
„Magan” 

Słońce zaczynało znikać za horyzontem. Świat ogarniała ciemność i strach, który 

towarzyszył nam już od wielu pokoleń. Żyło nam się trudno, najgorzej po zmroku, gdy 

odwiedzali nas nieprzyjaciele. Nie wiedzieliśmy jak było kiedyś. Nie pozostały nam żadne 

zapiski z przeszłości. Mieliśmy jedynie to, na co sami zapracowaliśmy.  

   To była moja noc. Skończyłem siedemnaście lat. Dziś miałem wykonać swoje pierwsze 

zadanie. Gdy świat był coraz ciemniejszy wyszedłem ze swojego szałasu. Nasza wioska była 

niewielka. Oprócz miejsc do spania posiadaliśmy kilka głównych kwater, pola oraz zagrody 

dla zwierząt. Nic niezwykłego. Jednak była to jedyna ludzka cywilizacja, którą znaliśmy. 

Naszą wioskę otaczały rozmaite lasy i łąki, mnóstwo dóbr od natury. Lecz mieszkańcy 

okolicznych terenów nie byli przyjaźnie nastawieni.  

  Wyruszyłem do innego szałasu, dzieliło mnie od niego zaledwie kilka metrów. Było to 

miejsce jednego z przywódców wioski, przed rozpoczęciem nocy musiałem się u niego 

stawić. Dorośli i dzieci byli już pochowani w swoich szałasach, bali się wyjść po zmroku i 

wcale mnie to nie dziwiło.  

- Cześć, John. – odezwałem się po wejściu do chaty. Mężczyzna w średnim wieku skrobał 

coś na kawałku drewna. Pomimo, że dzieliło nas wiele lat, był jedną z niewielu osób, z 

którymi mogłem tu porozmawiać. Rodziców nigdy nie miałem, prawdopodobnie zginęli 

podczas ataku nieprzyjaciół. Wychowywali mnie ludzie z wioski, a John uczył mnie podstaw 

przeżycia.  

- Witaj, Max. Gotowy na pierwszą wartę? – podniósł wzrok z nad kawałka drewna. Martwił 

się, ale tego nie okazywał.  

- No jasne, przecież to zawsze było moje marzenie. – zaśmiałem się. John jednak nie 

podzielał mojego humoru. Szybkim ruchem wstał i zanim się obejrzałem, już był naprzeciw 

mnie.  

- Max, to nie jest zabawa. Plemię Magan to najgorsze, co mogło nas spotkać. To nie są już 

ludzie, to bestie. Oni nie mają uczuć i gdy będzie okazja, zabiją cię.  

   Słyszałem to już miliony razy. Magan to istoty, które kiedyś były ludźmi, ale przez nieznane 

przyczyny zaczęli dziczeć. Zmienił się ich wygląd, sposób życia. Ludzie z wioski mieli ciemne 

oczy i włosy, a skórę jasną, Magan natomiast wyróżniała sina karnacja. Największą uwagę 

jednak przykuwały ich oczy, miały nieludzki kolor i przypominały dary natury. Odkąd 

pamiętam zawsze między ludźmi a Magan była wojna o wszystko, o tereny, o zwierzyny. 

Zabijali się nawzajem. Nigdy nie miałem bliższego kontaktu z tymi istotami. Podczas ataków 



wszystkim kazali się chować w bezpieczne miejsca, jako dzieciak nie mogłem w takich 

momentach wychodzić. Nigdy nie pozwalali też oddalać nam się od wioski. Las  był 

miejscem zakazanym. Prawdę mówiąc niewiele widziałem oprócz naszej osady. Moje 

wspomnienia to jedynie nasze szałasy. Tylko kilka razy z grupą osadników poszliśmy w 

dalsze tereny. Nigdy nie mogłem tak naprawdę poznać świata. Wiedziałem, że to dla 

naszego bezpieczeństwa, lecz zastanawiało mnie, czy naprawdę jest się czego bać.  

- Wiem. Nie mam pięciu lat. Słyszałem już mnóstwo historii i pamiętam, jak mam się 

zachowywać. Nie martw się. – Moje słowa nie przekonały jednak Johna, nawet mnie ciężko 

było w nie uwierzyć. 

*** 

   Ludzie pochowali już się do swoich domów. Gdy słońce całkowicie zniknęło, wyruszyłem 

do granicy wioski. John dał mi włócznię i pozostawili mnie samego przy drewnianym wejściu 

do osady. Świat ogarnęła czerń. Słyszałem tylko mocne dźwięki nocnych zwierząt. Bałem 

się, ale miałem nadzieję, że tej nocy nic się nie wydarzy. Nie miałem świadomości, że ta 

warta całkowicie zmieni moje życie.  

   Mijały pierwsze godziny. Jak na razie było spokojnie. Zacząłem rozmyślać na temat 

naszego obecnego życia. Chciałem wiedzieć, jak było kiedyś. Te tematy od zawsze mnie 

ciekawiły, jednak nikt nie chciał na ten temat rozmawiać. Kazali mi myśleć o teraźniejszości i 

przyszłości. Nie rozumieli mnie, nikt tu nie myślał podobnie. Miałem siedemnaście lat, 

uznawany już byłem za dorosłego. Miałem teraz należeć do straży oraz w przyszłości 

prowadzić naszą osadę, ale nie widziałem w tym głębszego sensu. Rozmyślanie sprawiło, że 

stałem się bardzo zmęczony. Walczyłem ze snem, ale w końcu zamknąłem oczy i oddałem 

się w objęcia Morfeusza.  

*** 

   Obudziły mnie głośne odgłosy i przewracanie się pudeł. Przerażony otworzyłem oczy. Noc 

jeszcze trwała. Zacząłem się rozglądać, lecz słyszałem tylko warczenie i dźwięk tłuczonych 

rzeczy. Magan napadli na naszą wioskę.  

   Byli wszędzie. Dostrzegałem tylko biegające i skaczące sylwetki. Mężczyźni z osady 

natychmiast wybiegli z bronią i ruszyli do ataku. Nie mogłem pozostać w bezruchu, zabrałem 

włócznię i pobiegłem do samego centrum bójki. W ciemności bardzo ciężko było ich 

zobaczyć. Próbowałem dźgać ledwo widoczne sylwetki, ale było to bardzo trudne. W 

pewnym momencie mocna siła uderzyła mnie i wylądowałem kilka metrów dalej. Leżałem i 

nie mogłem się ruszyć. Gdy odzyskałem siły postanowiłem wrócić do walki, lecz usłyszałem 



za sobą cichy szmer. Odwróciłem się i dostrzegłem, że jeden z Magan, gdy nikt nie patrzył, 

pobiegł w stronę zagrody dla zwierząt. Mieliśmy ich obecnie bardzo niewiele. Postanowiłem 

pobiec za wrogiem.  

   Zagroda znajdowała się na drugim końcu wioski. Nie było tu nikogo. Cicho wszedłem do 

niewielkiego drewnianego budynku. Słyszałem dźwięki kur, krów i owiec. Lecz Magan 

zniknął. Zacząłem krążyć i rozglądać się na wszystkie strony. Wiedziałem, że gdzieś tu jest. 

Usłyszałem za sobą szmer, ale nie zdążyłem się odwrócić. Zostałem mocno przyciśnięty do 

ściany. Miałem zamknięte oczy. Postać trzymała mocną rękę na mojej szyi. Bałem się, że to 

już jest mój koniec, ale chciałem spojrzeć w oczy temu, który mnie zabije. Podniosłem 

powieki i ze zdziwienia otworzyłem szeroko oczy.  

   To była dziewczyna, mniej więcej w moim wieku. Nigdy nie widziałem Magan tak blisko. 

Była trochę niższa ode mnie, ale bardzo silna. W ciemności jej sina skóra wydawała się 

jeszcze ciemniejsza. Miała długie blond włosy i mocne rysy twarzy. Patrzyła na mnie 

groźnym wzrokiem, miała niesamowite oczy. Przypominały ocean, a gdy patrzyło się w nie 

dłużej, miało się wrażenie, że można w nich dostrzec głębie morza. Nie sądziłem, że Magan 

mają tak piękną urodę.  

   Patrzyliśmy sobie w oczy. Czekałem na jej ruch. Byłem gotowy na śmierć i nie 

zamierzałem błagać o litość. Ku mojemu zdziwieniu puściła mnie, lecz po chwili  uderzyła tak 

mocno, że upadłem na ziemię. Z kąta zagrody wzięła wór i szybkim ruchem wrzuciła do 

niego jedną z kur. Kości bolały mnie tak mocno, że nie miałem siły nawet zaprotestować. 

Dziewczyna spojrzała na mnie ostatni raz i wybiegła z zagrody. Pobiegłem za nią, lecz była 

dużo szybsza. Mężczyźni ją zauważyli i rzucili się za nią, nie miała wyboru i musiała 

skierować się w stronę gęstwiny, która była pełna naszych pułapek. 

    Zrobiło mi się słabo i ponownie padłem na ziemię. Rozmyślałem o tej sytuacji, która 

zdarzyła się przed chwilą. Wszyscy zawsze nazywali ich bestiami, mordercami bez uczuć. 

Ona jednak darowała mi życie. Nie rozumiałem jej decyzji.  

   Gdy odzyskałem siły, wstałem i ruszyłem przez ścieżki wioski. Osada nie wyglądała 

dobrze. Na ziemi leżały potłuczone garnki i zniszczone rośliny. Wiedziałem, że to moja wina, 

zasnąłem na warcie. Ruszyłem na drugi koniec wioski. Ludzie zbierali ocalałe rzeczy i 

pomagali rannym. Podszedłem do przywódców osady. Jeden z nich, Marcus, gdy mnie 

dostrzegł, podszedł bliżej i z całej siły uderzył mnie w twarz.  

- Jak mogłeś nie dopilnować tego?! – krzyczał, a jego twarz nabrała czerwonej barwy. – 

Spójrz na to wszystko! To była twoja pierwsza warta! Dzieciaku, nawet nie potrafisz wykonać 

jednej prostej czynności?! 



- Marcus, uspokój się. – John stanął w mojej obronie. Nie patrzył na mnie. Wiedziałem, że go 

zawiodłem.  

- Jak mam się uspokoić?! Miał tylko siedzieć i w razie ataku zawołać straż. Nie mieliśmy 

nawet czasu do przygotowania się. - Wszyscy byli na mnie źli. Nie dziwiłem im się. 

    Jeden z mężczyzn podszedł do Marcusa i powiedział mu coś na ucho. Przywódca 

rozmyślał chwilę. Bałem się, że była to jakaś zła wiadomość, na temat naszych strat. Jednak 

pomyliłem się. Przywódca w końcu przemówił.  

- Dobra, dzieciaku, masz szansę się trochę zrekompensować. Dostałem wiadomość, że 

jedna z tych bestii wbiegła w gęstwiny. Na pewno wpadła, w którąś z naszych pułapek. 

Twoim zadaniem jest dopilnować, by z tej gęstwiny nie wróciła. – Rzucił mi pod nogi 

włócznię. Wiedziałem, że to ta dziewczyna. Milczałem, ale miałem świadomość, że nie mogę 

odmówić.  

*** 

   Noc powoli się kończyła. Krążyłem między krzewami i drzewami, a w duszy się modliłem, 

by nie znaleźć jej nigdzie. Nie chciałem być mordercą. Było spokojnie. Nawet zwierzęta 

ucichły. Myślałem, że może już czas zakończyć wędrówkę i powrócić do osady. Nagle 

usłyszałem głośny szum w jednym z krzewów. Przybliżyłem się do niego i w tym samym 

momencie wybiegła z niego przerażona kura. Minęła mnie i pobiegła dalej. Była to kura z 

naszej wioski. Dziewczyna musiała być gdzieś niedaleko.  

   Poszedłem przed siebie. Próbowałem sam siebie przekonać, że może ta kura jej po prostu 

uciekła lub może ją zostawiła podczas ucieczki. Wiedziałem jednak, że to nieprawda. Po 

pewnym czasie zacząłem słyszeć ciche warczenie. Przeszedłem przez wysokie krzaki i 

wtedy ją dostrzegłem. Była w sieci, która zwisała na drzewie. Worek , w którym była kura, 

leżał na ziemi. Dziewczyna szarpała się i próbowała uwolnić. Chciałem cicho do niej podejść, 

ale Magan mają dobry słuch, od razu mnie zauważyła. Przybliżyłem się, a w ręce dalej 

trzymałem włócznię. Spojrzała na mnie, a potem na broń. 

- No dalej, zabij mnie. – odezwała się delikatnym, lecz groźnym głosem. Podniosłem 

włócznię i mocno uderzyłem. Sieć rozdarła się, a dziewczyna upadła na ziemię. Wstała 

szybko i odwróciła się w moją stronę.  

- Ty mnie nie zabiłaś, więc i ja tego nie zrobię. – powiedziałem. 

    Patrzyła na mnie nieufnie. W końcu ruszyła szybkim krokiem. Ja jednak nie zostawiłem jej, 

pobiegłem za nią. Nie była taka jak opisywali ludzie z wioski.  



- Zaczekaj! Dlaczego mnie nie zabiłaś? Przecież wam zależy tylko na śmierci. – odezwałem 

się. Dziewczyna stanęła jak wryta. 

- Słucham?! My tylko bronimy siebie i naszych terenów, to wy zabijacie! – zdenerwowałem ją 

bardzo.  

- Ludzie w mojej osadzie mówią inaczej. A jak wy nas postrzegacie? Opowiedz mi. – nie 

kontrolowałem się. Moja ciekawość wygrywała nad rozumem. Ta dziewczyna mogła mnie 

zabić jednym ruchem, a ja prosiłem ją o rozmowę. Przez te wszystkie lata żyłem w 

niewiedzy, a dzięki niej mogłem się w końcu wszystkiego dowiedzieć.  

- Nie! Nawet o tym nie myśl! Nie potrzebuję żadnych kontaktów z człowiekiem. – próbowała 

iść dalej, ale ja zagrodziłem jej drogę.  

- Poczekaj! Mogę ci płacić. Będę ci przynosić rośliny, mleko i jajka. Nikt się o tym nie dowie.  

- Dlaczego miałabym ci zaufać?  

- Nie zabiłem cię, to chyba dobry powód, prawda? 

   Dziewczyna milczała chwilę. Nie ufała mi, ale wiedziałem, że Magan nie mają za bardzo 

dostępu do mleka i jajek, więc moja propozycja była dobra.  

- Zgoda. Spotkamy się tutaj jutro o północy, ale masz przynieść jedzenie. – odezwała się i 

szybko mnie wyminęła, chciała już biec.  

- Chwila! – zatrzymałem ją. – Jestem Max, a ty?  

   Dziewczyna stała chwilę w bezruchu. W końcu odwróciła się i spojrzała na mnie. 

- Kylie.  

*** 

   Gdy wróciłem do wioski, powiedziałem Marcusowi, że nikogo nie znalazłem. Jak zwykle nie 

był zachwycony, ale przynajmniej uwierzył. Nie chciałem wdawać się w żadne pogawędki z 

Johnem, pewnie z powodu mojej warty wolał teraz ze mną nie rozmawiać. Udałem się od 

razu do mojego szałasu, leżałem i myślałem o tym, co się wydarzyło. Wciąż nie mogłem 

uwierzyć, że byłem w stanie zaproponować coś takiego. Równie dobrze mogła mnie 

okłamać, a gdy spotkamy się jutro to mnie zabije. Musiałem pamiętać, że Magan nie mają 

uczuć, więc można się spodziewać wszystkiego. 



   Następny dzień minął mi szybko. Starałem się unikać ludzi jak najbardziej. Wszyscy 

wiedzieli, że ten atak był moją winą. Przez większość czasu siedziałem w szałasie lub 

chodziłem przy granicach wioski, gdzie nikogo nie było. Johna nie widziałem od tamtej nocy. 

Możliwe, że razem z resztą ludzi, zajmował się porządkowaniem ocalonych rzeczy i broni. Ja 

jednak wciąż myślałem o Kylie. Zaintrygowała mnie i miałem nadzieję, że dzisiaj dowiem się 

czegoś więcej.  

   Gdy nadeszła noc i wszyscy byli już w swoich szałasach, ja wymknąłem się do zagrody. 

Zabrałem kilka jajek i butelkę mleka,  a z grządki za budynkiem wziąłem trochę roślin. 

Musiałem jednak uważać, nie mogłem wziąć za dużo, bo ktoś by mógł zauważyć nagły brak 

jedzenia. Całą żywność schowałem do worka i ruszyłem w stronę gęstwiny. Pamiętałem, jak 

dojść do miejsca, w którym się spotkaliśmy, droga nie była trudna. Kiedy byłem już 

niedaleko, zorientowałem się, że nie zabrałem żadnej broni. W razie jakiegokolwiek 

niebezpieczeństwa byłem skazany na śmierć. Starałem się o tym nie myśleć i szedłem dalej 

przed siebie.  

   Była szybciej ode mnie. Siedziała na pniu i obserwowała nocne zwierzęta. Miała na sobie 

płaszcz, a na głowie kaptur, zapewne nie chciała, by ktoś ją zauważył. Wyglądała bardzo 

niewinnie i delikatnie. Księżyc świecił bardzo mocno, więc dokładnie ją widziałem. Jej skóra 

w tym świetle błyszczała, a oczy miały mocny kolor. W końcu mnie zauważyła i podniosła 

się. Próbowałem cokolwiek wyczytać z jej twarzy, jednak nic nie udało mi się dojrzeć. Nie 

potrafiła okazywać emocji innych niż złość i spokój. Miała kamienną twarz. 

 - Witaj. – odezwałem się. 

- Masz jedzenie? – No tak, przyszła tu tylko dla tego, że obiecałem jej zapłatę. Położyłem 

worek przed nią. Otworzyła go nieufnie i zajrzała do niego, po chwili ponownie podniosła 

głowę. – No dobrze. Co chcesz wiedzieć?  

- Wszystko. Jednak może zacznijmy od początku. Dlaczego uważasz, że ludziom zależy na 

śmierci? – zapytałem i usiadłem na pniu, ona po chwili zrobiła to samo.  

- A nie jest tak? Od wielu pokoleń ludzie i moje plemię prowadzimy wojny, ale to tylko i 

wyłącznie wasza wina.  

- Nasza? 

- Max, naprawdę nic nie wiesz o własnej osadzie? No dobrze, a więc wszystko zaczęło się 

dawno temu, gdy Magan jeszcze nie istnieli. Świat opanowała zagłada, dosłowny koniec 

świata. Cały ekosystem został zniszczony. Jednak niektórym udało się przeżyć. Ocaleni 

ludzie z niedaleka zebrali się tutaj. Założyli osadę, zagrody, pola. Uczyli się życia od nowa. 



Po jakimś czasie okolice opanował nieznany wirus. Zachorowali najsłabsi ludzie. Choroba 

dodała im siły, intelektu, zmieniła wygląd i pozbawiła uczuć.  

- Tak powstali Magan, prawda? 

- Zgadza się. Ludzie nie potrafili żyć z chorymi i wygnali ich. Oni założyli plemię, które od 

tamtej pory mści się za to, że rzeczy i pola, które były ich, zostały im odebrane. Dlatego 

atakujemy wasze wioski, mamy prawo do tego wszystkiego, co macie. Nie tylko my jednak 

napadamy, wy również okradacie nas przy każdej możliwej okazji. – Nastąpiła chwila ciszy, 

nie rozumiałem tego, co właśnie Kylie mi powiedziała. 

- O czym ty mówisz? Nigdy na was nie napadaliśmy.  

- Jesteście na tych terenach jedyną ludzką osadą. Widzę, że to ludzie z twojej wioski. Co 

jakiś czas w nocy nas okradają. – Nie mogłem uwierzyć w jej słowa. Przez cały ten czas 

mówiono mi, że to bestie, które chcą nas okraść i zabić. Rzeczywistość okazała się inna. 

Wszyscy mnie okłamywali, John też.  

- Nie miałem o tym pojęcia. – powiedziałem. To wszystko nie miało sensu. – Kylie, czy jest 

jakiś lek na tego wirusa?  

- Nie istnieje nic konkretnego. Jednak krążą legendy mówiące, że można odtruć Magan 

poprzez własne stworzenie z nich ludzi, nauczenie ludzkiego życia. Nikt jednak o tym nawet 

nie myślał. My uważamy was za bestie, a wy nas. Stworzyliśmy osobne cywilizacje.  

- Gdyby  jednak połączyć ponownie ludzi i Magan to można by nauczyć was tego, 

zaczęlibyśmy życie jak kiedyś. – Ten pomysł wydawał się szalony, ale ja miałem nadzieję, 

dla mnie to było realne. 

- Oszalałeś? Już nigdy nie będzie tak jak kiedyś. – powiedziała i spojrzała na mnie srogim 

wzrokiem. – Jest już późno. Wystarczająco się dowiedziałeś.  

- Spotkamy się jutro? – zapytałem. Kylie chwyciła worek i stała już gotowa do powrotu. 

- To nie jest dobry pomysł. 

- Przyniosę znów jedzenie. Proszę, potrzebuję dowiedzieć się więcej. – Spojrzała na mnie 

tak jak poprzedniej nocy, jednak miałem wrażenie, że tym razem przyjaźniej.  

- Dobrze, ale te spotkania nie mogą trwać długo. – odwróciła się i ponownie odeszła. 



   Następnego dnia z samego rana udałem się do Johna. Musiałem wyjaśnić z nim sprawę 

napadów. Nie miałem pojęcia, dlaczego nigdy nic o tym nie słyszałem. Wszedłem do jego 

szałasu. Pomimo wczesnej pory John siedział już i bazgrał na kawałku pergaminu.  

- Max, co cię sprowadza o tej porze?  

- Musimy porozmawiać, John. O napadach na Magan. – Mężczyzna znieruchomiał. Podniósł 

się i spojrzał mi w oczy. 

- O czym ty mówisz?  

- Dobrze wiesz. Dlaczego nigdy nie powiedziałeś, że wy również na nich napadacie?  

- Skąd to wiesz?  - nie okazywał emocji, lecz widziałem w jego oczach przejęcie. 

- Widziałem was. – skłamałem. – Resztę ludzi też okłamujecie?  

- Max, posłuchaj. Oni od dawna nas atakowali, nie mogliśmy się tylko bronić. Musieliśmy 

jakoś nadrabiać straty.  

- John, ale to jest jeszcze gorsze. Oni okradają nas, a wy ich. To błędne koło. – Nie mieli 

pojęcia, jak bardzo mieszali wszystko przez swoje zachowanie.  

- Jesteś za młody, nie zrozumiesz. Muszę już iść, porozmawiamy później. Max, proszę nie 

rozpowiadaj tych informacji wśród mieszkańców wioski. – Mężczyzna wyszedł z szałasu i 

zostawił mnie samego.  

*** 

   Spotykaliśmy się jeszcze przez kilka kolejnych nocy. Opowiadała mi o ich kulturze, życiu, o 

tym jak zdobywają jedzenie. Bardzo interesował mnie ich świat. Za każdym razem 

przynosiłem jej jedzenie. Dobrze mi się z nią rozmawiało i lubiłem spędzać z nią czas. Z 

każdym spotkaniem była coraz milsza, uśmiechała się. Mieliśmy coraz lepszy kontakt i nie 

chciałem przerywać. Z czasem i ona zaczęła przynosić mi jedzenie z ich plemienia, różniło 

się od naszego, było dużo zdrowsze i pełne natury. W jej obecności czułem się inaczej, a 

gdy mnie opuszczała, martwiłem się o nią. Czułem, że zaczyna mi na tej dziewczynie 

zależeć. Nasza tajemnica nie mogła jednak trwać wiecznie. Po kolejnych spotkaniach w 

końcu musiało dojść do tego zdarzenia.  

   Jak zwykle o północy skierowałem się do naszego miejsca spotkań. Kylie siedziała, tak jak 

zawsze, na pniu przy krzewach. Gdy mnie ujrzała, delikatnie się uśmiechnęła. Cieszyłem się, 



że znów ją mogłem zobaczyć. Położyłem worek i usiadłem obok niej. Rozmawialiśmy chwilę 

na temat dnia, który minął. Widziałem jednak, że coś ją trapi. 

- Kylie, co się dzieje? – zapytałem w końcu. Dziewczyna spojrzała na mnie, jej oczy nie były 

tak głębokie jak na początku.  

- Max, nie możemy się wiecznie tu ukrywać. – milczała przez chwilę. – Musimy to skończyć.  

- Ale nie musimy się ukrywać, może mój plan się uda i połączymy ludzi z plemieniem. – 

powiedziałem pełny nadziei na lepsze czasy.  

- Dobrze wiesz, że to niemożliwe. Powinniśmy przestać się spotkać. 

- Nie, ja nie chcę. Kylie, zależy mi na tobie i nie mogę cię zostawić. – pierwszy raz 

odważyłem się coś takiego powiedzieć. Dziewczyna znieruchomiała, lecz podniosła w końcu 

głowę. Wiedziałem, że jeśli nic nie zrobię, to stracę ją bezpowrotnie. Przysunąłem się do niej 

i delikatnie ją pocałowałem. Była oszołomiona, a ja szczęśliwy. Gdy się odsunąłem, 

spojrzałem jej w oczy, które błysnęły zwykłą, naturalną zielenią. W tamtym momencie 

przypominały ludzkie oczy. Chciałem coś powiedzieć, lecz nie zdążyłem.  

- Zdrada! – usłyszałem krzyk za sobą. Odwróciłem się i ujrzałem Marcusa. – Wiedziałem, że 

to ty kradniesz jedzenie, ale nie myślałem, że w tak okropnych celach! To bestia!  

   Wstaliśmy oboje. Kylie zaczęła warczeć, ale ja ją zasłoniłem. Patrzyłem na 

rozwścieczonego przywódcę. 

- Nic nie rozumiesz! Możemy wszystko naprawić, połączyć nasze osady. – próbowałem 

przekonać mężczyznę.  

- Mylisz się! Nie ma już żadnych szans! – krzyczał. Chciałem kłócić się dalej, ale on 

wyciągnął zza pasa róg bojowy. Gdy rozbrzmiał jego dźwięk, przeraziłem się. Z jednej strony 

usłyszałem bieg mężczyzn z osady, z drugiej zaś warczenie i skoki Magan. Kolejna wojna.  

   Pociągnąłem Kylie i schowaliśmy się za drzewo. Kilka sekund później cała gęstwina 

zmieniła się w krwawy plac bojowy. Mężczyźni dźgali Magan, a oni rozszarpywali im gardła. 

Co chwilę słyszałem krzyki i czyjąś śmierć. Wiedziałem, że trzeba to jakoś przerwać. 

Kazałem zostać Kylie przy drzewie, a sam wyszedłem na pole bitwy. Większość była tak 

przejęta walką, że nawet mnie nie zauważyli. Stanąłem na pniu i zacząłem wołać. Chciałem 

uciszyć ich, ale to nie było możliwe. Istoty padały jedna po drugiej. Traciłem wiarę w dobre 

zakończenie. Pomyślałem, że muszę w takim razie ochronić przynajmniej Kylie i 

wyprowadzić ją stąd. Nie zdążyłem jednak zareagować. 



   Z jednej strony gęstwiny wydobył się bardzo głośny ryk. Zza krzaków wyszły dwie 

dwumetrowe, włochate bestie. Niedźwiedzie. Wszyscy zaprzestali walki. Magan odsunęli się 

na bok, podczas spotkań z Kylie, dowiedziałem się, że oni żyją zgodnie z naturą, a 

niedźwiedź jest dla nich postacią najważniejszą i świętą. Nikt z Magan nie zaatakowałby go. 

Mężczyźni natomiast byli przerażeni. Rzadko miewaliśmy kontakty z tak wielkimi 

zwierzynami. Wielu ludzi zabito, a broni pozostało niewiele, więc szanse na wygraną walkę z 

niedźwiedziami były nikłe. Nastąpiła cisza. Zwierzęta ryczały i patrzyły groźnie. Nagle 

nastąpił ponowny krzyk. 

- No co wy?! Niedźwiedzi się boicie?! Nas jest więcej! Możemy je zabić, a po wygranej z 

plemieniem, zjeść na śniadanie! – krzyczał Marcus. Rozwścieczył tym bardzo zwierzęta. 

Zaczęły iść w jego kierunku. Wszyscy się cofnęli, lecz nieugięty przywódca z włócznią ruszył 

ku im. 

- Marcus, zatrzymaj się. – próbowałem ocalić mężczyznę.  

- Aż tak chcesz mi pomóc?! No dobrze. – Zanim zdążyłem zrozumieć, co mężczyzna ma na 

myśli, ten pociągnął mnie i trzymał za gardło obok siebie. Nie zatrzymywał się i ruszał ku 

niedźwiedziom. – Gdy zajmą się jedzeniem ciebie, ja je zabiję!  

   Byłem przerażony, nie mogłem się wyrwać. Po chwili jednak zza drzewa wybiegła Kylie, 

rzuciła się na Marcusa, ten odepchnął ją i upadła mocno na ziemię, nie mogła się ruszyć. 

Jedynie dostrzegłem łzy, które spływały po jej policzkach. Ona czuła, czuła smutek, rozpacz. 

Udało mi się, znalazłem odtrutkę. Chciałem powiedzieć o tym wszystkim, ale nie miałem 

takiej możliwości. Sądziłem, że to mój koniec. Jednakże, gdy Marcus odepchnął Kylie 

niedźwiedzie zdenerwowały się jeszcze bardziej, tak jakby im na niej zależało. Przyśpieszyły 

tempo. Były zaledwie metr od nas. Zamknąłem oczy gotowy na śmierć. Marcus popchnął 

mnie w ich kierunku, upadłem. Usłyszałem kroki ich łap. Po chwili zorientowałem się, że 

mnie ominęły. Bestie rzuciły się na Marcusa. Rozszarpały jego ciało na małe części. Byłem 

zszokowany. Gdy niedźwiedzie zakończyły swoją robotę, rozejrzały się. Patrzyły na 

wszystkich mężczyzn i Magan, tak jakbyśmy byli jednością. Ryknęły po raz kolejny i odeszły.  

   Miałem wrażenie, że ktoś dał nam znak. To co się wydarzyło, było niemożliwe. Nawet mnie 

nie tknęły. To nie mogły być zwykłe niedźwiedzie, a przynajmniej musiał je ktoś tu przysłać w 

określonym celu. Wszyscy byli przerażeni, zapomnieli o walce. Kylie w końcu odzyskała siły i 

podbiegła do mnie, by pomóc mi wstać. Wciąż płakała, a jej oczy nabrały zielonych barw. 

Ruszyłem w stronę pnia i stanąłem na nim.  

- Magan i ludzie! Posłuchajcie mnie. Może ta sytuacja nas czegoś nauczy. Od dawna żyjemy 

w błędnym kole, okradamy się nawzajem. Nie musimy tak żyć! Spójrzcie na Kylie! – 



wskazałem ręką dziewczynę. Stała obok, oczy miała zielono niebieskie, mokre od łez. – Ona 

czuje i zmienia się. To właśnie jest odtrutka! Można nauczyć Magan uczuć. Będziemy mogli 

żyć tak jak kiedyś, gdy nie zapanował ten wirus. – powiedziałem. Wszyscy patrzyli na mnie i 

milczeli. Nie wiedziałem, czy udało mi się ich przekonać. 

- Max ma rację. Możemy żyć inaczej. – usłyszałem głos pośród mężczyzn, należał do Johna. 

Wyszedł z tłumu i stanął przed jednym z Magan. Był on opasany kolorowymi tkaninami i 

pomalowany barwami wojennymi, uznałem go za przywódcę Magan. – Thomas, możemy 

wszystko zmienić. Jeśli ta dziewczyna staje się człowiekiem, wy też możecie.  

   Nastąpiła chwila ciszy. Byłem bardzo przejęty. To miało zadecydować o całym naszym 

życiu. Nagle ujrzałem ściśnięte dłonie Thomasa i Johna. Zaczęła się nowa epoka. 

*** 

   Stoimy na wzgórzu. Słońce powoli zaczyna znikać. Minęło już wiele czasu od tamtych 

zdarzeń. Magan już nie istnieją. Nasza wioska powiększyła się o wiele nowych terenów i żyje 

nam się dużo lepiej. Jeszcze jakiś czas temu nikt by nie pomyślał, że coś takiego może się 

zdarzyć. Nasze życie już nigdy nie będzie takie jak kiedyś.  

   Biorę Kylie za rękę. Ma delikatną cielistą skórę. Patrzę jej w oczy i widzę piękną zieleń. 

Świat robi się coraz ciemniejszy. Wierzymy, że nadejdą lepsze czasy. Dzień się kończy i nie 

wiadomo, co przyniesie jutro. Jednak tym razem nie boimy się zmroku.  


