
MROCZNY RYCERZ 

W roku 2018 świat może i poszedł do przodu, ale nie dajcie się zwieść. 

Średniowieczne wampiry, wilkołaki i potwory spod łóżka nadal są prawdziwe. Ciemność 

zawsze sprawia, że ludzka wyobraźnia szaleje, budząc do życia wszystkie okropności. 

Ludzie egzystują wśród nich, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że to ich umysły 

napędzają mroczną machinę. Podświadomość jest potężna. Z jej mocy najczęściej 

korzystają Ghule, które budzą się nocą zaraz po pogrzebie. Zrozpaczeni członkowie rodziny, 

chcąc by zmarły do nich wrócił, albo po prostu tęskniąc za nim nie  wie, że powołuje do 

istnienia stwora żyjącego później na cmentarzu i żywiącego się ludzkimi zwłokami. Do świata 

zewnętrznego dochodzi wtedy wiadomość o profanacji grobów i bezczeszczeniu zwłok. 

Obopólnym szczęściem jest to, że Ghule potrafią przetrwać bez „jedzenia” jakiś czas, nie 

zwracając na siebie uwagi, ukrywając w mroku, śpiąc w kryptach. Winą za to obarczani są 

lokalni „smakosze piwa” rezydujący w okolicy, lecz tylko wtajemniczeni znają całą prawdę. 

Istnieje pewne ugrupowanie, którego nazwa brzmi „Kosiarze”. Działają oni w mroku 

nocy, polując na wszystkie wynaturzenia grasujące po Opolu i okolicach. Czasem można 

usłyszeć o nich szepty,  jednak nic więcej. To dla bezpieczeństwa obu stron. Gdyby ludzie 

dowiedzieli się, że to oni są winni powstawaniu tych potworów, na świecie zapanowałby 

chaos, który byłby niemożliwy do opanowania. Lepiej jest, gdy ludzkość nie ma pojęcia o 

wysokiej stawce, ani rozgrywce toczonej po cichu. 

Kosiarze żyją w podziemiach, od wieków zamieszkując apartamenty zbudowane tak, 

by prowadziły do nich tunele biegnące pod całym województwem opolskim i nie tylko. Ciągną 

się one setkami kilometrów i bynajmniej nie są opuszczone. Nowoczesna technologia 

zaopatrywała wszystkich w wodę pitną, świeże powietrze, recykling odpadów i wiele innych 

udogodnień. Z racji tego, iż burmistrz miasta to mój ojciec, również przywódca Kosiarzy, więc 

nie ma problemu z tuszowaniem naszej obecności. 

Dzieci uczęszczają w  pełnym szkoleniu bojowym, egzaminach, wybierają kwalifikacje 

z określonego rodzaju broni (najczęściej to broń biała, ale każdy ma różne upodobania). 

Cała ta szopka zaczyna się w dziesiątym roku życia. Nie ważne, czy jesteś chłopcem, czy 

dziewczynką, nie ma odróżnienia na płeć piękną i silną. Każdy jest równy, a siła grupy 

mierzona jest w sile najsłabszego ogniwa. Szkoda tylko, że zazwyczaj każdy pracuje 

osobno. 

W wieku osiemnastu lat odbywa się coś w rodzaju egzaminu dojrzałości. Cele 

wybierane są losowo, my musimy zorganizować akcję, ocenić ryzyko i zabić. Im szybciej i 

skuteczniej, tym lepiej. Pewnie dla zwykłych nastolatków to jest niemożliwe, chore i tym 

podobne, ale takie jest moje życie. Innego nie znam i powinnam się w końcu pogodzić z tym, 

że to jest moja powinność, obowiązek, który niesie ze sobą moja krew. 

Łatwo powiedzieć. 



Wrażliwy, humanistyczny umysł, który posiadam jest całkowitym przeciwieństwem 

tego, czego ode mnie wymagają. Można by powiedzieć, że skoro mój ociec jest kimś w 

rodzaju władzy w naszych szeregach, to mam luźniej, łatwiej. Nic bardziej mylnego. Ode 

mnie, Alicji Nowakowskiej, córki przywódcy, Lidera, potomkini Założycieli wymaga się 

inteligencji, elokwencji, umiejętności walki każdą możliwą bronią i wdzięku. Dużym minusem 

jest to, że nie posiadam żadnej z tych cech. 

Młodzież wychowywana w podziemiach również uczęszcza do normalnej szkoły. 

Mamy też licealne problemy, hormony buzują jeszcze mocniej niż  zwykłych ludzi. 

Uproszczeniem w pogodzeniu Ciemnego Świata z tym Jasnym jest to, iż dzieci rodzą się nad 

wyraz inteligentne. Dzięki temu przynajmniej w nauce nie mamy problemów. Tak więc, drogie 

dzieci, uważajcie na klasowych kujonów. 

Otwieram oczy, biorę głęboki oddech, zmuszając ciało, by ruszyło się z łóżka, tak 

wygodnego. Odchylam ciemny koc i podnoszę się do pozycji siedzącej, by później spuścić 

gołe stopy na puszysty dywan. Za piżamę uznaję bokserkę i króciutkie spodenki. Szybko na 

skórze nóg pojawiają się ciarki, świadcząc o chłodzie panującym w pomieszczeniu. Pokój 

jest pozbawiony okien z racji tego, iż jestem pod ziemią. Ściany są specjalnie zabezpieczone 

tak, by nie wpuszczać do środka za dużo zimna, jednak i tak za gorąco tu raczej nigdy nie 

jest. W razie potrzeby zawsze mogę włączyć ogrzewanie, ale mi to raczej nie przeszkadza. 

Lubię to. Każdy centymetr mojego pokoju jest ozdobiony rysunkami. Niektóre ołówkowe, 

inne pastelowe, a jeszcze inne po prostu narysowane kredkami. Gdy na nie patrzę, czuję się 

niekomfortowo, ponieważ większość z nich przestawia zjawy, wilkołaki i wampiry, które 

grasują po mieście. Naprzeciwko łóżka jest toaletka, obok szafka na ubrania. Półki z 

książkami aż się uginają pod ich ciężarem. Muszę zapamiętać, by powiedzieć komuś o 

potrzebie nowego miejsca dla nich. Obok łóżka jest szafka nocna, na niej stoi lampka, teraz 

wyłączona. Zegar obok niej wskazuje godzinę szóstą trzydzieści. Żyjąc tutaj łatwo stracić 

poczucie dnia i nocy, dlatego w sufity wmontowane są światła zapalające się równo ze 

wschodem słońca. Tylko tak możemy nie zwariować. Oczywiście chroni nas to od depresji 

spowodowanych brakiem promieni UV, zważywszy na to, że tylko dzieci wychodzą na 

powierzchnię, nie licząc dorosłych pełniących ważnych funkcji w mieście. Wszyscy inni 

wychodzą dopiero po zmroku. 

Drapię się w głowę mierzwiąc niemal czarne włosy i podchodzę do szafy. Wyciągam z 

niej ciemne legginsy i oczywiście czarną tunikę. Z szuflady wyciągam bieliznę i ruszam w 

kierunku drzwi znajdujących się niedaleko łóżka. Prowadzą one do małej łazienki 

przeznaczonej (szczęśliwie) tylko dla mnie. Biorę szybki prysznic, ubieram się, a jasną twarz 

smaruję kremem. Loki sięgające mi do pasa spryskuję odżywką, zostawiając je w takim 

stanie, jak po obudzeniu. Wychodzę, chwytam z podłogi przy biurku torbę i małym 

korytarzykiem zmierzam do wyjścia. Cały apartament moich rodziców urządzony jest w 



kolorach brązu i bieli. Wszędzie, gdzie się da ojciec uparł się na powieszenie różnorakich 

rodzajów broni używanej przez Kosiarzy na przestrzeni kilku wieków. Ktoś z zewnątrz 

pomyślałby, że mieszkam w muzeum. 

Po prawej jest kuchnia połączona z salonem i jadalnią. Wszystkie pomieszczenia są 

raczej rzadko używane, zwłaszcza, że Kosiarze dzięki genom nie muszą wiele jeść. To 

pomaga przy długotrwałych walkach toczonych z Ciemnymi Istotami. W przeciwieństwie do 

zwykłych ludzi, nie musimy wymyślać jakichś trujących chemicznych specyfików, by 

utrzymać się na nogach. Po lewej stronie jest korytarz prowadzący do pokoju Amalii, mojej 

siostry bliźniaczki i rodziców. Już dawno rozdzielili nasze pokoje, ze względu, na to, że 

Amalia często testowała na mnie nowe sztuki walki, które opanowała w szkole. Nienawidzę 

jej tak mocno, jak tylko można nienawidzić siostry. Jakby wywołana przez moje myśli 

wychodzi z korytarza, podchodząc do drzwi i ubiera lekkie, sportowe buty stojące na szafce. 

Ja ubieram glany i w ciszy wychodzę. Nie rozmawiamy ze sobą dużo, a tak na prawdę mamy 

zerowy kontakt. Ona posiada swój świat, którego jest centrum, a ja mam swój, zamknięty 

przed oczami wścibskich. 

Idziemy labiryntem korytarzy, po których biegałyśmy jak szalone, kiedy byłyśmy 

dziećmi i cała ta walka ze złem była tylko jedną wielką zmyśloną opowieścią. W suficie są 

światła, oddzielone kilkoma metrami przerwy. O tej porze do wyjścia zmierzają wszyscy 

młodzi w wieku do dziewiętnastu lat. Obowiązek chodzenia do zwykłej szkoły ciąży na nas 

wszystkich. Echo kroków nosi się w powietrzu, podkreślając ciszę panującą między nami. 

Można powiedzieć, że ja i moja siostra jesteśmy kimś w rodzaju sław. Znaczy... Tylko 

ona, bo ja jestem raczej produktem ubocznym. Nasi rodzice to burmistrz Opola i jak również 

przywódca ugrupowania, Leon Nowakowski, a jego żona - nasza mama – Barbara jest 

prezezem dużej firmy. Oboje władczy, zimni, poświęcający własne życie w imieniu dobra 

ogółu. Amalia jest taka jak oni. Opanowując każdą możliwą sztukę walki do poziomu 

mistrzowskiego, jest także dobrze zorganizowana i idąca po trupach do celu. W tym 

wypadku im więcej trupów, tym lepiej. 

Tunele pd miastem wiodą przez niemal całą jego powierzchnię. Legendy mówią, że 

sięga nawet do Czech, ale wszyscy powtarzają, iż to nieprawda. W sumie to nie zdziwiłabym 

się, gdyby to był pic na wodę, a oni po prostu ukrywaliby prawdę. Taka wiedza bywa 

niebezpieczna. Kosiarze korzystają tylko z najważniejszej, głównej części tuneli. Bóg wie, co 

czai się tam, gzie nasz wzrok nie sięga. 

Wreszcie wsiadamy do windy. Droga na powierzchnię nie jest tak długa, jak mi się 

zawsze wydaje, ale to przez chęć ucieczki przed siostrą jak najdalej się da. W sumie 

mogłabym wychodzić wcześniej lub później do szkoły, ale zawsze jakoś jest tak, że ona 

wyrusza równo ze mną. Zupełnie jakby wprawianie mnie w głęboką frustrację było jej hobby. 

Drzwi metalowego pudła otwierają się w piwnicy Ratusza, skrzętnie pilnowanej przez 



ochronę, setki czujników, kamer i lasery. Tylko nasz odcisk palca, który służy za identyfikator 

pozwala wyłączyć te wszystkie alarmy. Niedaleko windy, mający oko na wszystko siedzi na 

krzesełku pan Bronek. Jest trochę zrzędliwy, ale to tylko jak ma zły dzień, czyli codziennie. 

- Dzień dobry, panie Bronku - mówię z uśmiechem.  

 Amalia mruka coś pod nosem. 

- Jeszcze się okaże, czy dobry - odpowiada i wraca do czytania książki. 

Wie o całym tym bagnie, w którym tkwimy tylko ze względu na nasze pochodzenie. 

Czysto teoretyzując, protokoły bezpieczeństwa zabraniają Jasnym wiedzy o Ciemnym 

Świecie, ale ja po kryjomu, jeszcze nie wiedząc co dokładnie robię, powiedziałam mu. Byłam 

wtedy mała i nie odstraszał mnie zgryźliwy charakter tego człowieka. Jako, że posiada on 

otwarty umysł, uwierzył. Zostało to naszą tajemnicą. Powiedział mi kiedyś, że przychodząc tu 

do pracy podpisał coś w stylu deklaracji milczenia. Ma go nie interesować kto wchodzi i 

wychodzi stąd, o ile jest w bazie. Oczywiście niektórych szybko skojarzyć, ale i tak każdy z 

nas przechodzi przez skaner DNA  by wyjść lub wejść. Tym zajmuje się Bronek. 

Wychodzimy na zewnątrz dużego, białego budynku wzniesionego na wzór 

budownictwa florenckiego z 1864 r. Tyle lat wojen, zabijana, okrucieństwa, a te mury nadal 

zapierają dech w piersiach. Po drugiej stronie placu przed Ratuszem, razem z siostrą w tym 

samym momencie zauważamy rudzielca zmierzającego w naszym kierunku. Jest wysoki i 

muskularny. Jego pewny krok to jasny komunikat - niebezpieczeństwo. Razem z Amalią są 

siebie warci. 

- Cześć kochanie - mówi do niej i obejmuje zaborczo. 

- Hej - uśmiecha się. 

Jako że zostaję zignorowana, ruszam w kierunku najbliższego przystanku 

autobusowego, z którego dostanę się do szkoły. Nawet nie pamiętam dokładnej nazwy (nie 

żeby była trudna, po prostu mi się nie chce). Wiem tyle, że jej patronką jest Maria 

Skłodowska - Curie, czyli pierwsza polska kobieta, która zdobyła wykształcenie oraz 

dwukrotna Noblistka. Podczas spaceru podziwiam piękno miasta, kamienice, w których 

odbija się poranne słońce. Ludzie dopiero się budzą, dzieci zmierzają do szkół, zmęczone 

samą myślą o spędzeniu w ławce kolejnych kilku godzin. Dorośli spieszą się do pracy, 

niektórzy rozmawiają przez telefon. Szum samochodów, klaksonów i sunącego po szynach 

tramwaju. To wszystko zlewa się w jeden obraz miasta Opole. 

Zamyślam się. Przestaję obserwować otoczenie i nie zauważam, w którym momencie 

czuję ciarki na karku. Instynkt bije na alarm, że coś jest nie w porządku. Dyskretnie 

spoglądam w lewo, gdzie szklana ściana sklepu odbija świat. Z początku nic nie zwraca 

mojej uwagi, ale później widzę. 

Ciemny, wielki kaptur powiewa poruszony delikatnym wietrzykiem. Potężna, 

uzbrojona w różnego rodzaju broń sieczną sylwetka wzbudza strach sprawiając, że 



przerażenie wlewa się w moje żyły niczym płynne żelazo w formę. Pali wnętrzności, 

przyspiesza oddech Gwałtownie odwracam głowę, starając się dostrzec postać za mną, ale 

jest za późno. 

- Zniknął - szepczę. 

Nie daję się jednak zwieść nadziei, że jestem już bezpieczna. Całe życie uczono 

mnie, że może i potwory potrafią się na chwilę usunąć z pola widzenia, ale to wcale nie 

znaczy, że dają sobie spokój. Bynajmniej. Starając się opanować tchórzliwy strach i instynkt 

mówiący, że to strasznie głupi pomysł, idę dalej, aż napotykam zaułek, w który go mogę 

zwabić. Śmierdzi tu porzuconymi, starymi śmieciami, kosze są wywrócone. Mogę przysiąc, 

że w kącie śpi, zwinięty w kulkę, kot. Stoję tak chwilę twarzą do muru, biorąc głębokie 

wdechy 

- Oj głupia, głupia dziewucha – słyszę zza pleców. Nie jest w żadnym razie ludzki. 

Brzmi raczej jakby istota z piekła postanowiła odwiedzić Ziemię, co z grubsza się stało. 

- Co cię tutaj sprowadza? - odwracam się, starając grać odważną, chyba z marnym 

skutkiem. Dopiero teraz zauważam tarczę z namalowanym na niej drzewem. Przytroczona 

ona jest do przedramienia Rycerza. 

Coś mi to powinno dać do myślenia, ale szybko ignoruję ten fakt. Istota  szybkim 

ruchem wyciąga z przyczepionej do pasa pochwy miecz obosieczny, którego rękojeść lśni. 

Ja z kolei jestem bezbronna. Dlaczego wpadłam na tak głupi pomysł? Sama wpakowuję się 

w pułapkę. Idiotka. Gdy czerwone oczy zaczynają lśnić, cofam się. Kolejny błąd. Zjawa 

zaczyna kierować się w moją stronę unosząc w górę niewątpliwie ostrą klingę. Patrzę na 

niego, przełykam ślinę i cofam się powoli. W końcu dzieje się nieuniknione i dotykam plecami 

ściany. Mroczny Rycerz jednak dalej się zbliża, upajając strachem, który we mnie wzbudza. 

Czego chce i dlaczego ukazuje się akurat mi? Koszmary nigdy nie chodzą w świetle dnia, 

chyba że ktoś je przywoła w jakimś konkretnym celu. 

Ostrze znajduje się na wysokości mojej twarzy, lecz nie dotyka skóry. Wstrzymuję 

oddech, gdy potwór zbliża pokrytą skórzaną rękawicą rękę, sprawiając, że ostra stal dotyka 

skóry na mojej szyi. Patrzę w potworne oczy wydające się pustymi. Źrenice zwężone ma do 

wielkości główki od szpilki, twarz zakrytą chustą, włosy półdługie, wystające spod 

obszernego kaptura, ciemne i pokręcone. Zbliża głowę do mojej, ruszając nią jak szczenię, 

które próbuje zrozumieć, co się wokół niego dzieje. Wzdrygam się, a on chyba myśli, że chcę 

się wyrwać, więc naciska na moje ciało tarczą. Jeśli wcześniej miałam nadzieję na ucieczkę, 

teraz tracę ją zupełnie. 

Nagle powietrze przecina świst miecza i potwór rozsypuje się jakby zrobiony z pyłu. 

Pozostawia po sobie nikły zapach dojrzałych gruszek. Nie ruszam się na milimetr, patrząc na 

mężczyznę dzierżącego w ręku olbrzymią broń, której rękojeść ma kształt węża. Jego pysk 

otwarty jest tak, że wygląda to jakby próbował go połknąć w poprzek. Przez sekundę mam 



wrażenie, że do mnie mrugnął. Właścicielem okazuje się być młody brunet, którego włosy 

sterczą na wszystkie możliwe strony. Na sobie ma strój bojowy. Nie mówiąc nic łapie mnie za 

rękę, podchodzi do lewej ściany, pod którą przystaje i patrzy na mnie niesamowicie 

niebieskimi oczami. 

- Zaufaj mi. - mówi cicho chwytając mnie w pasie, napina mięśnie i skacze. 

 

~*~ 

 

W powietrzu jesteśmy ledwie kilka sekund, by później gładko stanąć na dachu 

budynku. Zszokowana ledwo mogę wziąć oddech widząc piękno miasta rozchodzące się po 

horyzont. Widzę Ratusz, wielkie skupiska biurowców, katedrę, domy i bloki mieszkalne. 

Słońce, które ledwo wzeszło nadaje światu aurę niesamowitości, której nie da się przenieść 

na papier. Niewiele ludzi ma szansę na zobaczenie czegoś takiego na własne oczy. Zawsze 

zastanawiałam się nad tym, co stworzyło takie piękno. Czy Bóg istnieje? Czasami wydaje mi 

się, że tak jest; że coś się nami opiekuje, a później nastaje noc. Koniec mrzonek o 

bezpieczeństwie. W nocy wszystko wygląda inaczej. Zasłona znika i pojawia się prawdziwa 

natura ludzka, pojawia się zło tak skrzętnie ukrywane w świetle dnia. Nagle przypominam 

sobie, że nie jestem sama i zwracam głowę w stronę nieznajomego. 

- Kim jesteś? - pytam, obserwując jak lekki wietrzyk mierzwi mu włosy. 

- Ian - mówi z obcym, słowiańskim akcentem. 

Nie odzywając się więcej rusza po prostym dachu, a po chwili mknie szybko, zupełnie 

jakby latał. Niemal natychmiast dobiega do drugiej krawędzi i skacze, znikając z mojego pola 

widzenia. Nie mogę uwierzyć w jego zdolności, które wydają się wręcz nadludzkie. Kim on 

jest? Jeśli jest Kosiarzem, to skąd u niego taka moc? Przecież my, Kosiarze musimy ciężko 

ćwiczyć, by dorównać Istotom. On albo był jakimś dziwnym wybrykiem natury, albo przeszedł 

bardzo dobry trening. Nie wiem nawet co gorsze. Jeśli by był Istotą, moim obowiązkiem jest 

go zabić, co niezbyt mi się uśmiecha. Natomiast kiedy okazałoby się, że jest tak dobrze 

wyszkolony, może się okazać niebezpieczną, śmiertelną bronią. Teraz nasuwa się pytanie: 

po której dokładnie stronie ten Ian się opowiada? 

- Czekaj! - wyduszam z siebie, ale wiem, że to daremny trud. Zanim do mnie dociera, że 

mogę krzyknąć, jego już nie ma. Biegnę więc za nim, lecz przy krawędzi popełniam błąd, 

wahając się i patrząc w dół. 

- Skacz! - krzyczy do mnie z dachu oddalonego mniej więcej o piętnaście metrów. 

Budynek jest niższy, ale niewiele od tego, na którym stoję. Na szczęście nie ma żadnych 

stromizn, tylko zwykła, stara, pospolita, zrobiona ze smoły papa. 

- Nie dam rady! 

- Wiem, że dasz! Musisz w siebie uwierzyć. 



Raz kozie śmierć, myślę i cofam się trochę, by mieć miejsce na rozpęd. Ustawiam 

się, biorę głęboki oddech i z dzikim wrzaskiem biegnę w stronę krawędzi, odbijając się w 

odpowiednim momencie. W powietrzu jestem tylko kilka sekund, ale to i tak wystarcza, by 

wzbudzić we mnie niesamowite uczucie wolności. Żałuję teraz, że nie przykładałam się 

należycie do treningów. Teraz grawitacja nie istnieje. Nie ma nic oprócz mnie i tego uczucia 

wiatru we włosach, zupełnie jakby ktoś musnął mój policzek wierzchem dłoni. W końcu 

ląduję, zginając moje ciało w kłębek, by zniwelować ewentualne urazy. Energia musi znaleźć 

ujście. Turlam się chwilę po twardym podłożu, czując jak ciało stopniowo się obija. W 

myślach śmieję się, że będę wyglądać jak potłuczone jabłko, które spadło z drzewa. 

Przewracam się na plecy, starając uspokoić szalejący oddech i gdy otwieram oczy, Ian stoi 

nade mną. 

- Amatorka - mruczy i znowu znika. To mnie denerwuje na tyle, by jakimś cudem 

znaleźć siłę na to, by unieść zbolałe ciało do pozycji pionowej, mimo iż czuję jak każdy 

pojedynczy mięsień pali żywym ogniem. 

- Nie bądź gburem, Ian. Czy jak ci tam jest - odparowuję. - co to było? Jesteśmy już 

bezpieczni? 

- Nie bój się, wróci - mówi patrząc w przestrzeń - nigdzie nie jest bezpiecznie.  

- Wyjaśnię ci wszystko później, teraz musimy się ukryć. 

- Nie ma żadnego my. Spieszę się do szkoły. - odpowiadam dumnie, mając nadzieję, 

że to wszystko to tylko cholernie głupi sen. Odwracam się, ale przystaję przypominając sobie 

o tym, że przecież jesteśmy na dachu. Patrzę na niego przez ramię i widzę jak jego 

niebieskie oczy płoną. 

- Słuchaj, Amatorko - warczy do moich pleców. Wracam do niego, mając nadzieję, że 

w złości coś mi zdradzi. - Nie obchodzi mnie ani twoja szkoła, ani ty. Czaisz? Chcę się tylko 

pozbyć Mrocznego Rycerza najszybciej jak się da. Niestety, jakimś cudem nie mogę tego 

zrobić bez ciebie. - kontynuuje. - Powiedz mi więc: co jest w tobie takiego specjalnego? - 

Jego twarz jest na tyle blisko, że widzę złote cętki w niebieskim morzu jego tęczówek, teraz 

pałających złością. 

Jego ramiona, które wcześniej były sztywne, teraz opadają na znak kapitulacji. 

Zupełnie jakby toczył wewnętrzną walkę i właśnie ją przegrał. Nie wiem co mu odpowiedzieć, 

więc nie mówię nic w nadziei, że to coś da. Widocznie tylko wkurzam chłopaka, bo ten 

prycha, zdenerwowany. Gestem pokazuje bym szła za nim, a ja robię to bez dwóch zdań, 

ufając mu. Poza tym nie mam najmniejszego zamiaru kolejny dzień nudzić się na lekcjach. 

Niby nauka idzie mi spoko, ale posiadanie odpowiedzi na wszystkie pytania jest uciążliwe. 

Podążam więc za Ianem, starając się dorównać mu kroku. Jeśli ktoś mógłby nas teraz 



zobaczyć, pewnie myślałby, że wyglądamy na ludzi uprawiających parkour. 1  Droga jest 

męcząca. Nie wiem jak długo biegniemy, skaczemy, wspinamy się jak koty. Po dość długim, 

nieokreślonym czasie czuję jak coś po prostu przejmuje kontrolę nad moim ciałem. Wiem, że 

tym czymś jest adrenalina. 

Nie mam czasu na zastanawianie się kim jest Ian, ani co go tu sprowadza. W 

pewnym momencie udaje mi się zidentyfikować akcent mężczyzny jako czeski. Jakim cudem 

się tutaj znalazł? Kim jest i jaka jest jego przeszłość? Co planuje? Te pytania chyba jak na 

razie będą pozostawione bez odpowiedzi. Po wielu kilometrach dostrzegam, że jesteśmy po 

całkowicie innej stronie miasta. Wydaje mi się nawet, że chyba nigdy wcześniej tu nie byłam. 

Musi być to jakaś mniej bezpieczna okolica, z tego względu, że ludzie nawet w dzień nie 

opuszczają swoich mieszkań, dzieci nie zmierzają do szkoły, psy nie szczekają. Co tu się 

dzieje? 

W końcu przystajemy przed murem z czerwonych cegieł. Prawie cała jego 

powierzchnia pokryta jest czarnymi malunkami. Rozśmiesza mnie fakt, iż wszędzie są 

namalowane pentagramy, liczba sześćset sześćdziesiąt sześć i symbole kozła. Ian patrzy na 

to przez chwilę, a ja zastanawiam się, czy z jego garem wszystko jest w porządku. Gdy już 

mam wydusić z siebie jakiś zgryźliwy komentarz widzę poświatę, która nabiera kształtu 

drzwi. Zamykam oczy, chroniąc je przed ewentualną ślepotą, a gdy otwieram powieki 

ukazuje mi się ciemny prostokąt. Widocznie jest to swego rodzaju portal, przez który Ian 

wchodzi bez najmniejszego zawahania. 

Ja jednak muszę trochę pomyśleć, złożyć to wszystko w jedną, w miarę spójną 

całość. Zastanawia mnie, dlaczego Kosiarze go jeszcze nie wykryli? Pewnie to wejście jest 

do nieużywanej części tuneli. Wiem, że nie korzystamy z wszystkich części przejść, ale skąd 

on w ogóle o nich wie? Przez ludzi uznane są za legendę, która nie ma nic wspólnego z 

realnym życiem. Z drugiej jednak strony, to on w ogóle nie wygląda na zwykłego człowieka i 

pewnie nim nie jest. Skoro nie jest Jasnym, ani Kosiarzem i mam nadzieję nie Ciemnym, to 

kim? 

- Im szybciej się ruszysz, tym szybciej odpowiem na twoje pytania, Amatorko – słyszę 

jego głos podszyty akcentem dodatkowo wzmocnionym przez rezonans małej, pustej 

przestrzeni. 

- Oh, dobra – mruczę i wkraczam w światło portalu. 

Praktycznie nic nie widzę, a portal znika zaraz po tym jak go przekraczam. W jego 

miejsce znów pojawia się zwykła, ceglana ściana. To dziwne, bo jak długo mieszkam w 

Opolu,  tak nie miałam pojęcia o tych wejściach. Zawsze mi mówiono o tym, że zbytnie 

poleganie na magii jest po prostu złe. Słyszę kroki Iana i niknące światło latarki. Co za drań! 

                                                 
1 Parkour – pokonywanie przeszkód stojących na drodze w możliwie najszybszy sposób 



Nawet nie poczekał. Ruszam więc za nim, uważnie stawiając kroki na ubitej ziemi. Cieszę 

się, że dzisiaj ubrałam glany. Tenisówki z pewnością trudno by było doczyścić. Słyszę echo 

cichego stąpania mężczyzny i zastanawiam się jak to się stało, że aż z Czech przywędrował 

tutaj, do Opola.  Odrzucam od siebie te męczące pytania pozbawione odpowiedzi. 

Nie mam pojęcia jak długo idziemy, co chwilę skręcając, raz w jedną, raz w drugą 

stronę. Nie wiem, jakim cudem niebieskooki tutaj się nie gubi. Przecież to labirynt! Z drugiej 

jednak strony wyobrażam sobie jak sama spaceruję po korytarzach kwatery i już wiem, że 

Ian musi znać każdy zakręt na pamięć. Jestem pełna podziwu dla niego. Nie każdemu się to 

udaje w pojedynkę, zwłaszcza że ja byłam wychowywana pośród podziemnych tuneli. Jako 

dzieci, razem z siostrą miałyśmy ubaw jeżdżąc rolkami po głdkiej podłodze i uciekając przed 

tymi, którzy chcieli nas powstrzymać. Smutnieję. To było zanim Amalia stała się zimna jak 

lód. 

Mam zamiar przerwać ciszę i spytać się go gdzie jesteśmy, kiedy światło natrafia na 

przeszkodę, którą są wielkie, mosiężne drzwi. Przyglądam się im z zachwytem, nie mogąc 

oderwać od nich wzroku. Piękne zdobienia, zawijasy układające się w liście, wyglądają jak z 

innego świata. Widziałam wiele, ale kunszt średniowiecznych kowali wprawia mnie w 

osłupienie. Ile pracy, serca i krwi musieli oni włożyć w to dzieło? 

- Pewnie dużo – słyszę cichy, głęboki głos i wdycham chaust powietrza.  

On wie o tym, co myślę! 

- Skąd…?  - próbuję wydukać. 

- Nietrudno zgadnąć – uśmiecha się tajemniczo i podaje mi latarkę. 

Podchodzę bliżej, by przyjżeć się temu dokładniej. Coś zwraca moją uwagę. Pośród 

pnączy i liści widzę różę, jej kwiat w pełni rozwinięty. Zaciekawiona praktycznie przytykam 

nos do metalu, jednak później doznaję oświecenia. Odsuwam się o kilka kroków tak, że 

znów widzę całokształt dzieła. 

- Niesamowite! – wymyka mi się z ust. 

- O czym mówisz? – pyta Ian, wkładając o zamka klucz i przekręcając go. Słyszę 

szczęt archaicznego zamka. 

- O krzyżu Różokrzyżowców!  

 

~*~ 

 

Ian milczy i popycha ciężkie drzwi. Z początku nic nie widzę, bo zasłania mi wielkie 

ciesko chłopaka, lecz szybko wysuwam się zza niego. Bierze ode mnie latarkę i idzie w głąb 

pomieszczenia. Zapala jedną lampę, która rozświetla pomieszczenie, rzucając cień na kąty. 

Za chwilę kolejne trzy rozświetlają niewielki pokoik wypełniony najróżniejszymi ziołami. 

Niektóre leżą na jakimś starym prześcieradle na podłodze, inne wiszą na sznurku 



przyczepionym na suficie, tworząc kępy. Oprócz tego, każdy wolny centymetr wypełniony jest 

starymi woluminami i bronią. Dużą ilością broni. 

- Skąd masz tyle mieczy? – pytam zaciekawiona i zafascynowana. 

- Jestem chomikiem  – odpowiada, pozwalając mi zwiedzić każdy zakątek. 

 Najbardziej fascynują mnie sztylety i sztyleciki, które są stosunkowo łatwe w użyciu. 

Nie jestem tak uzdolniona w kwestii walki i ten rodzaj broni białej jest jedynym, którego 

obsługę w miarę opanowałam. Biorę w ręce jeden, taki z zakrzywionym ostrzem i podchodzę 

do światła. Widzę jak się mieni różnymi barwami tęczy i doskwiera mi zazdrość. 

- Też taki chcę! – wyrywa mi się. 

- Najpierw naucz się walczyć, kochaniutka  – mówi i zabiera mi go. Niemal czuję łzy 

zbierające się w oczach. – Jak już to zrobisz, zgłoś się. Ma na imię Belzebub – szokuje mnie 

jego powaga.. 

- Serio? – w swoim głosie słyszę dziecięce wybrzmienie. Zupełnie jakby zabroniono 

mi bawienia się zabawką. 

- Nie – Ian nie wytrzymuje i wybucha śmiechem. – Sama go nazwiesz – mówi. 

- Dobrze. – czasem bywam uparta.  

Teraz zostałam zmanipulowana do tego, by przyłożyć się do lekcji walki. Patrząc na 

to z innej perspektywy, to skoro wiem o tym, że on wpływa na moje zachowanie, to już chyba 

nie jest manipulacja, prawda? Kręcę głową. Ogarnij się! 

- Opowiedz mi o Rycerzu – poważnieję. 

- Chodź za mną – mówi i kieruje się do skrzyni zrobionej z drewna, na której stoi 

jedna z lamp.  

Swoją drogą, ciekawe jak ona działa? Nigdy w życiu takiej nie widziałam. 

Ciemnowłosy zaczyna przebierać jeden ze stosów książek, mrucząc coś do siebie. Teraz 

widzę jak absurdalnie tutaj wygląda ten pełen siły i niebezpieczeństwa osobnik. – Ha! Jest! – 

podchodzi do żródła światła, a tym samym i do mnie. Otwiera tom mniej więcej w połowie, 

powodując wybuch kurzu. Oboje kaszlemy przez chwilę, a gdy jesteśmy zdolni do 

normalnego wysławiania się, Ian zaczyna swoją opowieść: 

- Znasz historię powstania Molestowic? – pyta. Kręcę głową, więc kontynuuje. – 

Legenda mówi, że do osady niedaleko Opola przybył kiedyś rycerz chcący poślubić 

księżniczkę o imieniu Molesta. Była piękna, każdy chłopak o niej marzył, a gdy w końcu 

przyszedł czas wydania jej za mąż, zjeżdżali się książęta i rycerze. Jednym z nich był 

Mroczny Rycerz. Kiedy poprosił dziewczynę o rękę, ta odmowiła i wybrała innego. Wściekł 

się i zaczął wybijać oraz gwałcić kobiety ze wsi i tych okolicznych. Był okrutnikiem, nie 

mogącym przetrawić odrzucenia. 

- Co się stało później? – pytam. 

- Porwał księżniczkę z zamku i zamknął w wieży znajdującej się na wysepce w 



pobliżu wioski. Zamurowane drzwi nie pozwalały jej wyjść. Była głodzona przez wiele dni w 

nadziei, że w końcu się ugnie i zakocha w rycerzu. Iedy ten w końcu stracił cierpliwość, 

wszedł do wieży jedyną możliwą drogą: po murze. Był wysportowany, szło mu szybko. Nie 

przewidział jednak, że z okna wylecą ptaki i wystraszą go. Kiedy puścił się ściany upadł i nie 

podniósł więcej. 

- A księżniczka? 

- Zeszła po gruszy stojącej niedaleko wieży, a która dawała jej owoce, by mogła się 

nimi żywić. Przetrwała, a wioskę nazwano Molestowice. 

- Więc to jest ten Rycerz? Mści się? Przecież czułam od niego moc. Nie byłby tak 

silny, gdyby powstał przypadkiem. Musiał być sprowadzony tu celowo.  

- Wiem, dlatego wyśledziłem go i trafiłem najbliżej jego stwórcy – spogląda na mnie 

wymownie. – jednak teraz śmiem polemizować. 

- Co? – śmieję się. – że niby ja mam być stwórcą?  

- Jak zobaczyłem cię przy murze, zacząłem wątpić w twoją rolę w tym wszystkim i 

znów jestem w punkcie wyjścia. 

- Dzięki  - prycham.  – jak trafiłeś tutaj aż z Czech? 

- Najpierw pojawił się w Vidawie. Wybił wszystkich Kosiarzy. Tylko ja przeżyłem, 

ratując się ucieczką. Śledziłem listę ofiar, które zamordowano w ten sam sposób: dekapitacją 

ostrym narzędziem. No i tak jestem tutaj. – Przechodzą mnie ciarki na myśl jak blisko 

Mroczny Rycerz był od oddzielenia mojej głowy od reszty ciała. 

- Nie znajdzie nas tutaj? – pytam się. 

- Nawet gdyby… - sięga do pochwy na plecach i wyciąga z niej piękny, złoty miecz. 

Znów mam wrażenie, że wąż do mnie mruga – Dzięki niej jesteśmy bezpieczni. – jego pełny 

zachwytu wzrok wygląda jakby pieścił klingę. 

- Niej? Nie powinieneś przypadkiem udać się na lekcję polskiego? - pytam, wbijając 

mu szpilę. 

- To ona. Nie mów tak, bo się obrazi. 

- Tak, oczywiście. – odpowiadam z powątpiewaniem i odwracam się plecami do Iana. 

Dopiero teraz zauważam tutaj łóżko, idealnie posłane i stojące przy ścianie. Już stąd 

wygląda na niewygodne. Nagle czuję delikatne uderzenie w ramię i bojąc się odwrócić, 

sztywnieję. Przełykam ślinę i przechylam delikatnie głowę w prawo, by tuż nad ramieniem 

zobaczyć węża. Nie jest on już złoty, ale jego oczy dalej błyszczą niebieskim kolorem. 

Posykuje tyż nad moim uchem, delikatnie łaskocząc językiem czułą chrząstkę. Mam ochotę 

odskoczyć, serce mi szaleje, a strach zakłóca myśli. Ba. Przerażenie wręcz wierci mi dziurę 

w sercu.  

- Uważaj, dziewczyno. Takie jak ty zjadam na deser. – mówi wąż. Jego… Jej głos 

słyszę w myślach czysto i wyraźnie. 



- Przepraszam. – szepczę.  

- Ula, proszę cię, skończ już, bo biedactwo zejdzie zaraz na zawał. – odzywa się Ian 

zza moich pleców. Mam ochotę palnąć go w łeb. 

- Ah, nie dasz mi się pobawić – mówi Ula i kładzie pysk na moim ramieniu. Boże, 

zaraz zwymiotuję. – Boisz się? – pyta mnie w miarę jak pełznie po moim ramieniu.  

Patrzę w przestrzeń, zbyt przerażona by spojrzeć na magicznego gada. 

- N-nie – jąkam się. 

- Dobra. Ula, teraz na serio. Złaź z niej. – odzywa się znów Ian.  

Śmiech w jego głosie tylko pogarsza i tak złą sytuację. 

- Tak, Mistrzu - Ula, widocznie zawiedziona złazi ze mnie na podłogę i na pożegnanie 

jeszcze owija się wokół moich kostek, by wrócić gdzieś poza zasięg wzroku. 

- Poszła sobie? – mówię w przestrzeń. 

- Tak. – głos Iana jest już zdecydowanie bliżej mnie. 

- Na pewno?  

- Tak.  

Odwracam się.  

-  Uff. Co ty za ZOO chodujesz?  

- Takie, które walczy jak nikt inny. Musisz uważać na słowa, bo Ula jest drażliwa.  

- No co ty nie powiesz? 

Odpowiada mi typowo chłopięcy uśmiech. 

 

~*~ 

 

- Tak poza tym,  Amatorko, to jak ci na imię? – pyta. 

Siedzimy na łóżku, ramię przy ramieniu i czytamy księgi, które chłopak 

zachomikował. Nie wiem ile czasu tutaj spędzamy, ale już mniej się boję Iana, nawet Ula, 

która łypie na mnie z drugiego końca pomieszczenia nie jest już taka straszna. Oczywiście, 

póki jest na rękojeści, nieruchoma. Głos bruneta jest pierwszym dźwiękiem od długiego 

czasu, jednak nie brzmi obco. Zupełnie jakby tu pasował jak brakujący element układanki. 

-  Alicja – odzywam się mimochodem, dalej czytając. 

-  Alicja – powtarza, zupełnie jakby testował je na języku – ujdzie. 

- W pełni się zgodzę. – odpowiadam.  

- Hej, malutki. – słyszę obok i odwracam głowę w prawo.  

Widzę Iana bawiącego się ze skrzatem. Jest mały, mieszczący się na dłoni. Te istoty 

są niegroźne, mają duże, szpiczaste uszy i wyglądają trochę jak ludzie. Zielonkawi ludzie.  

- Słodziak – mówię, a zaraz skrzat się irytuje i gryzie wojownika w palec wskazujący, 

po czym ucieka. Chichoczę, nie mogąc być poważną, gdy taki twardy, zaciekle walczący z 



Ciemnymi Istotami, czeski Kosiarz teraz siedzi obok mnie i ssie palec, z którego cieknie 

krew.  

- No co? – pyta, kiedy w końcu się uciszam. 

- Nic – kręcę głową. 

- Myślałaś o tym, kto miałby tyle siły, by przywołać Mrocznego Rycerza? – Ian 

drastycznie zmienia temat. 

- Tak. Dalej nic mi się nie chce ułożyć w całość. 

- Co jeśli, czysto hipotetycznie, ktoś z opolskich Kosiarzy jest zdrajcą? – nie mogę 

uwierzyć w to, że w ogóle o tym powiedział. Wzbiera we mnie gniew. 

- Może lepiej przyjrzymy się czeskim Kosiarzom? Czy to nie tam Mroczny Rycerz 

pojawił się pierwszy raz? – odbijam pałeczkę. Nie mogę dopuścić do siebie myśli, które 

zaczynają się pojawiać na skraju umysłu. 

- Spokojnie – podnosi ręce w geście kapitulacji – masz rację, to jest podejrzane, ale 

nie możemy wykluczyć możliwości, że i twoi ludzie mogli zdradzić. 

- Niby po co? 

- Dla władzy – ta prosta i brutalna odpowiedź sprowadza mnie na ziemię. 

- Dobrze. Zastanówmy się. Czy zauważyłeś ostatnio coś dziwnego? – pytam. 

- Uściślij. 

- Nie bądź idiotą, Ian – irytuję się.  

- Nie, oprócz… - przerywa, jego oczy się rozszerzają. – Niemożliwe, ale to musi być 

ona. Nikt inny nie miałby tyle mocy. 

- Kto? 

- Amalia.  

Gdy tylko Ian wypowiada to imię, czuję jak fala przerażenia przelewa się przez moje 

ciało, jednocześnie umysł próbuje zaprzeczyć jego słowom.  

Skąd on ją zna? Jakim cudem o niej myśli?  

- Kłamiesz – odzywam się ostro. 

- Co?  

- Łżesz! – teraz już krzyczę. 

- Czemu niby miałbym… - z początku nie rozumiejąc, teraz to do niego dociera, a 

oczy ponownie się rozszerzają, tym razem wyrażając zrozumienie.  

- Ty ją znasz – dopowiada. 

- Oczywiście, idioto! To moja siostra! – podnoszę głos. 

- Boże… - szepcz. – jak mogłem być tak ślepy? 

- Amalia wyjechała dwa tygodnie temu do Czech. – teraz wszystko ma sens – To 

wtedy ją poznałeś, prawda? – mój głos nie jest już mocny, tylko delikatny. 

- Tak. Amalia Nowakowska, córka Lidera Kosiarzy województwa opolskiego w Polsce. 



Przyjechała doszkalać naszych wojowników – mówi i spogląda na mnie. Zupełnie jakby 

widział mnie pierwszy raz i uznawał za obiekt badań. – Jesteście identyczne. 

-  Ameryki to ty nie odkryłeś, Kolumbie – odzywam się z udawanym śmiechem. 

- Jesteście całkiem inne. Ona jest… 

- Zimną, pozbawioną litości wojowniczką? – wtrącam się. 

-  A ty jesteś… 

- Nieudaczniczką, która ma zdolności do przyciągania kłopotów? – podrzucam. 

- Gadułą, chciałem powiedzieć. – kończy. Prycham. 

- No to skoro sobie wszystko wyjaśniliśmy, może powiesz mi, skąd znak 

Różokrzyżowców na drzwiach? 

- Hm? 

- Drzwi. Róża. Różokrzyżowcy? Mówi ci to coś? – dopytuję. 

- Różokrzyżowcy to my, Kosiarze – odpowiada i zbija mnie z tropu. Znowu. 

 

~*~ 

 

- Że co? 

- No to. Kosiarze to Różokrzyżowcy, tylko pod inną nazwą. Wiesz, podatki i te sprawy. 

Trzeba było ją zmienić, bo źle się kojarzyła. 

- Tak myślisz? – pytam całkowicie pozbawiona rozumu. 

- Mhm. Idea pozostała taka sama. Od wieków nic się nie zmieniło. Nie uczyli was 

tego? 

- Nie – szepczę. 

- No to nieźle. Uczą was tam czegokolwiek? 

- Jak skopać tyłki takim idiotom jak ty – odgryzam. 

- Śmiem wątpić. 

Już mam mu porządnie dogadać, kiedy słyszymy coś, co pozbawia nas oboje 

oddechu. Serce mi przyspiesza i mimowolnie przysuwam się do Iana, patrząc w kierunku 

drzwi. 

- Kroki. – szepcze. 

- Prawdziwy z ciebie Sherlock Holmes.2  - mówię i podchodzę do noża imieniem 

Belzebub. Postanawiam, że dla mnie po prostu będzie się zwać: Bel.  

Ian podchodzi do Uli, która zaczyna syczeć i ożywać na mieczu. Sądzę, że jest 

podekscytowana. Stajemy w pozycjach bojowych: kolana ugięte, klinga miecza w pogotowiu. 

Ostrze błyska w świetle lamp. Skupiam się, gotowa do walki. W sumie, kogo ja oszukuję. Nie 

                                                 
2 Sherlock Holmes – ikoniczna postać genialnego detektywa stworzona przez Sir. Arthura Conan 

Doyle (przyp.aut.). 



potrafię walczyć. Nie mogę jednak stać bezczynnie, kiedy takie coś jak Mroczny Rycerz chce 

dopaść nie tylko mnie, ale i zabija niewinnych ludzi. Może jeszcze istnieć możliwość, że to 

moja siostra za tym wszystkim stoi, a stanie i nic nie robienie na pewno nie doprowadzi mnie 

do prawdy. 

- Przygotuj się. – słyszę. Kiwam głową. 

Kroki są coraz bliżej. W końcu słychać, że ktoś staje za drzwiami. Zaczyna się 

walenie w powłokę, które powoduje niesamowity pogłos. Kulę się w ramionach za każdym 

razem, kiedy dźwięk się rozchodzi w powietrzu. 

- Te drzwi wytrzymają? – pytam. 

- Na pewno – odpowiada Ian i próbuje się uśmiechnąć. – na sto procent. 

- Kłamca – odpowiadam.  

- Przynajmniej się starałem. 

- Dzięki. 

- Podziękujesz jak przeżyjemy – stukot w drzwi się nasila. 

W końcu drzwi nie wytrzymują i zamki puszczają. W powietrzu jest pełno kurzu. Nic 

nie widzę, mogę więc jedynie wyczuć obecność Iana obok i mieć nadzieję, że wszystko się 

dobrze skończy. Pośród pyłu pierwsze pokazują się czerwone, błyszczące nienaturalnym 

blsakiem oczy, później widzę cień sylwetki. Walka w normalnych warunkach jest dla mnie 

kosmicznym wysiłkiem, a co dopiero kiedy jestem całkowicie ślepa. Z ledwością udaje mi się 

wypatrzeć moment, w którym Mroczny Rycerz zdecydował się na atak. 

- Uwaga! – krzyczę i blokuję małym ostrzem klingę rycerza. 

Jest ciężko ze względu na to, iż jestem słaba, niewytrenowana. W dodatku 

oczywiście niski wzrost i mała waga nie są moimi sprzymierzeńcami. Próbuję naprzeć na 

przeciwnika, ale jest to niemal niewykonalne. Szybko tracę siły i zniżam się, aż praktycznie 

jestem na kolanach. Czuję wtedy, że coś się porusza i napór Mrocznego słabnie. Zauważam, 

że przez jego żebra biegnie lśniąca rana, zupełnie jakby ktoś smagnął go ostrzem. Mgliście 

przypomina mi się jak poprzednim razem Rycerz zniknął. Dlaczego tak nie dzieje się i teraz? 

- Co do…? – wydusza Ian.  

- Moja pani wzywa. – mówi Rycerz. 

- Po moim trupie. – odzywa się brunet.  

Wśród tego całego zamieszania widzę jak oczy Uli lśnią.  

- Z miłą chcęcią. – zanim rusza na Iana, popycha mnie na podłogę i kopie w brzuch 

tak, że nie mogę oddychać. 

Jak przez kolejną zasłonę widzę dwa cienie ścierające się w śmiertelnym tańcu. 

Lekkie i precyzyjne ruchy po obu stronach sprawiają, że walka jest wyrównana. Ian atakuje, 

przeciwnik ustawia kontrę. Pchnięcia to w głowę, korpus i nogi są po obu stronach. Żaden w 

tym starciu jeszcze nie został ranny, na nieszczęście dla Iana. Ręce i nogi latają we 



wszystkie strony. Miecze za każdym precyzyjnym ruchem rozprowadzają w powietrze morze 

iskier. Rycerz robi półobrót i kopie chłopaka w brzuch. Ula wypada mu z ręki i ląduje gdzieś 

w kurzu. Tracę nadzieję na to, że przeżyjemy. Zaczynam cicho płakać, a Rycerz pochyla się 

nad leżącym Ianem. Kopie go raz po raz, a temu z ust wychodzą ciche jęki. Nie mogę 

uwierzyć, że Czech tak szybko przegrywa. Jest przecież nie byle wojownikiem. Coś tu nie 

gra, ale postanawiam wziąć się w garść i doczołgać do Uli. Kiedy już mam się ruszyć, 

przypominam sobie o Belzebubie. Dalej mam go w garści. Podnoszę się na kolana, a póżniej 

wstaję. Pomijam fakt, iż chwieję się jak trzcina na wietrze, ale idę w kierunku Mrocznego 

Rycerza. Gdy jestem tuż za nim, Ian niespodziewanie kopie go w kolano, dając mi tym 

samym możliwość idealnego pchnięcia między żebra. Ostrze wchodzi gładko, tylko ledwo 

ocierając się o coś, co kiedyś mogło by być kością. Z ust Istoty wydostaje się przeraźliwy 

wrzask. Nie trwa to długo, bo po sekundzie odwraca się i daje mi cios pięścią w policzek. 

Czuję gruchot łamanej szczęki i ciepło krwi lecącej z nosa. Jestem całkowicie osłupiała i 

nawet nie wiem, kiedy upadam. Słyszę tylko jęk Iana, kiedy również obrywa, a potem jest 

tylko ciemność. 

 

~*~ 

 

- Musiałeś uderzyć ją aż tak mocno? – mówi głos gdzieś nade mną.  

Nie wiem, gdzie jestem, ale powoli zaczynam czuć całe swoje ciało. Obolały brzuch, 

szczęka, łupanie w głowie. Czuję też jakieś zimne, twarde podłoże, na którym leżę. 

Postanawiam, że będę jeszcze jakiś czas udawać nieprzytomną, może się czegoś dowiem. 

- Nieważne – kontynuuje głos. Skądś go zman, ale nie wiem skąd. 

Czuję jak ktoś się nachyla nade mną, a zimny oddech na policzku sprawia, że po 

moim ciele przechodzą dreszcze. 

- Wiem, że nie śpisz. 

 Otwieram oczy. 

- Cześć, rudzielcu – otwieram oczy – gdzie jest moja siostra? 

- Tutaj – ten głos rozpoznam wszędzie – tęskniłaś? 

Muszę się podnieść, a to nie jest łatwe zadanie. Rozglądam się, ale widze niewiele. 

Jestem na betonowej podłodze, oświetlona kręgiem światła, wszędzie indziej panuje 

ciemność. Dopiero kiedy Amalia robi krok do przodu widzę jej idealne, zimne rysy. 

- Nie za bardzo – odpowiadam. 

- Wiesz co, masz moje uznanie siostro – mówi. 

- Za co niby? – pytam. 

- Przetrwałaś tak długo. Razem z Tomkiem stawialiśmy już zakłady – śmieje się. 

- O co chodzi? 



- Ah, Alicjo – kręci głową – Mroczny Rycerz chce twojej krwi, jednak nie dostanie jej, 

dopóki czegoś nie zrobi. 

- Czego? – pytam, bojąc się odpowiedzi – po co ci moja krew? 

- Chcę obalić Lidera – odpowiada – a twoja krew to zapłata dla Rycerza za 

wykonanie roboty. 

Biorę głęboki oddech. 

- Chcesz zabić ojca?! – krzyczę. 

- Nie tylko to. Chcę przejąć jego miejsce – mówi. 

- Wiedziałam,  że to ty – szepczę. 

Amalia chodzi wokół mnie jak tygrys osaczający ofiarę. Zimne oczy pałają złem tak 

mrocznym, że nie da się tego opisać. Przez moment stoi centralnie naprzeciwko mnie, wtedy 

widzę czerwień w jej źrenicach. Poczucie zdrady jest tak silne, że po policzkach lecą mi łzy 

tak wielkie, iż ich ciężar mnie przytłacza. Kiedy moja siostra stała się zła aż do tego stopnia? 

Chyba nikt z nas nie chciał dostrzec zmian w niej zachodzących. Pluję sobie w brodę za 

bycie tak krótkowzroczną. 

- Co ci się stało siostrzyczko? – pytam. 

- Jestem tym, kim miałam być od zawsze. To moje przeznaczenie – odpowiada. 

- Twoje przeznaczenie to spotkanie się z Ulą – słyszę głos zza swoich pleców.  

Odwracam się i widzę Iana, który stoi na skraju cienia, piękny w całej swojej 

okazałości. Ula groźnie posykuje na rękojeści jego uniesionego miecza. Zaskoczona Amalia 

kiwa głową do Tomka, a ten w milczeniu kieruje się na chłopaka. Nie wie jednk, że z Ulą nie 

ma co zadzierać. Po szybkiej wymianie ciosów Ula unosi swój piękny łeb i z zabójczą 

szybkością zamyka pysk na szyi chłopaka. Ofiara się szarpie, oczy ma szeroko otwarte w 

niedowierzaniu. Próbuje oderwać od siebie węża, ale na nic są jego wysiłki. Umiera szybko, 

czyli nie tak jak na to zasługiwał. 

Amalia owładnięta emocjami rzuca się na Iana, ścierając z nim w walce. Chłopak 

rzuca mieczem w moją stronę. Łapię go i odwracam się za siebie. Już widzę Mrocznego 

Rycerza gotowego do walki. Niewiele myśląc rzucam się w jego kierunku. Rozpędzam swoje 

ciało, by z mocą pędu zadać pierwszy cios. Przeciwnik oczywiście nie pozwala mi zadać 

sobie ran, kontrując. Wymierza cios od góry, potem od dołu. Za każdym razem uskakuję i 

blokuję. Gnana gniewem dopiero po jakimś czasie walki zauważam, że miecz lśni na 

czerwono. Oczy Uli robią się mocno niebieskie, a ich blask wręcz oślepia. Udaje mi się 

zadać kilka ciosów naraz, kłując go w udo i brzuch. Z dzikim wrzaskiem biorę olbrzymi jak na 

mnie zamach i jednym, płynnym ruchem obcinam mu głowę. 

Miecz jest tak ostry, że z łatwością przecina materiał kaptura, a zdekapitowana część 

ciała Mrocznego Rycerza turla się po podłodze. Chwilę mi zajmuje dojście do siebie, a gdy to 

robię, Istota znika mam nadzieję, że tym razem na dobre. Patrzę na Ulę, a ta mruga do mnie, 



znów nieruchomiejąc. 

- Dziękuję – szepczę. 

Odwracam się do Iana. Mam przed sobą obraz chłopaka okładającego pięściami 

Amalię. Serce mi się rwie na dwie części, kiedy widzę cierpienie siostry. 

- Dość! – krzyczę. 

Ian się prostuje i odwraca w moją stronę. 

- Chyba dostała za swoje, nie sądzisz? – odzywam się ponownie. 

- Polemizowałbym  – mówi i wstaje, ciągnąc ją za ubrania.  

Kiedy na nią patrzę, czuję jakby to nie była ona, moja siostra. Złe spojrzenie nie 

zniknęło i teraz wiem, że nigdy nie zniknie. Mogę tylko doprowadzić ją przed wymiar 

sprawiedliwości i mieć nadzieję, że zgnije w więzieniu. 

- Oboje za to zapłacicie, rozumiecie? – odgraża się resztkami sił, kiedy ja i Ian 

wleczemy ją w kierunku kwatery głównej Kosiarzy. 

 

~*~ 

- Miałeś dobry plan z tą pułapką. – mówię, gdy wchodzę do pokoju Iana w kwaterze 

Kosiarzy. 

Oboje jesteśmy już wykąpani, raport z wydarzeń jest zdany. Nie wiem jak to wszystko 

się potoczy i szczerze? Nie chcę wiedzieć. Amalia na pewno nie zobaczy słońca przez długie 

lata. 

- Nie no, nie był tak dobry, skoro oberwałaś – odpowiada i podchodzi do mnie.  

- Mimo to: dziękuję Ian. Uratowałeś życie mi i wielu innym. 

- Mam wrażenie, że Amalia jeszcze da o sobie znać – mówi, patrząc mi głęboko w 

oczy. 

- Będę gotowa – odpowiadam hardo. 

- Wiem, Amatorko. Wiem – robi krok do przodu i obejmuje mnie ciasno.  

W końcu czuję się bezpieczna. 

- Musisz jechać? – mruczę w jego pierś. 

- Tak – odsuwa się delikatnie – ale jeszcze się zobaczymy – przesyła mi chłopięcy 

uśmiech. 

- No ja myślę – odpowiadam i uderzam go w ramię.  

Kieruję się do wyjścia. 

- Ej, Alicjo – zagaja na odchodne Ian - jakie są twoje ulubione owoce? – pyta.  

Zbija mnie z pantałyku. 

- Po co chcesz wiedzieć? 

- Po prostu odpowiedz – niecierpliwi się. 

- Gruszki, a co? – odpowiadam. 



- Nic – kręci głową, skonsternowany. 

Wychodzę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. 


