
Krwawa róża 

Od zarania dziejów na magicznej ziemii istniały trzy plemiona. Grupy te od zawsze 

prowadziły ze sobą batalie, bitwy o to, kto będzie dominował nad pozostałymi obozami. Aby 

być władcą trzeba zdobyć pewien kwiat. Nie był to żaden tulipan ani storczyk, tylko róża. 

Zdobycie jej nie było łatwym zadaniem, ponieważ, aby przejąć ten kwiat, trzeba dać coś w 

zamian, czyli delikatność i niewinność. W plemionach: Gard, Nilf i Alf, każdy chciałby być 

władcą i panować nad resztą, lecz do tego potrzeba niewiasty o dobrym sercu. 

Tymczasem w plemieniu Nilf, Rose przechadzała się po różanym ogrodzie i nuciła 

piosenkę, którą śpiewała jej matka. Dziewczyna była szczupła i miała proste włosy do ramion 

o barwie płonącej czerwieni, jej oczy były koloru szmaragdu. Ogród, po którym się 

przechadzała, odbiegał w dużym stopniu od tego, w którym zostanie poddana próbie za kilka 

godzin. 

 - Rose! – zawołał  jej przyjaciel.   

Dziewczyna odwróciła się i uśmiechnęła się, kiedy zauważyła Natana. 

– Tak? – Wielki Wódz Cię woła, abyś się z nim spotkała. - Przytulił ją na pożegnanie, po 

czym usiadł na ławce i oglądał kruki chodzące po jaskrawej trawie. 

Skinęła głową i ruszyła w kierunku bramy wyjścia.  

Tymczasem w plemieniu Gard, Wendy wygrzewała się na dziedzińcu i plotła wianek 

dla swojej młodszej siostry, która stała się jej jedyną rodziną po wielkiej bitwie z Alf. Wendy 

była przeciwieństwem Rose. Miała krótkie blond włosy, była wysoka i szczupła, o oczach 

srebrnych jak księżyc. Odziedziczyła je po ojcu, który zginął podczas batalii. 

Charakterystyczne były jej długie zęby. Wendy usłyszała trzask łamanych gałęzi. Nagle na 

łąkę wtargnęła straż i wezwała Wendy do wodza plemiennego. Dziewczyna ruszyła za nimi.  

W ostatnim plemieniu najbardziej barbarzyńskim Alf, na ziemi siedziała Hartchie. 

Miała ona brązowe włosy, równie krótkie jak Wendy, a  jej oczy były ciemne. Od zawsze 

chciała być wojownikiem, nie przeszkadzało jej to, że jest tylko niską kobietą. Mimo 

przeciwności losu strugała bełty do kuszy, aby udowodnić, jak zaawansowanym 

wojownikiem jest. Usłyszała, jak do jej domu zbliża się eskorta wodza. W pośpiechu wrzuciła 

do dzbana na wodę kuszę. Po chwili do jej drzwi zapukali strażnicy. Niechętnie otworzyła. 

– Hartchie Stone, pójdziesz z nami - powiedzieli członkowie eskorty.  

Skinęła głową i poszła w kierunku świątyni wodza Harmesa IV. 



Wodzowie powiedzieli dziewczynom, że zostały wybrane przez wyrocznie dusz do 

odnalezienia krwawej róży, aby uratować plemię. Niestety nie wiedziały, że nie uratują 

plemienia, a tylko skażą inne na śmierć i pożogę. Dziewczyny spakowały się na swoją 

wyprawę i wybrały do krwawego labiryntu, który się roił od wszelakich niebezpieczeństw. 

Rose biegła przez labirynt, szukając jakieś podpowiedzi, gdzie mieści się punkt docelowy do 

róży. Wszystko wydawało się jej wielkie, dziwne i straszne. Ale to nie zmieniło faktu, że była 

podekscytowana. Dobiegła do fontanny, która była pokryta mchem i wyglądała na starą. 

Możliwe, że była z końca ubiegłego wieku. Nagle usłyszała krzyk. Do terenu z fontanną 

wbiegła Wendy, a za nią Hartchie. Goniła je wielka maszyna. Przypominała gońca z 

szachów. Rose wyciągnęła łuk, który otrzymała wraz z wyprawką od wodza i zestrzeliła 

gońca. Figura rozpadła się na kawałki. Dziewczyna jednak nie schowała łuku, wciąż trzymała  

go na widoku i celowała w dziewczyny. 

 - To Wendy, a ja nazywam się Hartchie. 

- Nie chcemy cię skrzywdzić, nam też kazano poszukać tej róży, aby zakończyć wojnę 

między plemionami – dodała Wendy. 

 Rose schowała łuk za siebie, a strzały wsadziła do kołczanu. 

- Ja mam na imię Rose. Musimy znaleźć ten kwiatek i go oddać – powiedziała dziewczyna. 

- Poczekaj! Kto weźmie kwiat? – Hartchie złapała za rękę Rose. 

 - Pożyjemy i zobaczymy. 

 Ruszyły w kierunku wschodniego skrzydła ogrodu. Przez kilka minut rozmawiały o 

tradycjach swoich plemion. Zauważyły, że mimo niezgody nie różnią się tak bardzo. Po 

jakimś czasie doszły do ognistego ogrodu. Nie przypominał żadnego ogrodu, jaki dziewczyny 

widziały. Bowiem kwiaty przypominały małe ogniste kuleczki. Rosły tam nieznane im dotąd 

odmiany eukaliptusa o kolorze jasnego różu. Na środku stała fontanna, z której leciał 

czerwony płyn: był to poncz o smaku truskawkowym. Dziewczyny czujnie się rozglądały, gdy 

nagle nadleciał smok. Kiedy kwiaty ujrzały smoka, puściły z siebie iskry oraz zajarzyły się 

jaskrawym czerwono-pomarańczowym światłem zachodzącego słońca. 

- Nazywam się Rrrrongrrrorrraang, jestem strażnikiem tego antycznego ogrodu. Jeśli 

weszłyście do tej części krwawego labiryntu, to oznacza, że jesteście czyste i niewinne. 

Musicie być też bardzo naiwne, skoro zgodziłyście się oddawać swoje życie za krwawy 

kwiat, no raczej jedna z was – zasyczał smok.  

- Życie za różę – powiedziały wszystkie trzy w tym samym momencie, po czym popatrzyły na 

siebie.  



- Ha! A tego to już wam nie wspomnieli. Jeśli weźmiesz różę, to umierasz, a moc otrzymuje 

wódz. Miłego dnia życzę paniom – niespodziewanie odleciał w przestworza.  

Dziewczyny stały jak wryte i spoglądały na kwiaty w ognistym ogrodzie. Po czasie pierwsza 

odezwała się Wendy. 

- Jak oni tak mogli nas tak okłamać!? 

- Nic z tego nie rozumiem…! Ale wiem jedno! Za wszelką cenę nie możemy oddać im tej róży 

– rzekła Rose i łza pociekła jej po policzku.  

Hartchie machnęła dłonią i dziewczyny ruszyły na dalszą eksplorację w poszukiwaniu 

nieszczęsnej róży. 

- To tutaj! Spójrzcie! – krzyknęła czerwono-włosa Rose.  

Rose biegła w stronę roży, gdy w tym samym momencie pod Hartchie rozpadła się ziemia, a 

ta trzymała się jedną dłonią wystającego korzenia. 

Hartchie!- krzyknęły obydwie dziewczyny jednocześnie.  

Czarno-włosa wyjęła linę z plecaka i próbowała ją zahaczyć o krzak, niestety nie dała rady i 

spadła. Po czym zginęła na dnie pustej otchłani. 

Jej przyjaciółki patrzyły przez kilka minut na dziurę jak wryte. Nie wiedziały, co, jak i 

dlaczego.  

- To jest jakiś straszny żart – powiedziała zapłakana Rose. 

- Czy o-ona nie żyje? – zapytała Wendy o złotych włosach 

- T-tak.. Musimy zniszczyć ten przedmiot. Tylko wydaje mi się, że to oznacza śmierć. Ja to 

zrobię, ty masz ważniejsze powody by żyć, na przykład twoja siostra Emily… 

Wendy spoliczkowała Rose. 

- Nie masz prawa decydować, co będę robić, a czego nie. Zdecydowałam się. To ja spalę 

różę śmierci.  

Wendy wyjęła magiczną linę, którą związała Rose. Podeszła pewnym krokiem, wyjęła 

zapalniczkę z wyprawki od wodza i spaliła kwiat. Niestety jej przyjaciółka miała śmiertelną 

rację. To był tragiczny koniec Wendy Flowers. 

Rose rwała się i wierzgała, ponieważ chciała pomóc swojej przyjaciółce. Lina puściła i 

dziewczynka rzuciła się bezzwłocznie w kierunku „siostry”. Otuliła martwe ciało koleżanki. 



- Jest mi przykro, że to ty zadecydowałaś o tym, kto zginie tego wieczora tutaj. Gdybyś 

mnie… Ale nagle jej przerwano. Zauważyła, że to była Wendy, która pojawiła się jako duch. 

- Nie przejmuj się mną… Jest mi teraz dobrze z rodziną, dziękuję ci, że byłaś dobrą 

przyjaciółką, zaopiekuj się moją malutką Emily. 

 Po czym Wendy znikła. Rose patrzyła na pustą przestrzeń i obiecała sobie, że nigdy, 

przenigdy nie wróci do swojej wioski… 

*** 

 Po paru latach od tragicznego incydentu w krwawym labiryncie dorosła kobieta 

stąpała  po parku w małej wiosce, na oddali od magicznego świata, i podziwiała kwiaty. Był 

początek pięknej wiosny i wszystko budziło się do życia. Czerwono-włosa kobieta 

zauważyła, że kobieta koło niej ma problem z wózkiem dla dzieci, więc postanowiła jej 

pomóc.  

- Wszystko w porządku? – zapytała. 

- Tak. Tylko jest mi bardzo trudno z powodu tego, że nie ma przy mnie mojego męża, bo 

widzi pani moje córki będą się wychowywać bez ojca. Ich ojciec nas porzucił. Ale nie wiem, 

po co pani to mówię, co obchodzi kogoś moje życie – powiedziała jakby do siebie 

- Jak się zwą pani córki?  

- Wendy i Hartchie, piękne imiona. 

- Rozumiem. Życzę miłego dnia! 

Rose uśmiechnęła się do śpiących dzieci w wózku i ruszyła w kierunku zachodzącego 

słońca, które pięknie rozświetlało park.  

 

 


