
„O bezdomnym bohaterze.” 

Pewnego dnia w miasteczku Gilbur żył sobie pewien młodzieniec. Był on sierotą, stracił 

swoich rodziców przez morderstwo i wylądował na ulicy, gdzie wiódł samotne życie. Miał on 

czarne, brązowe, brudne włosy i szare poszarpane ubrania. Nie miał on żadnej broni przy 

sobie i przez to był często napadany. Za wszelką cenę chciał normalnie żyć, ale nikt nie chciał 

mu pomóc, mieszkańcy miasteczka ignorowali go, wyzywali, a nawet pluli na niego. 

Pewnej nocy, gdy spał pod gołym niebem napadli na niego trzej zbójcy i kiedy 

zamierzali go pobić na jego szczęście szedł tamtędy wojownik, potrafiący posługiwać się 

każdą sztuką broni. Miał on czarne długie włosy, czarno-brązową pelerynę ze złotymi 

zdobieniami i sakwę, w której trzymał mniejsze sztuki broni oraz gruby skórzany pas, na którym 

miał zaczepiony długi tytanowy miecz z rękojeścią zrobioną z ogromnych kości, w środku, 

której był czerwony klejnot dający mu wielką siłę. Gdy zobaczył napadniętego młodzieńca 

natychmiast ruszył mu na ratunek i wyciągnął ze swojej sakwy, którą miał zawsze przy sobie 

krótkie sztylety i stanął pomiędzy nimi a młodzieńcem. 

- Czy sprawia wam radość krzywdzenie mniejszych od siebie? – zapytał walecznym głosem a 

jego oczy aż płonęły z wściekłości. 

- To nie twoja sprawa, tylko między nami a nim. – odpowiedział jeden z nich, jednak reszta 

siedziała cicho i z przerażeniem chowała głowy. Widząc ich strach odwrócił się w stronę 

sieroty. 

- Czy coś ci zrobili? – zapytał przyjaznym głosem, ale młodzieniec był zbyt przestraszony by 

powiedzieć choćby jedno słowo. Jednak, gdy na niego patrzył, jeden ze zbójców rzucił się na 

wojownika, lecz on niebywale szybko się odwrócił i uniknął jego ciosu. Wtedy do walki 

dołączyła reszta zbójców, ale zostali szybko pokonani, co ich bardzo zdziwiło i uciekli. 

- Więcej tutaj nie wracajcie, bo inaczej gorzko mnie popamiętacie. – krzyknął głośno w ich 

stronę, gdy już uciekali. 

- Czy coś ci zrobili? – zapytał ponownie spokojnym tonem, aby go nie przestraszyć. 

- Dzięki tobie nic mi się nie stało – powiedział cichym głosem. 

- Jak ci na imię? – dodał po chwili, już nieco pewniejszym głosem. 

- Artonidas – odpowiedział mu. 

- A jak ty się nazywasz? – zapytał z zaciekawieniem. 

- Edward – odrzekł. 



- Co tu robisz? – powiedział po chwili 

- Bronię słabszych i pokonuję niesprawiedliwych – odrzekł mu Artonidas 

- Chciałbyś do mnie dołączyć i zwalczać zbrodnię? – zapytał go. Jednak Edward nic mu nie 

odpowiedział tylko kiwnął głową z uśmiechem na twarzy i razem wyruszyli szukać przygody a 

ich pierwszym przystankiem była karczma. Gdy tam dotarli to była późna godzina, więc weszli 

do środka. Wszyscy znali Artonidasa, gdyż był on szanowany w całym miasteczku i wszyscy 

wiedzieli jak potężny jest on. Razem z Edwardem usiadł przy stole i zamówił coś do jedzenia, 

gdyż był bardzo głodny. Karczmarz, który widział wojownika natychmiast dał mu jedzenie. 

Jednak Artonidas spojrzał na Edwarda 

- Czy jesteś głodny? – zapytał go. 

- Nawet nie wiesz jak bardzo – odpowiedział Edward ze łzami w oczach. 

Gdy wojownik zobaczył go, bez chwili zawahania podzielił się z nim swoim jedzeniem. 

Edward uśmiechnął się i od razu zaczął jeść. Gdy zjedli i mieli już wychodzić zatrzymał ich 

największy czarodziej z okolicy o imieniu Hetros. Miał on długą siwą brodę i jasno-niebieską 

szatę oraz kapelusz w tym samym kolorze. W swojej dłoni trzymał drewnianą długą różdżkę z 

ciemno-niebieskim kryształem na końcu. 

- Gdzie wyruszasz Artonidasie? – zapytał czarodziej. 

- Razem z Edwardem szukamy przygody – odpowiedział. 

- Czy chcecie pomóc mi powstrzymać brata? – zapytał Hetros. 

- Brata? Nie wiedziałem, że masz brata. – ze zdziwieniem powiedział wojownik. 

- Tak mojego brata, nikt go ni zna, ponieważ został on wygnany, a wzywanie jego imienia w 

wiosce zakazane. – odpowiedział Hetros. 

Brat miał na imię Kogal i władał on najgorszą możliwą magią – czarną magią. Dzięki 

niej potrafił on niszczyć wszystko co stawało mu na drodze. Przy jej pomocy panował on nad 

stworami tak plugawymi, że żadne ludzkie słowa tego nie opiszą. Czarodziej wytłumaczył im, 

że aby go powstrzymać potrzebują najdoskonalszych broni wykutych w samej górze 

krasnoludów, w Kruczowisku. Więc od razu tam wyruszyli, jednak droga nie była za prosta i 

była bardzo długa. 

- Czy powiesz nam coś więcej o swoim bracie czarodzieju? – zapytał go Edward w drodze.     - 

Hetros opowiedział im tę historię: „Dziesiątki lat temu wraz z bratem uczyliśmy się magii pod 

opieką Ojca. Mnie interesowała magia stworzona do dobrych czynów i pomagania innym, 

słabszym i bezbronnym. Kogal jednak interesował się czarną magią, która była 



najpotężniejszą magią, magią zniszczenia. Dawała ona mu siłę, jednak siła przeistaczała się 

z czasem w gniew. Bardzo mnie smuciło, że mogę stracić własnego brata, dla którego liczyła 

się już wtedy tylko ta zła magia. Byłem przekonany, że mogę pokonać brata i odciągnąć go od 

zła, ale zło zawładnęło nad jego umysłem. Pod wpływem gniewu, który w nim stworzyła chciał 

zawładnąć nad całym światem, a ja nie mogłem do tego dopuścić, więc pobiegłem jak 

najszybciej do Ojca, a on, który też był dobrym czarodziejem odebrał mu wszystkie moce i 

wygnał. Jednak istnieją na świecie jego pomocnicy, którzy zbierają potrzebne mu artefakty, 

przez co ich nie zabije. Mają oni znak rozpoznawczy: kompas z czaszką na środku, 

oznaczający śmierć dla całego świata.’ 

- Więc twój brat jest bezsilny? – wtrącił Artonidas. 

- Nie do końca – powiedział ze zmartwieniem czarodziej. 

- Krążą pogłoski, że niedawno odnalazł starożytną księgę Guldan’a, największego i 

najgorszego czarnoksiężnika, który chodził po świecie. 

- Musimy go powstrzymać – krzyknął Edward. 

- Musimy, inaczej świat czeka zagłada – Powiedział Hetros ze smutkiem w głosie. 

Gdy to powiedział dotarli do ogromnej rzeki, przez którą można było przedostać się 

jedynie mostem, którego pilnował straszny, brzydki zielony i wielki Ogr. Miał on bardzo żółte 

zęby i kilka metrów wzrostu. 

- Jeżeli chcecie przejść przez rzekę, musicie odpowiedzieć na moje pytanie – powiedział. 

- A więc słuchamy – powiedzieli jednym głosem. 

-Ten, kto mnie tworzy, nie potrzebuje mnie, kiedy to robi. Ten, który mnie kupuje nie potrzebuje 

mnie dla siebie. Ten, kto mnie użyje, nie będzie o tym wiedział. Czym jestem? – za pytał ich 

Ogr. Po tym pytaniu pytali jeden drugiego i zastanawiali się jaka może być odpowiedź. 

Wymieniali po kolei swoje propozycje, ale po chwili zastanowienia dotarli, że każda z nich jest 

błędna. 

- Już wiem – powiedział wnet Edward. 

- Jaka jest odpowiedź? - zapytał Ogr. 

- Trumna – powiedział z niepewnością Edward. 

- Ooo, dobrze – odparł Ogr. 

- A więc możecie przejść. – dodał 



Tak jak powiedział im, tak też zrobili i przeszli. A gdy szli, czarodziej i wojownik 

zastanawiali się jakim cudem Edward znał odpowiedź na zagadkę brzydkiego Ogra. Fakt, że 

oni nie znali odpowiedzi bardzo ich zbulwersował. 

- Jakim cudem znałeś odpowiedź Edwardzie? – wreszcie zapytał. 

- Nie mam pojęcia czarodzieju – odparł mu z zaskoczeniem. 

- Czy miałeś przy sobie kamień filozoficzny? – dodał Hetros. 

- Nawet nie mam pojęcia co to jest – odrzekł Edward. 

- Potrafi on dać używającemu nieskończoną wiedzę – odparł czarodziej. 

- Nie miałem go nawet nigdy w rękach, a nawet o nim nie słyszałem – powiedział młodzieniec. 

Wtedy czarodziej uśmiechnął się do niego, a on do Hetrosa i ruszyli dalej wraz z Artonidasem 

w przygodę. 

Zbliżał się już wieczór, więc znaleźli miejsce do spania w pobliskiej szopie, która 

należała do rolnika, który pozwolił im tam zostać i spać na słomie i drewnie. Gdy mieli już iść 

spać Hetros zapytał Edwarda: 

- Skąd pochodzisz Edwardzie? Słyszałem o Artonidasie wiele, ale o tobie nic nie wiem. 

Jednak Edward nie chciał, aby czarodziej się dowiedział, że jest on bezdomny i nie ma żadnej 

rodziny. Zauważył to Artonidas i natychmiast powiedział: 

-  Czy nie jesteście głodni? 

- Jesteśmy – odpowiedzieli mu. 

- To chodźcie, zapytamy rolnika czy ma coś do jedzenia – zasugerował wojownik. Jednak gdy 

weszli do jego domu zastali go martwego, więc go zakopali i wzięli jedzenie z jego pola i domu, 

zjedli i poszli spać. 

Obudził ich krzyk kobiety napadniętej przez zbójców. Wojownik natychmiast rozpoznał w nich 

te same osoby, które napadły Edwarda. Kiedy zbójcy zobaczyli wojownika puścili kobietę, 

która natychmiast uciekła, a oni ruszyli do walki, jednak obawiali się oni, gdyż rozpoznali oni 

w nim tę samą osobę, która obroniła bezdomnego. Stał się on tak zły, że dwóch z nich 

natychmiast pozabijał, a jednego, który ocalał zaczął szarpać. 

- STÓJ – krzyknął głośno Edward. Artonidas puścił go, a ten patrzył jak dwóch pozostałych 

umiera, wykrwawiając się. Hetros przypatrzył mu się i zauważył, że na jego szyi ten sam znak 

rozpoznawczy, o którym wcześniej wspominał. 



-Gdzie jest Kogal? Mów natychmiast. – krzyknął czarodziej. 

- Nie wiem o kim mówisz starcze. -  powiedział z pogardą zbójca. Wtedy Hetros rozkazał 

Artonidasowi chwycić go za szyję i podnieść, aby zaczął mówić. Jak powiedział Hetros tak też 

wojownik zrobił. 

- Dobra, będę mówił – powiedział przyduszany zbójca. 

- Jest on na wschód stąd w starej kamiennej wieży otoczonej lawą i polem siłowym. Ale to i 

tak nie ma sensu bo już nie uda się wam go powstrzymać, niedługo zawładnie nad światem, 

a wy zginiecie – powiedział zbójca, a wtedy Artonidas chwycił za swój miecz i odciął mu głowę 

jednym ciosem. 

- Czemu to zrobiłeś? – krzyknął Edward. 

- Znudziło mnie jego gadanie – odparł wojownik. Bohaterowie wiedzieli już gdzie mają iść, ale 

jeszcze potrzebowali mitycznych składników do wytworzenia potrzebnej im broni. 

- Najpierw potrzebujemy smoczej krwi, którą możemy jedynie zdobyć ze smoka drzemiącego 

w grocie około dziesięć mil stąd – powiedział Hetros. 

- A więc ruszajmy – odpowiedzieli mu. Tak jak powiedzieli, tak też zrobili i poszli. Szli już ponad 

godzinę i bardzo się zmęczyli, gdyż było wtedy bardzo ciepło cały dzień, więc zrobili sobie 

przerwę pod drzewem dębu. 

- To drzewo ma ponad dwieście lat – oznajmił im czarodziej. 

- Skąd to wiesz Hetrosie? – zapytał ze zdziwieniem Edward. 

- Ja wiem wiele rzeczy o różnych rzeczach. Za każdym razem gdy dowiaduję się nowej wiedzy 

i jest ona interesująca lub ciekawa to zapisują ją sobie w mojej księdze. 

- Księdze? – znowu zapytał młodzieniec. 

- Tak, póki Artonidas nie patrzy mogę ci ją pokazać, gdyby ją zobaczył bardzo by się 

zdenerwował, nie uznaje on żadnej wiedzy, gdyż ufa on tylko sile i uzbrojeniu. 

- Czemu tak mówisz Hetrosie? – dopytywał się Edward. 

- A on mu odpowiedział – Jest on znanym człowiekiem lecz nie bardzo bystrym. Co prawda 

nie jest on człowiekiem głupim, ale też nie jest za mądry. Znam go już dobre paręnaście lat i 

wiem, że nie ufa on wiedzy i mądrości. 

Gdy to powiedział wyruszyli razem z Artonidasem i Edwardem do smoczej groty i wreszcie 

dotarli na miejsce podróży. Kiedy stali od groty parędziesiąt metrów czarodziej powiedział: 



- Pamiętajcie, musimy być bardzo cicho, aby nie obudzić smoka bo inaczej będziemy martwi. 

- Dobrze, będę cicho – odrzekł cicho Edward. 

- A ty będziesz ci… – zapytał się Hetros, skierowany w stronę wojownika. 

- Nie możemy go po prostu pokonać? – wtrącił Artonidas. 

- NIE – krzyknął czarodziej do wojownika. Swoim krzykiem prawie obudził drzemiącego 

smoka. 

- Uff, było blisko – dodał ze strachem. 

- Dlaczego nie możemy go pokonać? – zaczął wykłócać się wojownik. 

- Jesteśmy za słabi aby go pokonać, jego łuski są odporne na moje zaklęcia i na wszelką 

dostępną nam broń, a jego jedno zionięcie może nas pozbawić życia – wyjaśnił mu czarodziej. 

- To jakim cudem mamy pozyskać jego krew? – zapytał Edward. 

- To proste, jedyne miejsce, na którym nie ma łusek to jego brzuch. Jeśli zrobimy takie małe 

nacięcie, że smok się nie obudzi to możemy do tej szklanej fiolki zebrać jego krew i szybko 

wynosić się z tego miejsca. – odpowiedział mu czarodziej. Po tych  słowach weszli do groty. 

- Zachowajcie niesamowitą ciszę – szepnął do nich czarodziej bardzo cichym głosem. Gdy 

przechodzili obok smoka zauważyli wiele kości leżących przy smoku. Artonidas wyciągnął ze 

swojej sakwy jeden ze sztyletów i zrobił małe nacięcie tak jak powiedział Hetros i zebrali krew, 

którą Edward schował do swojego plecaka. 

Gdy już byli przy wyjściu  Edward przypadkowo nadepnął na jedną z kości i smok się 

obudził. Cała grota zaczęła drżeć, a smok był rozgniewany. Zaczął machać swoim olbrzymim 

ogonem i skrzydłami. Były one tak masywne, że gdy smok uderzył nimi Edwarda to złamał on 

swoją rękę i nogę. Gdy czarodziej to zobaczył podbiegł wraz z Artonidasem do Edwarda, użył 

on zaklęcia niewidzialności i szybko uciekli z groty na bezpieczną odległość. Użył on również 

zaklęcia leczenia na Edwardzie i jego ręka oraz noga były już zdrowe. 

- Jak to zrobiłeś? – zapytał zafascynowany Edward. 

- Znam wiele zaklęć, które potrafią zrobić o wiele więcej – odrzekł Hetros z uśmiechem na 

twarzy. 

- To dlaczego nie jesteś w stanie pokonać swojego brata? – zapytał go Edward. 

- Potrafi on jednym słowem tworzyć całe potężne armie nieumarłych. Jest on odporny na 

większość moich zaklęć i sam włada czarną magią, dzięki której może on zawładnąć nad 



każdym śmiertelnikiem. Jednak jego najgorszą z mocy jest zmiana postaci, potrafi się zamienić 

we wszystko co już widział w całym swoim życiu. Sam nie dam rady go pokonać ale razem z 

tobą i Artonidasem jesteśmy w stanie utrzymać pokój na świecie. 

- Ze mną? – zapytał ze zdziwieniem młodzieniec. 

- Tak z tobą, posiadasz wielką wiedzę i umiejętność zdrowego myślenia, nie skrzywdziłeś też 

w swoim życiu żadnej żywej istoty – odrzekł mu czarodziej. 

- Skąd to wiesz Hetrosie? – zapytał z jeszcze większym zdziwieniem Edward. 

- Mam jeszcze jedną moc, moc widzenia przeszłości ludzkiej. Masz bowiem czyste serce 

Edwardzie – odparł mu Hetros. Jednak Edward milczał, był on niesamowicie ucieszony, że ma 

czyste serce. Nie wiedział jeszcze, że ta informacja się mu na coś przyda. 

- Ruszamy? -krzyknął z oddali Artonidas. 

- Tak, teraz potrzebujemy mistyczne drewno ze świętego lasu, który znajduje się na zachód 

stąd – powiedział czarodziej. 

- Jak daleko jest ten las? – zapytał wojownik. 

- Około 3 mile stąd – odpowiedział mu Hetros. 

- A więc ruszajmy – dodał Edward. 

Do lasu prowadziła bardzo ciężka droga, na której bohaterowie napotykali dziesiątki 

przeciwników, lecz pokonywali ich bez żadnej trudności. W czasie jednej z walk ich ubrania 

zostały całe poszarpane, a oni byli głodni i spragnieni. Na ich szczęście przejeżdżał tamtędy 

w wozie handlarz, był on ubrany w bogato zdobione, ręcznie szyte ubrania. Miały one kolor 

jasno-niebieski, a zdobienia były złote.  Zatrzymał się obok nich i gdy ujrzał wojownika i 

czarodzieja w takim stanie to dał im jakieś ubrania i coś do zjedzenia i picia. Jedynie 

Edwardowi nic nie dał, gdyż nie wiedział kim on jest i skąd pochodzi. Po chwili rozpoznał w 

nim tę samą osobę, która niedawno siedziała i żebrała na ulicy. 

- To ty biedaku? – zapytał go z oburzeniem. 

- Nie dam ci ani złamanego grosza, nawet o tym nie myśl – dodał z jeszcze większym 

oburzeniem. Gdy Artonidas to ujrzał chwycił kupca za włosy i wyciągnął ze swojej sakwy jeden 

ze sztyletów i przyłożył go do szyi kupca. Jednak ten był gotowy na tego typu sytuacje i również 

wyciągnął sztylet, nieco mniejszy ale również bardzo ostry i przyłożył do szyi wojownika. Wnet 

do całej akcji wtrącił się również Hetros i szybko wytrącił kupcowi z ręki sztylet za pomocą 

swojej laski. 



- Wybieraj: albo odcięta głowa, albo dasz mu ubrania i jedzenie – wrzasnął do niego wojownik 

i coraz bardziej przyciskał ostrze swojego sztyletu do jego szyi. 

- Dobrze, dam mu wszystko – powiedział kupiec resztą swoich sił. Wtedy Artonidas puścił go, 

a ten dał z obudzeniem na twarzy, ubrania Edwardowi i szybko odjechał. Edward szybko 

założył ubrania i zjadł co mu dano. Otrzymał także duży skórzany plecak. 

- Dziękuję wam -  powiedział rozradowany, lecz po chwili dodał: 

- Czy to nie była kradzież? – zapytał dwóch pozostałych. Hetros milczał, lecz wojownik 

uśmiechnął się i odpowiedział na jego pytanie: 

- Żaden czyn nie jest zły jeśli pomoże on komuś innemu. - Edward jednak nic już nie 

odpowiedział i nastała niezręczna cisza. 

- Zatem chodźmy dalej, las jest już niedaleko – powiedział czarodziej przerywając ciszę. 

Więc poszli, na swojej drodze nie zastali już nikogo. Zauważyli jednak, że las jest 

opustoszały oraz zakażony i nie ma w nim żadnej żywej istoty. Powodem tego był Kogal, który 

rzucił na las klątwę. Hetros gdy zobaczył w jakim stanie jest las użył swojej mocy widzenia 

przeszłości. 

- On tu był.. – powiedział ze strachem czarodziej. 

- Nie przypuszczałem, że księga Guldan’a daje mu aż taką moc. To miejsce wkrótce całkowicie 

zostanie zniszczone, drzewa wyglądają kompletnie spaczone, a on był tu niedawno – 

powiedział Hetros z zaniepokojeniem, był on przerażony mocą czarnoksiężnika. 

- Nic nam więcej nie zostało, niż zebrać drewno z tego lasu – powiedział zniecierpliwiony 

wojownik, lecz czarodziej go zatrzymał. 

- Stój natychmiast! – wrzasnął z całej siły Hetros. 

- Musicie wiedzieć jedno: przez środek całego lasu prowadzi ścieżka, z której nie możemy 

zejść na chociażby jedną, małą chwilkę – dodał. 

- Dlaczego? -  zapytał go Artonidas. 

- Każdy kto zejdzie ze ścieżki natychmiast zgubi się i już nigdy nikt go nie odnajdzie. Jednak 

podążając za głosem swojego serca można odnaleźć ścieżkę i wyjść z lasu – odrzekł 

wojownikowi czarodziej, wyjaśniając mu tym działanie klątwy, którą rzucił na to miejsce Kogal. 

- Musimy szybko iść, klątwa się rozprzestrzenia ale jeszcze raczej nie zdążyła dotrzeć do 

końca, powinno tam być jeszcze chociaż jedno zdrowe drzewo. 



Tak jak powiedział, tak też zrobili i jak najszybciej udali się w głąb lasu. Było tam bardzo 

cicho, gdyż nie spotkali tam żadnej żywej istoty. Ciszę jednak przerwał wiatr odbijający się od 

gałęzi drzew. Było w nim słychać rozkaz zawrócenia i odejścia jak najdalej od lasu. Mimo 

wiatru i jego rozkazów poszli dalej. 

- Spójrzcie! – powiedział do nich czarodziej. 

- Oto jest zdrowe drzewo, lecz zaraza już tu dotarła. Musimy szybko zerwać kilka gałęzi, zanim 

będzie za późno – dodał Hetros. Artonidas jednak zobaczył, że ścieżka już się kończy i nie 

dosięga do drzewa. 

- Nie damy rady – powiedział ze smutkiem w głosie wojownik i wskazał palcem na koniec 

ścieżki. Wraz z czarodziejem się zasmucili, lecz Edward podbiegł do drzewa, gdyż nie udało 

im się go zatrzymać. 

- Stój, stój – krzyczeli do niego, ale on już ich nie słyszał i przepadł. 

- Co teraz? – zapytał ze zmartwieniem wojownik. Lecz czarodziej mu odpowiedział: 

- Już nic nie da się zrobić. Po tych słowach z płaczem w oczach wrócili ścieżką przed las i 

zaczęli wspominać młodzieńca i jego niesamowite czyny, jednocześnie przy tym rozpaczając. 

W tym samym czasie Edward nie wiedział, że się zgubił i w spokoju zrywał tyle gałęzi 

ile był w stanie unieść i schował je do plecaka. Gdy się odwrócił zobaczył, że nie ma przy nim 

Hetrosa i Artonidasa, Zrozumiał wtedy, że się zgubił i przypomniał sobie słowa Hetrosa o 

klątwie. 

- O nie.. – powiedział do siebie ze strachem. Zrozumiał wtedy, że się zgubił i zaczął biegać, 

próbując za wszelką cenę odnaleźć ścieżkę. Kiedy zrozumiał, że to nic nie daje zatrzymał się 

i głęboko oddychał. 

- Zamknij oczy i idź tak jak podpowiada ci serce – mówił sam do siebie cichym tonem po chwili. 

Zamknął więc oczy i zaczął iść. Kiedy serce mu podpowiadało aby skręcać w lewo to skręcał 

w lewo, a kiedy w prawo to skręcał w prawo. Szedł już ponad kwadrans i nagle stanął na 

kamiennej płycie. Gdy otworzył oczy zobaczył, że stoi na końcu ścieżki, tam gdzie się zgubił i 

wielce się rozradował. Jak najszybciej biegł ścieżką aż na sam początek lasu. 

Kiedy tam dotarł, dostrzegł w oddali swoich towarzyszy, którzy już odchodzili, zrozumiawszy, 

że nic nie mogą zrobić, że są bezsilni. Wtedy Edward krzyknął donośnym głosem: 

- Gdzie idziecie? – a oni gdy to usłyszeli myśleli, że to wiatr. Wtedy Edward krzyknął jeszcze 

raz głośniej: 



- Gdzie idziecie? – oni zaś się odwrócili i zobaczywszy Edwarda, zaczęli płakać ze szczęścia, 

pobiegli w jego stronę, a on pobiegł do nich i kiedy spotkali się, mocno go uściskali. 

- Ty żyjesz! – krzyknął szczęśliwym głosem Artonidas, a jego  łzy nie przestawały lecieć z 

oczu. 

- Jakim cudem? – zapytał Hetros, niedowierzał on, że młodzieniec wyszedł z przeklętego lasu. 

- Posłuchałem głosu swojego serca – powiedział dumnym głosem. Gdy to powiedział pokazał 

im gałęzie, które zerwał z mistycznego drzewa. 

- Niemożliwe!  -  powiedzieli, a w ich oczach błyszczały promyki szczęścia. Hetros patrzył na 

niego z niedowierzaniem i powiedział: 

- Jeszcze tylko potrzebujemy najtwardszej substancji na Ziemi, Adamantytu. Możemy go 

znaleźć jedynie w najgłębszych kopalniach goblinów na północy. Pracują one w nich od tysięcy 

lat, znają ich każde zakamarki i są bardzo nieprzyjazne. 

- A więc ruszajmy – powiedział natychmiast Edward, a oni się dziwili, że żyje. Nie okazywał on 

tego, ale w głębi serca aż tryskał radością. Kiedy ich zobaczył zrozumiał, że ma wreszcie 

rodzinę. 

Wyruszyli, a droga wydawała się im za spokojna. Nie spotkali oni żadnego przeciwnika, 

jedynie co pewien odcinek drogi stały znaki ostrzegające przed kierowaniem się w stronę 

kopalni goblinów, a tym bardziej wchodzeniem do środka. Jednak zignorowali znaki i dotarli 

pod wejście do środka. 

- Jest ich tu tysiące! – szepnął czarodziej. 

- Dlatego musimy zachować jak największą ostrożność, nie mogą nas zobaczyć, to by 

oznaczało naszą śmierć - dodał po cichu Edward. 

- Wchodzimy? – zapytał Artonidas. 

- Wchodzimy – odpowiedzieli mu. 

Wtedy czarodziej rzucił na wszystkich ponownie zaklęcie  niewidzialności. Mimo tego 

zaklęcia musieli zachować ciszę, ponieważ gobliny natychmiast zorientowałyby się, że ktoś 

nieproszony jest w środku. Skradali się, aż do serca kopalni, miejsca gdzie się one wszystkie 

łączą, gobliny przechowują tu wszystkie wykopane surowce i minerały. Gdy tam dotarli, 

zauważyli czerwony surowiec, był to Adamantyt , który wyszukiwali. Poczekali, aż wszystkie 

gobliny pójdą kopać z daleka od nich i Hetros powiedział: 



- Pamiętajcie, jeśli weźmiemy stąd Adamantyt to my będziemy niewidzialni, ale surowiec już 

nie. Musimy być tak ostrożni, jakbyśmy nie byli niewidzialni – po tych słowach każdy z nich 

chwycił tyle cennego surowca ile jest w stanie unieść i zaczęli zmierzać w stronę wyjścia z 

kopalni. Jednak gdy już wychodzili jeden z goblinów, którego oni nie dostrzegli zauważył, że 

ich surowce opuszczają kopalnie. Krzyknął na cały głos: 

- Ergh gher mreh! – tym okrzykiem zwołał resztę goblinów do wyjścia. Na nieszczęście 

bohaterów, efekt niewidzialności minął i jak najszybciej wybiegli na zewnątrz. Położyli na ziemi 

zdobyte surowce i wiedzieli, że czeka ich walka. 

- Masz, przydaj się na coś – powiedział wojownik do Edwarda, po czym dał mu swoje sztylety, 

a sam chwycił za miecz. 

- Przybywaj przyjacielu! – krzyknął Hetros, a zza kopalni wyłonił się gryf, ogromna istota 

przypominająca lwa z orlimi skrzydłami. 

Gobliny jak i Artonidas oraz Edward patrzyli się ze strachem na gryfa, pierwszy raz 

widzieli tak niesamowitą istotę na oczy. Czarodziej rozkazał gryfowi atakować gobliny i walka 

się zaczęła. Gryf miażdżył dziesiątki goblinów naraz, a Hetros rozcierał je w proch przeróżnymi 

zaklęciami. Resztą z nich zajęli się Edward i Artonidas, Edward zabijał gobliny szybkimi 

ciosami jeden po drugim, wówczas Artonidas jednym zamachem przecinał ich wiele na raz. 

Walkę oczywiście wygrali bohaterowie oraz gryf. Byli oni ucieszeni, ponieważ było coraz 

bardziej widać u nich współpracę. 

- Też potrafisz przyzwać przeróżne istoty? – zapytał ze zdumieniem Edward. Hetros jednak 

mu odpowiedział: 

- Powiem wam szczerze, nie wiedziałem, że to wyjdzie, pierwszy raz próbowałem magii 

przywoływania, na szczęście się udało. 

- Czy to nie jest ta zła magia, o której nam wcześniej opowiadałeś? – zapytał go Artonidas. 

- Każda magia we wszechświecie dzieli się na tę dobrą i złą, tak jak magia przywoływania. 

Kogal także włada magią przywoływania, ale ta, której on używa potrafi tylko niszczyć i 

sprowadzać nieszczęście. Ta której ja używam jest stworzona do dobrych celów i niszczenia 

zła – wytłumaczył im czarodziej. 

- Możemy teraz dzięki gryfowi przemieszczać się o wiele szybciej niż chodząc na piechotę – 

zasugerował im Hetros. Zebrali z ziemi potrzebne im surowce i wsiedli na gryfa. 

- Mamy już wszystkie potrzebne materiały do stworzenia mitycznej broni – powiedział 

Artonidas gdy lecieli. 



- Tak mamy, jednak od jej stworzenia dzieli nas jeszcze długa droga – odparł czarodziej. 

- Gryf jest dosyć szybki, zaraz powinniśmy być na miejscu – powiedział mu Edward. 

- Nie chodzi mi o drogę do samego Kruczowiska, krasnoludy, które się tam znajdują są 

strasznie uparte i nie lubią pomagać innym, a zwłaszcza nieznajomym. Interesują się tylko 

własnymi sprawami, a reszta jest dla nich obojętna. Trudno będzie ich przekonać aby nam 

pomogli – odrzekł Hetros Edwardowi. 

- Jak nie pomogą z własnej woli to trzeba będzie użyć siły – zasugerował wojownik. 

- Nie, w żadnym wypadku. Mówiłem wam przecież, że są oni najpotężniejszymi kowalami we 

wszechświecie. Moją oni wyposażenie, o którym nam się nawet nie śniło. Ich topory i miecze 

są tak ostre i twarde, że przecinają zwykłe zbroje w pół. Pamiętasz jak twoje bronie nie były w 

stanie przeciąć smoczej łuski? Ich potrafią to zrobić z niesamowitą łatwością jednym cięciem. 

Ponadto ich zbroje są całe zrobione z Adamantytu i nic nie jest w stanie ich zniszczyć, a nawet 

przebić. Jednak ich wyposażenie nie jest jedyną ich mocną stroną. Przez to, że przez dziesiątki 

lat wykuwali, udoskonalali swoje wyposażenie i  są świetnymi wojownikami, każdy z nich 

potrafi pokonać całą armię przeciwników w pojedynkę – wyjaśnił mu i Edwardowi czarodziej 

- Skąd wiesz tyle o krasnoludach? – zapytał z ciekawością Edward. 

- Dawno temu podróżowałem z nimi i pewnym Hobbitem i wspólnie przeżywaliśmy przeróżne 

przygody. Piękne czasy -  powiedział ze wzruszeniem Hetros. 

- Co to jest Hobbit? Pierwszy raz o czymś takim słyszę – zapytał go Artonidas. 

- Jest to rasa, która charakteryzuje się niskim wzrostem i krępą posturą. Mają oni również czuły 

słuch i ostry wzrok,  dzięki czemu potrafią w razie zagrożenia zwinnie i bezszelestnie uciec. 

Bardzo lubią mieć wszystko po swojemu i bardzo lubią częste i obfite posiłki. 

Gdy to powiedział zza gór wyłoniła się ta największa, Kruczowisko. Aby się dostać do 

środka trzeba było pokonać gigantyczne, potężne i bardzo ciężkie drzwi. Do samych drzwi 

prowadził również gigantyczny most, który z dwóch stron otoczony był przepaścią tak głęboką, 

że nie można było dostrzec co było na samym dole. Czarodziej kazał gryfowi wylądować na 

moście i odlecieć w bezpieczniejsze miejsce, a sami podeszli pod ogromne drzwi. 

- Jest tam kto? – zapytał Hetros pukając w drzwi wielką metalową kołatką. 

- Kto tam i czego chce? – zapytał z niechęcią jeden z krasnoludów, Boril. Był on ich przywódcą. 

Przez szparę w drzwiach widać było, że ma długą siwą brodę, sięgającą aż do ziemi. Był on 

najwyższym z krasnoludów, jednak dalej był strasznie niski. Miał na sobie adamantytową 

zbroję i trzymał w dłoni kufel piwa. 



- Hetros, twój dawny znajomy – odparł mu czarodziej. 

- Hetros, Hetros? O Hetros, czy to ty? – zapytał krasnolud, gdy przypomniał sobie dawnego 

towarzysza. 

- Tak, wpuścisz nas? – zapytał. 

- Nas? Kto tam jeszcze z tobą jest? – zapytał ze zdziwieniem Boril. 

- Tak. Są jeszcze ze mną moi towarzysze – powiedział mu Hetros. 

- Otworzyć wrota! – krzyknął głośno do reszty. Wtedy ziemia zaczęła się trząść od masy 

otwierających się wrót. Kiedy się otworzyły bohaterowie ujrzeli ogromne piece hutnicze i 

dziesiątki tysięcy sztuk broni oraz zbroi. 

- Witaj Hetrosie – powiedzieli wszyscy krasnoludowie, którzy byli przy wejściu. 

- Witajcie, miło się spotkać po tylu latach – powiedział do nich czarodziej. Oni szybko urządzili 

ucztę na jego cześć i wszyscy się porządnie najedli i napili. 

- Co was do nas sprowadza? – zapytał Boril. 

- Potrzebujemy pilnie waszej pomocy – powiedzieli im szybko Artonidas i Edward. 

- Nie możemy tak szybko o tym wspominać – powiedział Hetros do swoich towarzyszy. 

- Pomocy? My nie lubimy nikomu pomagać, mamy wystarczająco swoich spraw na głowie – 

odrzekł im Boril, a wraz z nim kilku innych. 

- Zapomnieliście już jak wam pomagałem lata temu? – zapytał czarodziej ze złością w głosie. 

- Nie tylko ty nam pomagałeś, każdy pomagał każdemu i jesteśmy kwita – powiedział mu Boril, 

a z nim kilku innych. Wtedy czarodziej wziął na bok Edwarda i Artonidasa. 

- Musimy to zrobić inaczej – powiedział im. 

- Ale jak, nie da się ich przekonać – odpowiedzieli mu. 

- Krasnoludy uwielbiają kilka rzeczy: Alkohol, wykuwanie i surowce – odrzekł. Po tych słowach 

wrócił do Borila i innych. 

- A co jeśli zaoferujemy wam to? – zapytał ich czarodziej i pokazał im surowce, które ze sobą 

mieli. 

- Czy to Adamantyt? Zużyliśmy cały zapas na zbroje i miecze, brakuje nam go jeszcze na 

tarcze – powiedział krasnolud. 



- Umowa jest prosta: jeśli wykujecie nam miecz z Adamantytu i smoczej krwi to oddamy wam 

tyle surowca ile nam zostanie – odpowiedział mu Hetros. 

Krasnoludy nic nie powiedziały, tylko kiwnęły głowami i zabrały się do kucia oręża. 

Przełożyły do wielkiego pieca cenny surowiec i dodały smoczej krwi. Gdy całość się roztopiła 

i wymieszała, przelali substancję do formy na długie i grube ostrze. Kiedy ostrze miecza 

ostygło, jeden z krasnoludów wziął gałęzie z mistycznego drzewa i zrobił z nich lekką, ale 

twardą rękojeść. Ostatnim krokiem było połączenie dwóch części w całość. Boril zawołał w 

tym celu czarodzieja, aby za pomocą swojej magii złączył części miecza. Hetros wycelował 

swoją różdżką pomiędzy ostrze i rękojeść, a krasnoludy pchały je do siebie. Ręce czarodzieja 

całe drżały, ale nie odpuszczał. Wtedy Edward i Artonidas ustawili się z dwóch stron i pomogli 

krasnoludom złączyć magiczny oręż. Po chwili części się złączyły, a wszystkich odrzuciło od 

broni. 

- Jest gotowa – powiedział Boril. Nie mógł on oderwać wzroku od tak niesamowitej broni, którą 

dopiero stworzyli. Nie był on w stanie jej  podnieść, gdyż była ona za duża w porównaniu do 

niego. 

- Na szczęście, zgodnie z umową możecie zatrzymać resztę Adamantytu. – odpowiedział mu 

czarodziej chwytając za oręż. Oni natychmiast wykuli z surowca duże, twarde, a zarazem 

lekkie tarcze, a dwie z nich dali bohaterom w podziękowaniu. 

- Ruszajmy, możemy już go pokonać – powiedział Hetros do Edwarda i Artonidasa. 

I ruszyli, nie polecieli na gryfie przez to, że Hetros nie chciał ryzykować, że gryf może 

zginąć w trakcie podróży, a droga nie była aż tak długa, więc go nie wzywał. Gdy byli coraz 

bliżej wieży, spotykali coraz więcej nieumarłych, przywołanych przez czarnoksiężnika. 

Wreszcie dotarli, a bohaterów i Kogala dzieliły jedynie stare drewniane drzwi. Nie mogli dłużej 

czekać i ryzykować, że Kogal będzie zbyt potężny, więc weszli, a on ich zauważył. 

- Bracie.. Dawno się nie widzieliśmy – dodał złowieszczym głosem. 

- I już się nie zobaczymy – odrzekł mu czarodziej, pokazując mu przepotężny miecz, którym 

mieli  go pokonać. 

Wtedy oczy Kogala zaświeciły się zielonym  płomieniem, a wieża zaczęła się cała 

trząść. Po schodach do wieży zaczęło wchodzić niezliczenie wiele przywołańców 

czarnoksiężnika. Były to szkielety, nieumarli i wiele więcej z jego armii. Artonidas i Edward 

szybko pobiegli bronić wejścia, aby nie dostały się one na górę. Hetros zaś zajął się bratem, 

jednak nie był on wstanie go pokonać, gdyż ich mieli oni równe i przeciwne moce. Czarodziej 



szybko wyciągnął mityczny miecz i próbował odciąć głowę Kogala. Nie mógł on jednak trafić, 

gdyż czarnoksiężnik unikał każdego jego ciosu, a gdy już trafił ostrze się od niego odbiło. 

- To niemożliwe! – krzyknął ze słabością Hetros. A Kogal pochwycił go i gdy próbował go zabić, 

do walki wkroczył wojownik, lecz przy jego ciosie miecz również nic nie zrobił 

czarnoksiężnikowi. Czarnoksiężnik z furią patrzył na Edwarda i zaczął powoli iść w jego  

stronę. 

- Jesteś zbyt słaby, nic nie możesz zrobić, jesteś nikim – mówił Kogal do Edwarda. W tym 

samym czasie Hetros rozmyślał dlaczego miecz nic nie zrobił jego bratu. 

- Jedynie człowiek o czystym sercu może władać całą jego mocą – powiedział wreszcie 

czarodziej. Gdy Edward usłyszał jego słowa, podniósł miecz i niecelnym trafieniem odciął mu 

dłoń. Widząc to, czarnoksiężnik zaczął atakować Edwarda próbując za wszelką cenę odebrać 

mu broń, ale młodzieniec nie dawał się trafić, robiąc uniki. Wtedy Edward ogłuszył Kogala, 

który upadł. 

- Szybko Edwardzie, głowa! – krzyczeli Hetros i wojownik. Edward zrobił, tak jak mu mówili i 

jednym ciosem odciął czarnoksiężnikowi głowę, a miecz swoją potęgą zburzył wieżę i starł 

czarnoksiężnika w drobny pył. 

- Gdzie jesteś?! – krzyczeli wojownik z czarnoksiężnikiem, próbując odnaleźć młodzieńca w 

ruinach wieży. W końcu go odnaleźli i zdjęli z niego skałę. Miecz jednak swoją potęgą 

wyniszczył ciało młodzieńca. 

- Wygraliśmy? – zapytał ostatkiem sił. 

- Ty wygrałeś bohaterze – odpowiedzieli mu ze łzami w oczach i goryczą w głosie, a on się 

uśmiechnął. 

- Widzę światło – ledwie powiedział. 

- Nie możesz teraz odejść, twoja rodzina cię potrzebuje – powiedział czarodziej, który nie 

wiedział, że młodzieniec nie ma żadnej rodziny. 

- Rodzina? Ja nie mam rodziny – odparł mu Edward. 

- To skąd pochodzisz? – zapytał go Hetros. 

- Pochodzę z miasteczka Gilbur, ale całe życie spędziłem na ulicy – powiedziawszy mu, 

natychmiast skonał, a oni głośno zapłakali. 



Bohaterowie urządzili mu należyty pogrzeb, na którym byli wszyscy z ich miasteczka, płakali 

oni za Edwardem, chociaż jedyne co wiedzieli o nim to, że był bohaterem o czystym sercu. 

Artonidas zabrał głos i powiedział do wszystkich: 

- Spotkaliśmy się tu, aby pochować Edwarda. Spędził on połowę swojego życia jako żebrak z 

ulicy, a drugą połowę jako bohater, któremu zawdzięczamy to, że żyjemy. 

Gdy to powiedział wszyscy zrozumieli, że ów bohater to żebrak z ich miasteczka i 

zaczęli  płakać, gdy pomyśleli jak niedobrzy dla niego byli i jak go traktowali. Po pogrzebie 

postawili bohaterowi pomnik ze złota w samym centrum miasteczka, na którym było napisane: 

„Edward, niedoceniany przez wielu”. Przez setki lat każdy wspominał zmarłego młodzieńca, 

który uratował cały świat, a sam poległ w bitwie. 

 


