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Ogień i Róża 

 

 Są dwa nakładające się na siebie wymiary. Jak Duat. Jeden z nich odzwierciedla 

naszą pierwotną, dziką naturę i nas z nią uosabia. W drugim natomiast jesteśmy ograniczeni 

ludzkim ciałem. I tylko my potrafimy się błyskawicznie przemieścić pomiędzy tymi wymiarami. 

Wystarczy odbić się od dna i wypłynąć na powierzchnię. 

 Otworzyłam oczy. Nie pamiętałam, jak się tu znalazłam. Przed oczami przewijały mi 

się zamazane obrazy. Ktoś szturchnął mnie niezbyt delikatnie w obolały bok i nagle 

wspomnienia się wyostrzyły. Zalały mnie falą bardziej ogłuszającą niż wodospad. Lukas.  

To przez niego wiecznie wpadałam w tarapaty, a ten dzień nie był wyjątkiem. Przetarłam 

oczy i ostrożnie podparłam się na łokciu. Leżałam na szmaragdowej polanie, porośniętej 

rozmaitymi gatunkami roślin i ziół. Kilka metrów ode mnie wartki strumyk oddzielał bajkowy 

las od suchej, spękanej ziemi. Słońce odbiło się od tafli, boleśnie kłując mnie w oczy. 

Odwróciłam wzrok. 

- Już myślałem, że nie żyjesz – rzucił ktoś z rozbawieniem. 

Białowłosy chłopak kucnął obok mnie, bacznie przyglądając mi się zielonymi oczami, które 

niewiele różniły się od polnej trawy. Zamrugałam szybko, by upewnić się, że to się dzieje 

naprawdę.  

- Ja dalej tak twierdzę. 

Powoli wstałam na drżących nogach. Drzewa miały niespotykany, intensywnie zielony kolor, 

który lśnił od odbijających się promieni słonecznych, a liście skutecznie chroniły przed żarem 

lejącym się z nieba. Wzięłam głęboki oddech. Muszę wziąć się w garść. Spojrzałam na swoje 

odbicie w tafli wody i krzyknęłam. 

- Spokojnie! – uciszył mnie chłopak. – Czemu wszyscy Nowi reagują tak samo? 

- Może dlatego, że jestem wilkiem w baśniowej krainie? Gdzie jest Czerwony Kapturek? – 

zaśmiałam się nerwowo. 

Spojrzał na mnie kamiennym wzrokiem. 

- To nie jest zabawne. Trafić tutaj to największy zaszczyt. 

- Tutaj, czyli gdzie? 

- Do Earthgroan. 

- Acha. Dalej nie wiem, gdzie jestem. 

Ruszył wolnym krokiem przed siebie. Po chwili wahania podążyłam za nim, spragniona 

informacji.  

- Słuchaj uważnie i więcej nie pytaj. Są dwa nakładające się wymiary. Jak Duat – dodał  

po chwili namysłu. – Jeden z nich odzwierciedla naszą pierwotną, dziką naturę i nas z nią 

uosabia. W drugim natomiast jesteśmy ograniczeni ludzkim ciałem. Tylko my potrafimy się 
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błyskawicznie pomiędzy nimi przemieścić. Wystarczy odbić się od dna i wypłynąć  

na powierzchnię.  

Spojrzałam na niego jak na wariata, ale posłuchałam.  O wiele trudniej było wyobrazić sobie 

nakładające się na siebie wymiary i dowolne przemieszczanie między nimi, niż odbijanie się 

od dna i wypływanie na powierzchnię oceanu, do czego porównał ‘’ograniczenie’’ w ludzkim 

ciele. Przynajmniej poskutkowało. Chłopak zatrzymał się nad brzegiem strumienia i wziął 

głęboki oddech. 

- A przy okazji, jestem Rafin. 

- Sara. Gdzie zmierzamy? 

- Odnaleźć Serce Ognia. 

Wszedł do wody po pas. 

- Serce Ognia? – wycedziłam przez zaciśnięte zęby, brodząc w lodowatym strumieniu. – 

Oświecisz mnie? 

- Osoba, która zrównoważy twoją moc. 

Wyczołgałam się mokra na brzeg. Ubrania zdawały się ważyć tonę. Śmiech Rafina umilkł. 

Uniosłam głowę i również zastygłam w bezruchu. Stałam na obsydianowej skale, przeciętej 

neonowymi potokami skażonej wody. Świat wyglądał jak tysiąc lat po zagładzie. 

Zaczerpnęłam powietrza, które śmierdziało spalinami. Mój żołądek się skurczył. 

- Raywaste – szepnął Rafin. – Najgorsze miejsce z najgorszych. Dziwne, że Ogień poszedł 

właśnie tutaj. 

- Dziś już nic mnie nie zdziwi.  

Ześlizgnęłam się ze skały. Przed nami majaczył ogromny pałac. Na jego widok wszystkie 

moje zmysły odmówiły współpracy. Cudowny, na swój mroczny sposób, obsydianowy posąg, 

pokryty neonowymi wstęgami. Może to beznadziejne porównanie, ale wręcz promieniował 

władzą. Wolnym krokiem podążyłam w stronę pałacu. Wrota wysadzane były 

nieoszlifowanymi diamentami, które wieńczyły klamkę. Nacisnęłam ją ostrożnie. W środku 

był doszczętnie zniszczony. Obsydianowy sufit pokrywał zakurzoną podłogę, torując wejście 

do sali tronowej i bocznego korytarza. Rafin zatrzymał się obok mnie. 

- Nie podoba mi się tutaj – szepnął. – To miejsce jest przesiąknięte złem. 

- Skoro tak, to zło jest ekscytujące. 

- Mówię poważnie. Radioaktywni są… Związani ze swoim panem. 

- Panem? – spojrzałam na niego. – Myślałam, że stada są poddane swoim Alfom. 

- Ale Radius jest marionetką. Ktoś pociąga za jego sznurki. Inaczej ten pałac tętniłby życiem. 

Przeskoczyłam ogromny głaz.  

- To główna siedziba zła! Błagam cię, nie idź tam! 
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Nie słuchałam go. Odsunęłam mniejszy kamień i zajrzałam do sali tronowej. Po środku 

majaczyła ogromna dziura z bulgoczącą, zieloną lawą, której krawędź kończyła się dokładnie 

pod moimi stopami. Zachwiałam się i ktoś złapał mnie za nadgarstek. 

- Oszalałaś? – syknął mi do ucha znajomy głos. 

Podskoczyłam jak oparzona i szybko wyrwałam rękę z uchwytu, tracąc przy okazji 

równowagę. Znów mnie złapał. 

- Lukas? Co ty tu… Jak… 

- Mogę ci zadać to samo pytanie – szepnął rozbawiony. – Jeszcze trochę i pomyślę, że  

na mnie lecisz. Odsuń się od tego krateru. 

- Co ty tu robisz? – ponowiłam pytanie. – Tobie też dali jakąś niewykonalną misję? 

- Szukam jakiejś Róży… Eeee… Lodu?  

Spojrzałam na niego rozszerzonymi oczami. 

- Żartujesz. Tak się składa, że poszukuję osoby, która dorówna mi mocą i to nie możesz być 

ty. 

- Też nie chce mi się w to wierzyć, ale nie pora na moje uwielbienie.  

- Co robisz w tym pałacu? Przecież to jest główna siedziba zła… I tak dalej. 

- Przecież jestem złym chłopcem. Dowodem jest, na przykład, pomyślmy… - udał, że się 

zastanawia. – Rujnowanie ci życia? 

- Hej, ptaszki, nie chcę wam przeszkadzać, ale mamy gościa – mruknął Rafin. 

Dopiero teraz zorientowałam się, że za mną podążał. Odwróciłam się powoli. Magma 

zabulgotała i wypluła coś podobnego do bomby wulkanicznej. Dopiero po chwili 

zorientowałam się, że to skrzydło. Cofnęłam się szybko. Z krateru wyłoniła się piękna istota, 

przypominająca żywy płomień i wydała przeszywający krzyk. Fenix. Zakryłam uszy rękami  

i odruchowo zacisnęłam palce. Przeniosłam się w inny wymiar i opadłam na cztery łapy. 

Posadzka zamarzła pode mną. 

- Co się?.. – wyszeptałam, cofając się. Lód podążał za mną jak cień. 

- Twoja moc. Potężniejsza niż wszystkie inne – rzucił Rafin. – Musimy uciekać!  

Przerażona wycofałam się do wyjścia. Lukas podszedł do krawędzi ogromnego krateru. 

- Czy on zawsze zachowuje się tak, jakby nie znał słowa strach? – spytał cicho Rafin. 

- On nie zna wielu słów. Dlatego jest taki denerwujący – mruknęłam. 

Jego kontury się rozmazały i chwilę później na jego miejscu stał płonący wilk. Spojrzał 

stalowymi oczami w głęboką przepaść. Rafin niezauważalnie poruszył dwoma palcami  

i przed Lukasem wyrósł bluszcz, torując mu drogę. Obejrzał się, a jego głowa zostawiła  

za sobą płomienną smugę. Podeszłam powoli do niego, by wyrzucić mu z głowy samobójcze 

myśli. Fenix spojrzał na nas złotym okiem, by zniknąć w słupie ognia. Patrzyłam przed siebie 

zdezorientowana. 

- Ha! – zawołał w końcu Rafin. – To było dobre. 
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- Nawet nie wiem, co zrobiłem – rzucił Lukas.  

- To nie było skierowane bezpośrednio do ciebie – prychnęłam. – Nawet kiedy równoważymy 

się mocą, to i tak cię nienawidzę. Życie. 

- Potrafisz oddać grozę sytuacji w jednym wyrazie. Genialne. 

Rzuciłam mu lodowate spojrzenie i wycofałam się do głównego holu, by jak najszybciej wyjść 

z tego wariatkowa. Rafin natychmiast podążył za mną. 

- Mam nadzieję, że idziesz odnaleźć Fenixa – rzucił. 

- Pewnie. Już się rwę do samobójczej misji. Przykro mi, ale nie mogę wam pomóc. Chcę 

wrócić do domu. 

- Musisz go pokonać, by powrócić.  

- Szantaż? – warknęłam. – Wspaniale. A więc gdzie mogę znaleźć tego ptaka z ognistym 

temperamentem? 

- Nie wiem. Gdzieś w Mieście Cieni. 

- A gdzie jest to miasto? 

- Nikt nie wie. Zaginęło. 

Prychnęłam i przyspieszyłam kroku. Lukas dołączył do nas z ironicznym uśmiechem  

na twarzy. Gdybym miała pięści, z pewnością bym je zacisnęła. Szliśmy przez bezkresną 

pustynię porzuconych, obsydianowych skał, poprzecinanych neonowymi rzekami. Zmęczona 

wspięłam się na najbliższą, a po godzinie drogi w skwarze po prostu zasnęłam. 

- Zawsze tak długo śpi? – rozległ się zniesmaczony głos Rafina. 

- Skąd mam wiedzieć? Nie znam jej tak dobrze. Szczerze mówiąc, to wcale. 

- Przecież jesteście razem w jakiejś… Szkole? Tak?  

Otworzyłam oczy. Twarda skała boleśnie uwierała mnie w prawy bok, ale nie chciałam się 

poruszyć. Wstrzymałam oddech i nastawiłam uszu. 

- No, teoretycznie tak. Ale jeśli kogoś nienawidzisz, chcesz go poznawać? Nie. Dlatego nic  

o niej nie wiem. 

- Wasz świat jest dziwny. Po co komu taka szkoła, skoro nawet nie zawierasz w niej 

kontaktów? 

- Nie zrozumiesz.  

- I po co masz tą odpychającą maskę? Skrywanie uczuć nic ci nie da.  

Zapadła chwila milczenia. 

- Zdziwiony? Nowi nie mają przede mną tajemnic. Jesteście jak otwarta książka. Podatni  

na wpływy. 

Nie wytrzymałam. Przekręciłam się na drugi bok i zerknęłam na chłopców. Siedzieli wsparci 

o skały. Wpatrywali się najprawdopodobniej w coś, czego nie mogłam zauważyć. Taki męski 

świat. Powoli wstałam i usiadłam obok nich. 

- Skowronkiem to ty nie jesteś – zakpił Lukas. – Wiesz, która godzina? 
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- Myślałam, że w tym świecie nie ma zegara. 

- Wstaliśmy jakieś cztery godziny temu. Czyli jest coś około południa. 

- O mój Boże – jęknęłam. – Czemu mnie nie obudziliście? 

- Twój nowy przyjaciel uparł się, żebyś się wyspała. – Przewrócił oczami. – Inaczej już 

dawno zrzuciłbym cię ze skały i ruszył w dalszą drogę. 

- Miło słyszeć. Rafin, znasz kogoś, kto może nam pomóc? 

- Twoją mamę. 

- Słucham? – spytałam zaskoczona. 

- Twoją mamę. Alphę. Mówiła, że mam cię tu sprowadzić.  

- Moją mamę? Ale przecież ja mam… 

- Biologiczną? – przerwał mi Rafin. – Nigdy ci nie mówiła, że znikąd pojawiłaś się w jej 

domu? Że twoją matką jest władczyni całego tego chaosu? I właśnie może ci pomóc. Szykuj 

się na spotkanie. 

Oszołomiona spojrzałam na krajobraz, który pochłaniał ich uwagę. Obsydianowe kamienie 

gdzieś zniknęły i przed nami roztaczała się granica kolejnej krainy. Lodowej pustyni. 

Zmarszczyłam brwi. 

- Lodowa pustynia? Uroczy oksymoron – rzuciłam. 

- Snowbow. Za tą krainą jest pałac Alphy. Najwspanialsza budowla w wymiarze. 

Zeskoczyłam ze skały. Pobiegłam w stronę granicy oddzielającej mnie od mojej ojczyzny. 

Gdy tylko dotknęłam pustyni, na mojej twarzy pojawił się uśmiech. Opadłam kolanami na 

śnieg. Kraina rozciągała się ponad horyzont. Szklane kryształy ustawione były w rzędzie 

niczym piramidy, prowadząc do szklanego pałacu. Dopiero po chwili zorientowałam się, że to 

oszlifowany lód. Zaparło mi dech w piersiach. Rafin stanął obok mnie. 

- To twój nowy dom – powiedział spokojnie, jakby to było całkowicie normalne. – Twoja moc 

automatycznie sprawia, że jesteś przywódczynią watahy Róży Lodu. Przywódczynią 

Snowbowu. 

- Przecież ona sprawi, że ta kraina popadnie w ruinę – zakpił Lukas. 

- A niby jak mam zrujnować lodową pustynię? Prędzej ty ją roztopisz – warknęłam. – Jakbyś 

nie zauważył, palisz nie tylko swoim językiem. 

- Wiem. I jestem w tym dobry. 

- Doprawdy masz się czym szczycić. 

Pobiegłam przez śnieżną zawieruchę do pałacu. Do mojego prawdziwego domu. Dotknęłam 

delikatnie lodowej bramy. Mróz połaskotał opuszki moich palców i wrota otworzyły się  

z cichym skrzypieniem. Oszołomiona przeniosłam wzrok ze szklanego żyrandola na lodowe 

schody wijące się pod sam dach. Dokładnie naprzeciw mnie znajdował się tron. Jak  

w transie podążyłam w jego stronę. Rafin wydał cichy okrzyk zachwytu. 

- Muszę przyznać, że to jest równie genialnie – zawołał z uśmiechem.  
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- Pałac z ognia wydaje mi się bardziej kuszący – uciszył go Lukas. – Bardziej męski. 

Pogłaskałam oparcie tronu. Wydawało się to tak nierealne, że aż wspaniałe. Usiadłam  

na oparciu. Rafin śmiesznie wyglądał z białymi włosami na tle szklanego pałacu, natomiast 

Lukas kompletnie tu nie pasował.  Miałam ochotę go wyrzucić, ale musieliśmy się trzymać 

razem. Postanowiłam go po prostu ignorować.  

- Nie chcę cię ponaglać, ale powinniśmy iść, jeżeli chcemy dożyć jutra. Fenix jest jak 

dżihadyści – powiedział Lukas z rozbawieniem. – Jest wszędzie, a znienacka pojawia się 

tam, gdzie się go akurat nie spodziewałaś.  

- On ma rację – dołączył się Rafin. – Nie wiem, o czym do końca mówi, ale ma rację. Musimy 

iść, bo jego celem są wasze posiadłości. 

Rzuciłam ostatnie, tęskne spojrzenie na zamykające się za nami drzwi. Szli przodem, 

rozmawiając o czymś przyciszonymi głosami. Przeszli jeszcze parę kroków i zniknęli  

w zawieruszy. Nie zatrzymałam się, by zastanowić się nad tym, co się stało. Po prostu 

wkroczyłam za nimi w środek huraganu i stanęłam na samym środku rubinowego pałacu. 

Rafin i Lukas pokornie schylili głowy przed smukłą, czarnowłosą kobietą, która zmierzyła ich 

spojrzeniem ciemnych oczu. Potem jej wzrok zatrzymał się na mnie. Rafin uniósł powoli 

głowę. 

- Nie znam cię. Kim jesteś? – spytała chłodnym głosem. 

- Sara. Róża Lodu. 

W jej ciemnych oczach zabłyszczały groźne iskierki.  

- Nie wierzę ci. 

Dopiero teraz dotarło do mnie, przed kim stoję. Alpha, władczyni wszystkich krain, przez 

które przeszłam. Najważniejsza wadera w królestwie. Moja mama. Przegryzłam dolną wargę. 

Ta ciemna, osnuta tajemnicą postać była odpychająca. Mroczna. Była moim całkowitym 

przeciwieństwem. Skłoniłam pokornie głowę. 

- Nie lubię kłamać. 

- A ten blondaś to zapewne Ogień? Miło mi poznać twojego chłopaka – zadrwiła.  

- Słucham? Nie, nie, nie, to nie tak. My się nienawidzimy. Przyszłam tylko po to, by poprosić 

Cię o pomoc. Chcę się stąd jak najszybciej wydostać.  

Lustrowała mnie przez chwilę zimnym spojrzeniem, a jej wargi wykrzywił uśmiech. 

- Wierzę ci. Nikt nie zwraca się do mnie na ‘’ty’’. No i nikt inny nie wyparł by się tak 

przystojnego chłopca. 

Lukas zmrużył oczy. 

- Nie podoba mi się to. Nie chcę mieć z nią nic wspólnego. 

- Jesteście żałośnie zabawni. Pomogę wam. Miasto Cieni, prawda? 

Skinęłam głową. Chciałam jak najszybciej stąd wyjść. Władczyni powinna promieniować 

dobrem, uśmiechem i wewnętrznym pięknem, a nie pustymi oczami. Nie podobało mi się to. 
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- Wejście jest tam, gdzie go nie ma. Kluczem jest cień. 

-Twórcze – rzucił ironicznie Lukas. – Nie wpadłbym na to, że kluczem do Miasta Cieni jest 

cień. 

- To odpowiedź na zagadkę, chłopcze – przerwała mu Alpha. – Gdybyś był równie zabawny, 

za jakiego się uważasz, byłbyś o wiele bardziej zabawny, niż jesteś. 

- Chyba nie zrozumiałem. 

- Ja zrozumiałam doskonale – uśmiechnęłam się. – A pomożesz nam się tam… Nigdzie 

dostać? 

- Rafin doskonale wie, jak wam pomóc. Dlatego go wybrałam na waszego Przewodnika. 

- I tylko po to zaprowadziłeś mnie do mojej ‘’biologicznej’’ mamy? Żebyśmy się dowiedzieli, 

że wiesz, gdzie to jest? Wspaniale – warknęłam.  – Idziemy. 

- Córko – szepnęła ciepło Alpha. – Dasz radę. 

Spojrzałam na nią zaskoczona. 

- A jednak? 

- Upór, nie zwracanie uwagi na wygląd zewnętrzny i sarkazm to cechy charakterystyczne 

naszej rodziny. Pomyślnie przeszłaś test. 

Przez chwilę wahałam się, czy do niej nie podbiec i nie przytulić, jak kochająca córka 

kochającą matkę. Powstrzymałam się. 

- Przez czternaście lat żyłam w kłamstwie – powiedziałam chłodno. – Teraz już nie 

odróżniam życia realnego od fikcji. Przykro mi, mamo. 

Wzdrygnęła się, gdy prawie wyplułam ten wyraz. Nie chciałam ukrywać, że jestem 

zawiedziona. Matka nie wystawia dzieci na próbę. Rozpoznaje je za pierwszym razem. 

Rodzina to ktoś, na kim można polegać w każdej sytuacji, a nie ktoś, kogo wiąże z tobą 

gałązka drzewa genealogicznego. Wyszłam szybkim krokiem z sali. 

- Przykro mi! – krzyknął Rafin, wyrównując ze mną krok. 

- To nie twoja wina. – Starałam się mówić łagodnie. – Wiesz, gdzie to jest? 

- Nie do końca. Jest takie miejsce, które teoretycznie nie istnieje. Miejsce, gdzie żyją istoty 

tworzące między wymiarowe  przejścia. I są zawieszone pomiędzy czasem. To cienie istot. 

- Brzmi ciekawie. Jak się tam dostać? 

- To jest tak jakby niemożliwe. Ale Fantasma może nam pomóc. Mieszka w Alfdomie. 

- W tym tutaj? – Wskazałam na pałac. – Wspaniale. Chodźmy po nią. 

- To też jest tak jakby niemożliwe. 

- Podoba ci się, prawda? – odezwał się po raz pierwszy od dłuższego czasu Lukas. 

Rafin spojrzał na niego zaskoczony. 

- Jak? 

- Nie tylko Nowi są jak otwarta księga. Doskonale wiem, jak ukrywać emocje. 

Rafin z uśmiechem przeniósł na mnie wzrok. 
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- Zauważyłem. 

- Nie mam pojęcia, o co wam chodzi – mruknęłam. – Nie spiesz się. Ja po nią pójdę. 

- Ostrzegam cię, że ona jest… Dziwna. To chyba najlepiej ją opisuje. 

- Mnie też tak wiele osób nazywało. Trzymajcie kciuki. 

Rafin spojrzał na mnie ze zdziwieniem i przeniósł wzrok na swoje dłonie. 

- To takie powiedzenie – zaśmiał się Lukas. – Mamy w nią wierzyć, że jej się uda. 

Przestałam się ograniczać i w wilczej postaci pognałam w stronę bocznego wejścia. Drzwi 

pokrywała dziwna, przezroczysta mgiełka. Zdziwiona włożyłam do niej łapę  

i niespodziewanie wyłoniła się w niej przezroczysta dziewczyna. Krzyknęłam i zatoczyłam się 

do tyłu, zbijając jeden z ozdobnych dzbanów. Zaśmiała się pustym głosem. 

- Fantasma? – spytałam piskliwym głosem. – Miło mi. 

- Mi niekoniecznie, ale zawsze warto poznawać nowych ludzi. Tak mawiała moja babcia. 

Nucąc cicho pod nosem, wyłoniła się całkowicie z mgły. Patrząc na nią, zdawało mi się, że 

unosi się nad ziemią. Przypominała mi zjawę. No tak, nie z byle powodu jej imię brzmiało 

Fantasma. Teraz to wszystko wyjaśniało. 

- Przysłał mnie Rafin… 

- Ten leśny skrzat? – przerwała. – Ma tyle liści we włosach, że raz zapytałam się go, kiedy je 

myje… Podobno ma tyle strumyków do dyspozycji. 

Dziwna to było zbyt delikatne określenie. Zachowywała się, jakby wpadła na jeden  

z rubinowych słupów.  

- Tak, on. Potrzebna nam twoja pomoc. 

- Chcecie się dostać do mojego świata? – zaśmiała się. – Znikniecie. To miejsce dla 

nieistniejących. 

- Musi być jakieś rozwiązanie – jęknęłam.  – Proszę. 

- Musicie wysłać swoje cienie. Swoją mroczną stronę. Prawdopodobnie nie uda wam się 

wrócić, bo zapomnicie kim jesteście, ale zawsze warto spróbować. Jeżeli w trakcie podróży 

nie zapomnicie, po co tam mkniecie.  

- Czy Róża Lodu i Serce Ognia daliby radę przy jakimkolwiek połączeniu? 

- Och, to byłoby ciekawe. Musieliby się stać jednością, dzielić wszystkimi wspomnieniami  

i bólem. Strachem. To bardzo odważne połączenie. A czemu pytasz? 

- Nieważne. Chodź, czekają na nas. 

Podążyła za mną lekkim krokiem, chichocząc od czasu do czasu. Musiałam mieć bezcenną 

minę, bo Rafin wybuchł śmiechem na mój widok. 

- Ostrzegałem – szepnął i przeniósł wzrok na Fantasmę. 

Zjawa puściła mu oko i wykonała dziwaczny ruch ręką, który chyba miał być przywitaniem. 
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- Witam – wybuchła perlistym śmiechem. Lukas wyglądał na podirytowanego. – Więc jednak. 

Wiedziałam, że jesteś Różą, ale powinnaś trzymać się zawsze z Ogniem. Być z nim 

nierozłączna. Dlatego miałam wątpliwości. 

- Zabawne. Tak się składa, że nie chcę go znać – rzuciłam. 

- Jesteś sarkastyczna? – zacmokała. – To oznacza, że masz zranioną wyobraźnię. Nie lubię 

sarkastycznych ludzi. Będziesz miała okazję polubić Lukasa podczas wspólnej podróży. 

Rafin nie może z wami iść, chyba, że chce tam zostać. Na zawsze. To tak dużo czasu – 

zanuciła. 

Wymieniłam z Lukasem porozumiewawcze spojrzenie. Rafin dalej wpatrywał się w nią jak  

na okaz w muzeum. Blondyn odchrząknął. 

- Jest jakieś ryzyko takiej wyprawy? – spytał cicho. 

- Są same ryzyka. Zero prawdopodobieństwa, że wam się uda. Ale możecie spróbować. 

Machnęła ręką. Przed nami pojawiła się czarna pustka, wirująca niczym gwiazdy na niebie. 

Przełknęłam ślinę. Spojrzałam zdziwiona na Lukasa, który podszedł do mnie i wziął mnie  

za rękę. 

- Nie czas na kłótnie – uciął zimnym głosem. – Skaczemy. I wszystko, co teraz zobaczysz, 

masz zapomnieć po powrocie. 

- Jeśli wrócę – szepnęłam. 

Skoczyliśmy równocześnie. Czarny wir zamknął się za nami i otoczyła nas ciemność. 

Krzyknęłam, gdy prędkość sprawiła, że poczułam się jak przepołowiona. Ale nie słyszałam 

swojego głosu. Po chwili wszystko umilkło. Przed oczami przewijały mi się nakładające na 

siebie wspomnienia z całego naszego życia. Jak wymiary. Wstrzymałam oddech, gdy jakaś 

myśl natrętnie wbiła mi się do głowy. Twój chłopak. Nie zauważyłaś, że coś do ciebie czuje?  

rozległ się kpiący głos. Ukrywa emocje dołączył do niego drugi. Nowi są tacy ślepi. 

Nie mogłam się odezwać. Byłam jednocześnie sobą i nie sobą. Chciałam się stąd jak 

najszybciej wydostać, ale tu nic nie było. Wisiałam w pustce. Szukacie Miasta Cieni? Próżne 

wasze wysiłki powiedział znów pierwszy. Głupcy zawtórował ktoś. Mogłam tylko unosić się w 

pustce i słuchać kpin zjaw. Zawieszona między czasem. Genialnie. I jak tu człowiek ma być 

optymistą, gdy nic na to nie pozwala? 

Dalej jesteście sobą mruknął z podziwem głos. Żeby się dostać, musicie zasłużyć. Zwróćcie 

mi moją córkę. Fantasmę. 

To nie wszystko dorzucił inny. Musicie wykazać się inteligencją. Rozszyfrować szyfr. 

Zagadkę. Pokazać, że jesteście godni odkrycia nieodkrytego miasta. 

Wspaniale, pomyśleliśmy równocześnie. Miałam ochotę się uśmiechnąć, ale nie wiedziałam, 

jak to zrobić. I czy w ogóle mogę. 

Co to jest? Woda go nie zmoczy, ogień  nie spali, uderzenia pięścią nie odczuje, podepczesz 

– nie zwróci żadnej uwagi, a i sto olbrzymów go nie podniesie.     
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 Zaczerpnęłam gwałtownie tchu. Lukas opadł obok mnie na trawie. Przez całą podróż 

przewijały mi się jego myśli, wspomnienia, sekrety. Byłam wstrząśnięta. 

- No cóż, teraz przynajmniej nie mamy przed sobą tajemnic – uśmiechnął się krzywo. – 

Następna podróż będzie łatwiejsza. 

- Musimy rozwiązać tą…   

– Nie jesteś zdziwiona? Nic nie powiesz? – przerwał mi z kpiącym uśmiechem. 

- Od dawna podejrzewałam. 

Spojrzał na mnie zdumiony. 

- Rafin miał rację. Mimo maski jesteś jak otwarta książka.       

- Mam rozwiązanie. Skoro to jest Miasto Cieni, to może kluczem jest cień? Tak jak mówiła 

twoja… Alpha.  

Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. 

- To jest tak genialnie banalne, że nawet o tym nie pomyślałam! Jesteś najlepszy! 

Na nasz widok Fantasma szybkim ruchem ręki wyczarowała portal, w który sama wskoczyła. 

Po chwili namysłu ruszyłam za nią. Opadłam twarzą na twardą skałę. Jęknęłam i potarłam 

obolały nos. Przez chwilę myślałam, że przeniosła nas do Raywaste – kraina była tak samo 

zniszczona. Ale była to raczej imitacja Doliny Śmierci. Tyle, że nie dolina, choć równie sucha, 

spękana i gorąca równina. Lukas opadł lekko obok mnie. W takich momentach go 

nienawidziłam. 

- Rozumiem, że to jest moja kraina? – Uniósł brew. 

Parsknęłam śmiechem. 

- Faktycznie bardzo męskie – rzuciłam.  

Popatrzył na mnie zirytowany.  

- Samotne jak ja – skwitował. 

Po raz pierwszy zabrakło mi słów. W milczeniu podążyłam za nim, bacznie rozglądając się  

na boki. Rafin szedł spory odstęp za nami, rozmawiając cicho z Fantasmą. Przed nami 

znienacka wyrosła kula ognia. Lukas zatrzymał mnie szybkim ruchem ręki. Coś, co  

z początku wzięłam za kulę, owszem, było z ognia, ale był to tragicznie zdeformowany pałac. 

Takie przynajmniej było moje zdanie. Lukas wpatrywał się w to jak w największy cud świata. 

Osobiście widziałam tylko chaos w ogniu.  

- Wspaniałe – wykrztusiłam. 

- A żebyś wiedziała – wyszeptał. 

Popchnął płonące drzwi. Postanowiłam poczekać na niego na zewnątrz. Rafin i Fantasma  

po chwili do mnie dołączyli. 

- Zgadzam się – mruknęła zjawa. – Ale pod warunkiem, że po mnie wrócicie i mnie stamtąd 

zabierzecie. 

Spojrzałam na Rafina z wdzięcznością. Skłonił głowę, jakby mówił ‘’do usług’’.  



11 
 

- Lukas jest już w pałacu? – spytał, z zazdrością lustrując płonący pałac. 

- Tak. Nie rozumiem, co wy widzicie w tym pałacu. 

- Prawda? – dołączyła się Fantasma. – Przecież to płonąca ruina.  

- I nie zrozumiesz. 

Opadłam na gorącą ziemię. Nie wątpiłam w to, że wizyta w domu trochę potrwa. 

Postanowiłam pooglądać kamienie zdobiące wejście do pałacu. Było tak gorąco,  

że dosłownie się topiłam. Po kilku minutach, które minęły jak wieki, Lukas wyszedł  

z błyszczącymi oczami z pałacu. 

- Już? Możemy ruszać na poszukiwania? – warknęłam, ocierając czoło. 

- Nie chcę wracać – przyznał. 

- Żartujesz. To nie jest prawdziwe. To jest tylko alternatywna rzeczywistość, z której musimy 

się jak najszybciej wydostać! 

Spojrzał na mnie z płonącymi oczami, przegryzając wargi. 

- Proszę cię. Inaczej ty spłoniesz, a ja zamarznę. 

- Nie po połączeniu. 

- Chcesz do końca życia dzielić ze mną myśli? Fascynująca perspektywa – syknęłam. – To 

jak? 

Pokiwał głową. Fantasma czekała znudzona przy portalu, który wirował z taką prędkością, że 

od samego patrzenia robiło się niedobrze. Może dopiero po osiągnięciu określonej prędkości 

można było przeciąć bieżącą czasoprzestrzeń i jednocześnie nie zginąć? No cóż, moja 

teoria przynajmniej brzmiała ciekawie. Wskoczyłam w portal, trzymając Fantasmę i Lukasa 

za ręce. Blondyn miał rację. Teraz podróż była łatwiejsza. Wstrzymałam oddech i nagle 

wszystko się zatrzymało. Fantasma już nie miała mnie za co trzymać, więc prawdopodobnie 

się oddaliła. 

Udało wam się powiedział ktoś zdziwionym tonem głosu. No ba, pomyślałam. Lukas 

uśmiechnął się w myślach. Znacie odpowiedź na zagadkę? Przypominam, że nie możecie 

nic mówić. A więc słucham. O tym nie pomyślałam. Zaczęłam krzyczeć „cień!” w myślach,  

a Lukas natychmiast się  do mnie dołączył. Ktoś zaśmiał się drwiąco. 

Myśleliście, że damy wam zdolność mówienia? Głupcy prychnął pogardliwie. 

Ktoś niespodziewanie znalazł się bardzo blisko nas. Wyczuwałam czyjąś obecność, ale nic 

nie widziałam. Poruszyłam się niespokojnie. 

Cień rozległ się pusty głos Fantasmy. Gdyby wam zależało, usłyszelibyście ich myśli. 

Odpowiadają: cień. 

Wszystkie szepty umilkły. Miałam ochotę przełknąć ślinę. Groźba zawisła między nami  

w pustej przestrzeni. 

Fantasmo  ostrzegł surowy głos. To miało być Miasto, Którego Nikt Nie Może Odkryć. Miasto 

Cieni. Teraz nasza tajemnica przepadnie na wieki! 
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Po co tworzyć Miasto, które ma nie istnieć jak my?! Po co to wszystko? zawołała Fantasma. 

Dlatego uciekłam. Oni nie wykorzystają tego dla siebie. Chcą uratować nasz świat. Myślicie, 

że Fenix nigdy nas nie dopadnie? To wy jesteście w błędzie! 

Córeczko rozległ się zbolały głos. Przestań. 

To wpuść ich. To moi przyjaciele. 

Milczenie stawało się nieznośnie. Lukas klął w myślach ten pomysł, ja szczerze wierzyłam, 

że się uda. Znów okazałam się tą mądrzejszą. W oddali zamajaczyło jakieś światło. Blondyn 

spytał mnie w myślach o to. Sama nie wiedziałam. A świecąca dziura jakimś tajemniczym 

magnesem przyciągała nas w swoją stronę. Stawiałam opór, ale po chwili poddałam się tej 

dziwnej sile i światło nas pochłonęło. 

 Po raz kolejny w tym świecie uderzyłam o twardą skałę, a Lukas jak gdyby nigdy nic 

opadł miękko na nogi. Zdenerwowałam się. 

- Jak ty to robisz? – jęknęłam.  

- Lata treningów. Jesteś przy mnie jak worek kartofli – bez urazy. Udało nam się! 

Nie wiedziałam, czy mam się cieszyć, czy poważnie martwić. Miasto Cieni było przerażające. 

Wszędzie skały, krew i woda. I cienie błąkających się dusz po nieistniejącym świecie. 

Zadrżałam. 

- Czego właściwie tu szukamy? – spytałam cicho. 

- Źródła mocy Fenixa. Może być wszędzie. 

Głos Lukasa echem roznosił się po wnętrzu jaskini.  

- Nie podoba mi się tutaj – wyszeptałam. – Może to był zły pomysł. 

- To jedyna droga – przypomniał. 

- To Miasto Umarłych! – zawołałam. – Cienie żywych. 

Oczy wszystkich dusz zwróciły się w naszą stronę. Wreszcie mogłam przełknąć ślinę. 

Szybko złapałam Lukasa za rękę z nadzieją, że to jakoś pomoże. Puste oczy dalej wierciły 

nas przerażającymi spojrzeniami. Istoty zaczęły śpiewać. Zdziwiona ścisnęłam mocniej dłoń 

Lukasa. Syknął i spojrzał na mnie oburzony. 

- One… Śpiewają – powiedziałam, ledwo otwierając usta. 

Tą pieśń dziś wszyscy śpiewają mi, głos rozchodzi się od bram, otoczona złem, ranami, 

stoję sama wśród tych ram. 

Nawet nie zorientowałam się, kiedy zbliżyłam się do mętnej wody. Lukas ciągnął mnie  

za sobą, z jedną ręką wyciągniętą w stronę tafli. W ostatniej chwili oprzytomniałam  

i odciągnęłam go ostatkiem sił w bok. 

- Ogarnij się! – syknęłam. – Dlaczego w każdym fantastycznym świecie muszą istnieć jakieś 

istoty, które zwabiają swoim śpiewem? To się staje nużące. 

Otoczyły nas, śpiewając coraz głośnej. 

- Lukas! – wrzasnęłam. 
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Wreszcie się ocknął. Spojrzał na mnie rozkojarzony, śmiesznie poruszając ustami. Jak ryba 

bez wody, pomyślałam z uśmiechem. 

- Co się?.. – wyjąkał. 

- Chłopcy – prychnęłam. – Zwodzi was nawet zwykły śpiew. 

Zaczerwienił się. 

- Wiesz co by się stało, gdybyś dotknął tej przeklętej wody? Latałbyś sobie wśród nich – 

wskazałam skinieniem głowy na otaczające nas istoty. 

Nikt nie może ocknąć się, gdy nasza pieśń roznosi się zawyły cienie. 

- Cóż, on to zrobił – zauważyłam. 

Serce do innej należy. Już na naszym śpiewie mu nie zależy. 

Coś ścisnęło mnie w gardle. 

- Gdzie jest źródło mocy Fenixa? 

Ponury śmiech rozniósł się po wnętrzu, odbijając się echem od gładkiej tafli i równych skał. 

Tajemnicy nie zdradzimy – swoich dzielnie chronimy. 

- Trudno. Sami sobie poradzimy – prychnął Lukas. – Chodź. 

Wstałam. Istoty zacisnęły krąg. Wściekły blondyn zdawał się płonąć. Splótł ręce i zmierzył 

ognistym wzrokiem cienie. 

- Wiecie czego boi się mrok? Światła – rzucił i rozłożył ręce. 

Musiałam zmrużyć oczy. Istoty cofnęły gwałtownie się i zniknęły w oślepiającym blasku, jak 

się zdążyłam później zorientować, ognia. Lukas opuścił ręce i spojrzał na mnie z triumfalnym 

uśmiechem. 

- Faceci rządzą! – zawołał, wyrzucając pięść w górę. 

- Dalej zachowujesz się jak niedojrzały chłopak – mruknęłam. – Punkt dla ognia. 

Ruszyliśmy dalej w głąb jaskini. Czułam się jak superbohater, który zaginął w czeluściach 

jaskini i poszukuje czegoś, co mogłoby uratować świat. Motyw stary, ale wiecznie żywy. 

Postukałam w gładką ścianę. 

- Mamy gdzieś przejść, czy co? – spytałam z powątpiewaniem. – Tu jest tylko jezioro i skały. 

- Cóż, pewnie mamy przejść jezioro. 

- I co znajdziemy po drugiej stronie? Więcej jeziora? To nie ma sensu. 

- Jestem pewien, że po drugiej stronie coś jest. Nie oglądałaś ‘’Harry Potter i Insygnia 

Śmierci’’? Tyle, że tam była łódka, a tu nie ma. A po drugiej stronie jeziora zawsze coś jest.  

W każdym filmie, który zawiera ten motyw, tak jest. 

- Czas na rządy kobiet – rzuciłam z uśmiechem. 

Spadłam w otchłań i już po chwili stałam w wilczej postaci. Posłałam mu wyniosłe spojrzenie 

i dotknęłam niby od niechcenia tafli jeziora, które natychmiast zamarzło. Oczy Lukasa 

rozszerzyły się, po czym jego twarz przykryły burzowe chmury. 

- Kobiety – prychnął. 
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Pobiegłam przed siebie, zostawiając za sobą lód. Lukas nieudolnie ślizgał się  

po powierzchni, próbując za mną nadążyć. Przynajmniej tutaj miałam przewagę. Jezioro 

zdawało się nie mieć końca; biegłam i biegłam, a wszystko wokół pozostawało takie samo. 

Gdy już postanowiłam sobie dać spokój, w oddali zamajaczył jakiś kształt. Przyspieszyłam.  

Z bliska kształt coraz bardziej przypominał płonącą igłę. Byłam blisko. Wylądowałam tuż 

obok pióra, stojącego w słupie ognia. Lukas stanął zdyszany obok mnie. 

- Pióro? – mruknął. – To takie… Oczywiste. 

- Jak zniszczyć płonące pióro? – spytałam z niesmakiem. – Przemyślane. 

- Można zalać wodą.  

Spojrzałam na niego z poirytowaniem. 

- Możesz wziąć trochę wody z jeziora. Życzę powodzenia.  

Prychnął. 

- A co jeśli połączymy moce? Roztopiony lód? Rusz głową. 

- Dobrze. Ja pstryknę palcami i wyczaruję lód, a ty skinięciem głowy poślesz w jego stronę 

lawę. To brzmi jak dobry żart.  

- To się nie liczy. Teraz musimy się jak najszybciej wydostać i pokonać tego przerośniętego 

stwora. 

Pochyliłam głowę. Płonące pióro rzucało niesamowitą poświatę na ściany jaskini. Istoty 

zgromadziły się w niebezpiecznie równym rzędzie nad powierzchnią jeziora, wpatrując się  

w nas pustymi oczami. Nasza mroczna strona. Spojrzałam na swój cień i nagle mnie olśniło. 

- Cień – powiedziałam. – Musimy zniszczyć cień pióra. Cień Fenixa.  

- I co nam to da? 

- No… Zniszczymy jego mroczną stronę. Cień teraźniejszości, czyli to, co stworzył  

i zniszczył. 

- A jak mamy zniszczyć cień? – spytał z niesmakiem. 

- Światłem. To twoje słowa. 

- Czyli ty zgasisz ogień Fenixa, a ja zniszczę jego cień, tak? W sumie dobry pomysł. W czym 

nam miała pomóc nasza wspólna moc? 

Z uśmiechem wyciągnęłam do niego rękę. Złapał ją i zamknął oczy. 

Tajemnicze miasto straciło swój blask, teraz słyszę każdy dźwięk – jak za dawnych lat. Nie 

potrzebuję żadnych Miasta łask, Ta cisza mnie bije niczym cichy bat. Nie będę się 

poddawać, gdy końca nie widać wciąż. Pytań potrafi wiele to miasto zadawać, których 

podstępność się wije jak wąż. 

Zadziwiało mnie, jak można wymyślać na poczekaniu tyle sensownych rymów. I układać  

z nich wiersz. Nagle coś zwaliło mnie z nóg i usilnie próbowało odciągnąć od Lukasa, który 

uwięził moją biedną rękę w żelaznym uścisku. Zacisnęłam mocniej powieki. Damy radę. 
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Przecież to tylko sen, który za niedługo się skończy i wszystko wróci do normy. Wszystko 

ustało. Bałam się otworzyć oczy. 

- Nie pękaj. – Lukas szturchnął mnie w bok. – Już jest po wszystkim. 

- Nie wierzę. Co się stało z piórem? 

- Otwórz oczy, to się przekonasz. 

Posłuchałam. Przed nami, w kupce sadzy, leżało małe, pomarańczowe piórko. 

- Fenix odrodzi się na nowo. Bez cienia – uśmiechnął się Lukas. – Udało się. 

Miałam ochotę odprawić taniec radości, ale nogi odmawiały mi posłuszeństwa. Zerknęłam 

przez ramię na niekończące się jezioro. 

- Jestem padnięta – ziewnęłam.  

- Prześpisz się w innym miejscu. Tutaj nie gwarantuję bezpieczeństwa. 

Na wpół czołgając się po lodzie, jakoś doszłam do końca jeziora. Portal znów wypluł nas  

w otchłań, ale tym razem doskonale czułam każdy mięsień. I szczerze tego żałowałam. 

Jesteśmy pod wrażeniem rzucił jakiś głos. Jeszcze nikt nie dostał się do Miasta. I nikt nie 

chciał się do niego dostać, by siać w nim zniszczenie. 

Tato upomniała Fantasma. Przecież wiesz, że cienie doskonale się tym zajmą. 

Tak, tak, wiem. Już to nieraz słyszałem z ich ust i Miasto dalej wyglądało jak ruina. 

Przepraszam pomyślałam i mój głos dźwięcznie zabrzmiał pośród innych. Wzdrygnęłam się. 

O mój Boże. Umarłam, czy do was dołączyłam? 

W sumie żadna różnica zauważyła Fantasma. Dostąpiłaś zaszczytu rozmawiania z cieniem. 

Twój chłoptaś również. 

Genialne! zawołał Lukas. Wiszę  pustce i rozmawiam z cieniami. 

Nie po to odzyskałeś głos, by rzucać ripostami skarciłam go. Chcemy zabrać ze sobą 

Fantasmę. Z powrotem do świata, w którym była. 

Nie stanowczy głos zabrzmiał jak grom w burzową noc. 

Do Rafina dorzucił Lukas. Jedynej osoby, której naprawdę na niej zależy. 

Uciszyłam go w duchu. Miałam nadzieję, że nie uraził za bardzo tymi słowami ojca 

Fantasmy. 

Rafina? spytał w końcu. Chłopak? To leć. Bo już odnalazłaś swoje miejsce. 

 Podróże między światami są wykańczające. Gdy wylądowałam na trawie, 

postanowiłam się już z niej nie podnosić. Po raz pierwszy dziękowałam Lukasowi za jego 

okrutną szczerość do bólu. 

- Dziękuję. – Fantasma uśmiechnęła się szeroko. – Mam u was dług wdzięczności. 

Machnęłam ręką. 

- Drobiazg. 

- To akurat było skierowane bezpośrednio do mnie, droga Saro – wpadł mi w słowo Lukas. 
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Zaśmialiśmy się. Rafin skakał wokół nas niczym radosny baranek, któremu przywieziono 

trochę trawy na środek pustyni. 

- Wróciliście! – zawołał. – Naprawdę żyjecie! 

Położyłam mu rękę na ramieniu. 

- Cieszę się, że w nas nie zwątpiłeś – mruknęłam przekąśliwie. 

Za nim pojawił się masywny mężczyzna. Zdziwiona przeniosłam pytający wzrok z powrotem 

na Rafina. 

- Sprowadziłem ze sobą Radę Watahy – mruknął przepraszającym głosem. – Podróżowanie 

do tego wymiaru jest niedozwolone… Ale nie dość, że pokonaliście Fenixa, to jeszcze 

przeżyliście i przywróciliście naszemu światu dawny wygląd! 

Wykonał skok, którego nawet Derek Drouin by mu pozazdrościł. Zachichotałam.  

- Jesteśmy wdzięczni – powiedział głębokim głosem mężczyzna. – Nie na co dzień obcy 

przybysze ratują obcą planetę. 

- To nie jest obca planeta – zaprzeczyłam. – Pochodzimy stąd. Chyba. Ale mamy ją w 

naszych sercach, choć kompletnie jej nie znamy. 

- Tylko ty potrafisz zrujnować przemówienie – mruknął Lukas. 

- Będziemy wam dłużni. Możecie się do nas zwrócić w każdej chwili, a my wam pomożemy. 

- Tato – szepnął Rafin. – Przynudzasz. Powiedz im, co masz powiedzieć. 

Spojrzałam na niego pytająco. Tato? 

- Dobrze. Od dzisiaj zostajecie Strażnikami Watahy.  

Zapadła chwila milczenia. Rafin i Fantasma uśmiechnęli się zachęcająco. 

- Eeee… To dobrze? – spytałam niepewnie. 

Lukas uderzył się w czoło i przejechał ręką po twarzy. 

- To najbardziej zaszczytne stanowisko! – obruszył się mężczyzna. 

- Na dodatek – dodała kobieta, która stanęła obok niego – macie nieograniczoną władzę  

i możliwości. Możecie nas odwiedzać, kiedy tylko zapragniecie. Przemieszczać się pomiędzy 

wymiarami. Bronić nas. 

- Skoro tak – uśmiechnęłam się szeroko. – Dziękuję. 

Kobieta dotknęła mojej dłoni, która natychmiast zamarzła. Z trudem próbowałam poruszyć 

palcami, których w ogóle nie czułam. Na wierzchu dłoni pojawił się jakiś symbol. 

- Co… Co to jest? – spytał Lukas, oglądając ze zmarszczonymi brwiami dłoń. 

- Symbol Strażników. Rafin i Fantasma wam wszystko wytłumaczą, ale – uniosła 

ostrzegawczo palec. – Wszystko w swoim czasie. Chyba na was czas. 

Lukas pokiwał głową. Miałam dziwne wrażenie, że o czymś zapomniałam.  

-Mama! – zawołałam nagle. – Gdzie znajdę Alphę? 

- Jest w pałacu. Z Flame’em. 

- Z?.. A zresztą nieważne. Do zobaczenia! – zawołałam i pognałam przed siebie. 
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Lukas szybko wyrównał ze mną krok. Przez całą drogę patrzyłam w ziemię, obmyślając 

swoje przemówienie. Wszystko jednak wyparowało mi z głowy, kiedy stanęłam po środku 

rubinowego pałacu. Nerwowo przestąpiłam z nogi na nogę.  

- Mamo? – zawołałam. 

Z mroku wyłoniła się czarnowłosa kobieta. Uśmiechnęłam się z ulgą na jej widok, ale prawie 

natychmiast wrócił do mnie strach. Lukas pokornie odszedł na bok. 

- Widzę, że oswoiłaś go z dobrymi manierami – powiedziała lekkim głosem. – Dobrze się 

spisałaś. 

- Gdzie się podział Fenix? – wypaliłam. 

Skarciłam się w myślach za najgłupsze pytanie, jakie mogłam zadać. 

- W Mieście. Odradza się z popiołów.  

- Te wszystkie tajemnicze istoty. Czy to byli?.. 

- Tak – uśmiechnęła się. – To były wszystkie istoty, których głosy słyszałaś, unosząc się  

w pustce. Strażnicy po zakończeniu swej misji. 

- Cienie istot żywych – przytaknęłam. – Ja… Muszę wracać do domu. 

- Tutaj jest twój dom. 

Przegryzłam wargi. To jednak trudniejsze, niż myślałam. Wytłumaczyć coś jednej mamie, to 

już ciężka sprawa, ale drugiej?.. 

- Wracam tam, gdzie jest mój prawdziwy dom. Ludzie, którzy mnie kochają. Których znam  

i którym ufam. Przepraszam – dodałam szybko – jeśli cię to urazi, ale jesteś dla mnie obca. 

Cały ten świat, w którym przebywam jest jak bajka, którą mama czytała mi na dobranoc.  

Alpha uśmiechnęła się smutno. 

- Doskonale cię rozumiem. Tyle że ja uciekłam z tamtego świata, by żyć jak w bajce. 

Czasem nie warto uciekać od rzeczywistości, bo, masz rację, to kłamstwo. Lepsza, 

alternatywna rzeczywistość istniejącego świata. Idź już. Może kiedyś poznamy się bliżej. 

Odprawiła mnie machnięciem ręki. Ze spuszczoną głową wyszłam z pałacu. 

- Wasza rozmowa była bardzo inteligentna – zauważył Lukas. – Twoja mama też tak z tobą 

rozmawia? 

- Czasami jeszcze gorzej – zaśmiałam się. – To taka odskocznia od młodzieżowych 

rozmówek. 

Uśmiechnął się kpiąco. 

- Wydaje mi się, że w takich ‘’rozmówkach’’ przodujesz – zakpił. – Twoje cięte riposty są 

lepsze od wszystkich, które miałem nieszczęście usłyszeć. 

Podeszłam do Rafina. Białowłosy splótł ręce i zmierzył mnie groźnym spojrzeniem. 

- Nienawidzę pożegnań. A ty usilnie mnie do nich zmuszasz – prychnął. 

- Przepraszam. 



18 
 

Jego twarz się rozpogodziła. Zacisnął dłoń i po chwili ją otworzył. Trzymał w niej mały, 

tajemniczy kwiat, który porastał prawie całą polanę. 

- Trzymaj. I tak mam tego w nadmiarze. 

Wcisnął mi go do ręki i szybko się odwrócił. Przytuliłam się na pożegnanie do jego pleców  

i podeszłam do Fantasmy. 

- Dzięki – powtórzyła, odgarniając fioletowe włosy z twarzy. – Mam szansę jeszcze 

nacieszyć się życiem. 

- Tylko wiesz, nie uprzykrzaj życia Rafinowi – szepnęłam i puściłam jej oko. 

Zachichotałyśmy.  

W końcu z szerokim uśmiechem podeszłam do Lukasa. 

- Żegnaj, władco wszystkiego, co złe… 

-Oszczędź sobie – przerwał, a jego usta drgnęły, wykrzywiając się w uśmiech. – Czas na 

nas. 

Złapał mnie za rękę i wrzucił w kolejny portal. Postanowiłam, że już nigdy więcej do niego nie 

wejdę, nawet gdyby oznaczało to kolejną samobójczą przygodę. Świat znów zawirował mi 

przed oczami. Chciałam się ostatni raz obejrzeć, ale szaleńcza prędkość ciągnęła mnie 

gdzieś w tylko sobie znanym kierunku. 

 Będę mieć siniaki, jęknęłam w myślach. Byłam już całkowicie poobijana. Chciałam 

podnieść się na łokciu, ale bolał mnie każdy cal ciała. 

- Spokojnie – powiedziała cicho pielęgniarka. – Upadek z drabiny to ciężkie przeżycie. 

- Słucham? – spytałam z niedowierzaniem. – Nie wspinałam się po żadnej drabinie! 

Spojrzała na mnie ze współczuciem i wyszła z gabinetu. Z cichym sykiem podniosłam się  

do pozycji siedzącej. Lukas leżał po drugiej stronie pomieszczenia. Odwrócił głowę  

i uśmiechnął się do mnie cierpko. 

- Spadłaś z drabiny? Ja uderzyłem głową w róg tablicy – rzucił kpiąco. – Czego ci ludzie nie 

wymyślą… 

Zaśmiałam się. 

- Jak myślisz, to był sen? Czy po prostu piękna rzeczywistość? 

- Na pewno nie sen. Inaczej rzuciłbym się na ciebie i wzajemnie rozszarpalibyśmy się. A tego 

samego, realnego snu raczej nie moglibyśmy mieć. 

- To było zbyt piękne, by trwało wiecznie – westchnęłam. – Kiedyś tam wrócę. 

- A ja razem z tobą. 

W milczeniu wpatrywałam się w sufit gabinetu. Wszystko było tak, jak to sobie wyobrażałam. 

Zapewne w tym świecie byliśmy po prostu nieprzytomni i dyrektor wymyślił sobie 

alternatywną historię, która mogła nam się zdarzyć. Tak oto wylądowaliśmy u pielęgniarki, 

która usiłowała nam wcisnąć tę bajeczkę. Bo kto by nam zresztą uwierzył, gdybyśmy 

powiedzieli prawdę? Nikt. Uśmiechnęłam się szeroko. No i dobrze. 
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- Wiesz co? Cieszę się, że wróciliśmy – powiedział w końcu Lukas. – Alpha miała rację. 

- Wiem. Ja też się cieszę. 

Do gabinetu wpadła moja mama. Z zatroskanym wyrazem twarzy podbiegła do mnie  

i natychmiast rozpoczęła monolog o swoim strachu i zmartwieniu. Lukas przewrócił oczami. 

- Mamo, nic mi nie jest – przerwałam jej w końcu. – Czuję się świetnie. 

- Gdyby nic ci nie było, nie leżałabyś tu – powiedziała chłodno. – Muszę sobie porozmawiać  

z dyrektorem. 

- Tęskniłam… – westchnęłam i przytuliłam się do niej. 

- Kochanie, widziałyśmy się raptem cztery godziny temu. 

- Naprawdę? – uśmiechnęłam się lekko. – Minęło jak cała wieczność. 

Wyszła z gabinetu, mrucząc coś pod nosem. Lukas uporczywie wpatrywał się w sufit. 

- A twoja mama? – spytałam niepewnie.  

- Pewnie niewiele ją to interesuje – rzucił, wzruszając ramionami. – Czasem czuję się, 

jakbym jej nie miał. 

- Dlatego ma się przyjaciół. 

Spojrzał na mnie z wdzięcznością. Nie odezwaliśmy się do siebie już ani razu. W milczeniu 

wpatrywałam się w wirujące za oknem płatki śniegu. Uniosłam rękę, by przeczesać 

przeszkadzające włosy i zamarłam. Na wierzchu dłoni pozostał cień symbolu Strażnika. 

Zamrugałam szybko, by upewnić się, że to nie halucynacje. Może dalej istniałam w tamtym 

świecie? A może pozostałam tam już tylko cieniem?... 


