjaciół, czy też paru obywateli Ludu Maritokki blondynka biegła 

przed siebie. Głuche krzyki zostawiła już daleko za sobą.  

    Zdawało się, że długi bieg nie miał końca, jednak kiedy tylko zaspana Nadia ocknęła 

się w środku lasu, zdała sobie sprawę z później pory. Przestraszona rozejrzała się dookoła. 

Znajdowała się na jeziorem, w którym wylądowała parę tygodni temu, zaraz po swoim 

przybyciu do Xandii. Dopiero teraz dziewczyna zrozumiała, ile straciła zgadzając się na pomoc 

Xandyjczykom. Nigdy nie zobaczy już swoich rodziców, nigdy ponownie nie zobaczy się z 

niesfornym Klopsikiem. Nigdy nie wyjdzie za mąż, nie będzie miała dzieci. 

    Blondynka rozpłakała się na dobre. Jej szloch rozniósł się po całej polanie. Nadia 

rzuciła się ponownie na ziemię, gdy nagle ujrzała pnące się w jej kierunku, malutkie pnącza i 

trawy.  

    Szarooka powoli zaczęła się odsuwać, jednak małe, wciąż rosnące roślinki zdążyły już 

oplątać całe jej dłonie. Nadia podniosła się z piasku i podeszła do niespokojnie drgającej tafli 

wody. Dziewczyna postawiła stopę na wodzie. To co ujrzała, zabrało jej dech w piersiach. 

Naprawdę chodziła po jeziorze! Szarooka szybko wróciła na brzeg, bojąc się, że to wszystko 

to tylko jeden zły sen. 

   Jednak to nie był tylko koszmar, wszystko było prawdą. Posłuszna Nadii woda czy rośliny. 

Zbierające się wokół niej magiczne stworzenia i zwierzęta zamieszkujące całą Xandię, 

schodziły się, by dać dziewczynie do myślenia. 

  Teraz wiedziała co robić! Potrafiła powstrzymać obie strony przed wybuchem koszmarnej i 

potwornie niebezpiecznej bitwy. Nadia spojrzała na księżyc i bezgwiezdne niebo. Wiedziała, 

że zdąży.  

                                                                     **** 

   Xandyjczycy zarówno jak i wojownicy Darkerii stanęli przed sobą, gotowi w każdej 

chwili, by zaatakować, bądź się obronić. Na czele mrocznych, ubranych na czarno wojowników 

Darkerii, stała niska, lecz muskularna sylwetka kobiety. Jej długie, czarne włosy dotykały ziemi, 

a czerwone oczy mierzyły Xandyjczyków krzywym i zarazem pogardliwym spojrzeniem. Jej 

czerwone od krwi bandaże, wskazywały na niedawne starcie z ogromnym stworem. Imię 

Przywódczyni Mroku brzmiało Ekaja. To ona miała doprowadzić Darkerię do zwycięstwa. 

    Przed wojskiem Xandii, stała oczywiście złotowłosa Akheria, która ubrana w złotą 

zbroję, dzierżyła pokaźnych rozmiarów miecz. Jej szare oczy nie zdradzały pustki i rozpaczy 

po śmierci Ghaltiego czy Drishy. Kobieta wysunęła się na przód jeszcze bardziej, by 

przemówić do Ekaji. 
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- Za wszystko co zrobiłaś mojemu rodzeństwu!- wykrzyknęła nie ukrywając swojego smutku i 

żalu do nieżywego rodzeństwa.- Za Drishye, którą zabiła jedna z twoich wojowniczek i za 

Ghaltiego, który oddał życie z ukochaną! ZGIŃCIE WSZYSCY! 

    Xandyjczycy podnieśli okrzyk, by pomścić kluczników. Jednak z tłumu ubranych na 

ciemno wojowników Darkerii, wyłoniła się ubrana w podniszczoną zbroję kobieca sylwetka. 

- Wybacz, że przerwę wam tak piękną chwilę uczczenia pamięci Drishy.- rzekła szorstkim 

głosem krótkowłosa Daya, której pokryta bliznami twarz odstraszała większość mieszkańców 

Xandii nawet na odległość.- Jednak nikt z nas nigdy nie zabił jednej z waszych kluczniczek. 

Nigdy nie postawiła stopy na naszej ziemi. 

    Na te słowa, Akherię i zgromadzonych na polu bitwy przeszedł dreszcz. Drishya, 

zaginiona od tak długiego czasu, nie została zamordowana. Nigdy. Szare oczy kluczniczki 

zaszły mgłą, ponownie dzisiejszego dnia.  

    Nagle kobieta gwałtownie podniosła wzrok. Gniew jaki zrodził się w kobiecie urósł do 

nieprzekraczalnego stopnia. Ręka trzymająca miecz podniosła się, a sama Akheria wydała z 

siebie przeraźliwy, dziki okrzyk rzucając się na Ekaje.  

    Obie kobiety zbliżały się niemożliwie szybko do siebie, ale przerwał im niekontrolowany 

i oślepiający błysk światła. 

- STOP!- ryknął ktoś z grzbietu ogromnego smoka. Oczy wszystkich, nawet samej Ekaji 

podniosły się ku górze. Nie wyżej niż jedna z wyższych wież w zamku Xandii, unosił się 

niesamowity, ogromny smok, na którym to siedział nie kto inny tylko Nadia. 

    Po plecach czwórki zdziwionych przyjaciół przebiegł dreszcz, a pięści zacisnęły się 

jeszcze mocniej na trzymanych w rękach miechach czy tarczach. Wpatrzeni  w potężnego, 

złotego smoka wojownicy i nie zauważyli nawet wylewających się z krzewów lasu  dzikich 

zwierząt, które to szybko i sprawnie pozbyły się broni z rąk zdziwionych Xandyjczyków, jak i 

mieszkańców Darkerii. 

    Nadia zeskoczyła ze stworzenia, lądując wygodnie na niezapełnionej przez wojska 

ziemi. Podniosła się powoli i zwróciła się w kierunku przywódczyni Darkerii.  

- Wiem, jak wiele przeszedł twój ród, by stanąć tu teraz, by odebrać Xandii terytorium. Jednak 

ja ci na to nie pozwolę Ekajo!- rzekła dziewczyna nie zważając na ostrzegawcze okrzyki za 

sobą.- Wystarczy jeden pojedynek, udowodnij że jesteś godna wziąć te tereny pod swoją 

opiekę. 

    Ekaja spojrzała z uznaniem w czerwonych oczach na blondynkę i pokiwała twierdząco 

głową, wyrzucając swój miecz oraz zbroję najdalej jak się dało. 

- Za pamięć poległych.- powiedziała krótko przywódczyni Darkerii i rzuciła się z rozbiegu na 

Nadię. Ta jednak zrobiła zgrabnie unik i z gracją zadała pierwszy cios, by odepchnąć od siebie 

przeciwniczkę. Blondynka zamachnęła się i wycelowała prosto w brzuch kobiety. To ogłuszyło 

wroga, lecz tylko na chwilę, to liderka Darkerii zadała kolejny cios, uderzając Nadię w twarz. 
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Ta jednak nie zdając sobie ze sprawy uderzenia, jak gdyby nigdy nic chwyciła Ekaje za jej 

długie, czarne włosy.  Dziewczyna z rozmachem obróciła się kilka razy i wyrzuciła Ekaje daleko 

od siebie. 

    Kobieta z trudem podniosła się z ziemi, odmawiając jakiejkolwiek pomocy. Na jej twarzy 

gościł grymas wściekłości. Zdeterminowana liderka chwyciła za najbliżej leżący na ziemi miecz 

i rzuciła się z nim na Nadię. Dziewczyna zgrabnie wykonywała uniki, jednak po pewnym czasie 

również zaczęła opadać z sił. 

   Wykonując ostatni unik, Nadia potknęła się o leżący na ziemi głaz i przewróciła na 

plecy. Nie próbowała się nawet podnieść. Jednak w głębi duszy, wiedziała, że to dopiero 

początek. 

- Nareszcie!- ryknęła Ekaja, a spomiędzy szeregów Xandii dało się słyszeć krzyki. 

Zrozpaczona Akheria wyrwała się z tłumu Xandyjczyków i w momencie, w którym to Ekaja 

zamierzała zabić swym mieczem Nadię, kobieta zasłoniła swoim ciałem dziewczynę. 

   Niestety nieskutecznie. Ostrze przebiło zarówno ciało kluczniczki jak i wyczerpanej 

Nadii. Na polanie zapadła cisza. Jedyne co dało się pośród niej usłyszeć, to głuche 

zawodzenie Matyldy i Łucji, które gorączkowo trzymane przez Marka i Marcina nie potrafiły 

pomóc przyjaciółce. 

    Mimo to Nadia, która przez poważną, zadaną w brzuch ranę, powinna już nie żyć, tak 

samo jak zwisająca smętnie na mieczu kluczniczka, mrugnęła tylko i uśmiechnęła się do 

sparaliżowanej Ekaji. 

- Zapomniałaś chyba o jednym.-wyszeptała Nadia.- Matka NIGDY nie umiera. 

    Światło, jakie otoczyło polanę nie było widziane w tym miejscu od bardzo dawna. 

Między Xandią a Darkerią ponownie pojawiła się Ściana Duszy,  tym razem,  w zupełnie innej 

formie. Ostrze, które przebiło ciała zarówna Akherii, jak i Nadii rozkruszyło się, zupełnie jak 

jego właścicielka. Ekaja oraz  jej przesiąknięty krwią miecz rozpłynął się w wszechobecnym 

świetle. 

   Do tej pory niewiele  Xandyjczyków biorących udział w bitwie, nie pamięta co tak 

naprawdę się wydarzyło podczas Starcia Dwóch Światów. Niektórzy opowiadają o magicznej 

mocy, która pochłonęła ciało Nadii i stworzyła dwie Ściany Duszy, które były nietykalne dla 

żadnego z istniejących żyć. Inni spekulują, że to Akheria, która poświęciła się i zza światów 

sprawuje pieczę nad wyzdrowiałym od niedawna dębem. Prawda jest jednak zupełnie inna. 

    Drishya, przez wielu uważana za zamordowaną, powróciła w zupełnie innym ciele. 

Przez wiele lat zamieszkiwała ciało jednej z ludzkich dziewczynek Nadii Jaśmin. Ponownie 

pojawiając się w Xandii uratowała uniwersum od zagłady, sprawiła, że dotąd dwa tak odległe 

i różniące się od siebie światy pogodziły się po wielu latach sporu. Przyjaciele Nadii, Matylda, 

Łucja, Marcin oraz Marek, po śmierci zostali Chakori, zostali okrzyknięci Wielkimi Następcami 

i teraz to oni, sprawują pieczę nad zbłąkanymi duszami. 
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    Nadia, mimo iż niewidzialna, wciąż idzie pomiędzy dwiema Ścianami Dusz opiekując 

się zbłąkanymi duszami i istotami, które nie radzą sobie w obecnym świecie. Jest wszystkim i 

niczym. Wodą wypełniającą ziemskie rzeki i oceany, stworzeniami mieszkającymi w każdym 

ze światów, wiatrem i liśćmi. Każdym człowiekiem z osobna. Jest nadzieją i myślami . Jest 

wszędzie i opiekuje się każdym z nas. Maszeruje teraz wraz z Drishyą między dwoma 

światami, nigdy nie spoglądając za siebie, lecz wciąż patrząc prosto. W miejsca jakich może 

nie będzie dane nam poznać. 

       I tak już do końca swych dni, dopóki mrok ponownie nie pochłonie całego uniwersum. 
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                                                      Słowniczek imion 

Z racji tego, że większość imion w moim opowiadaniu, to ciężkie do przeczytania wyrazy, 

postanowiłam napisać jeszcze niewielki Słowniczek imion  

 Klucznicy: 

Drishya ( Driszja ) - Dziecko Światła 

Chakori (Chakorji) - Syn Odwagi 

Ghalty (Ghalti) – Łza Szczerości 

Akheria (Akeria) – Córka Słońca 

Zwierzęta: 

Mekamandi (Mekamandii) – Opiekuńcze Oko 

 Darkeria: 

Daya (Daja) – Blizna 

Ekaja (Ekaja) – Władczyni Mroku    

Wielcy Następcy:  

Łucja  Sheetal (Szetal) – Chłód 

Matylda  Tanya (Tanja) – Rodzinne Serce 

Marcin  Yahvi ( Jahfi) – Ogień Dobra 

Marek  Trayi ( Traj) – Zapomniany  

        


