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Onyks pełen Mroku 

 

Przeraźliwe wycie wilka przeszyło bezkresną ciszę nocy. W oddali płonął las, jednak 

nie były to zwyczajne płomienie. Były to cienkie, ogniste jęzory fiołkowej barwy, które wiły się 

po ziemi jak węże. Kiedy na swej drodze spotykały drzewa, owijały się wokół nich, aż sięgały  

wysokości korony. Stamtąd w niebo strzelały snopem fioletowych iskier.  

Z jednego miejsca, gdzie nie dotarł jeszcze ogień, wzleciała chmara całkowicie 

czarnych na tle nocnego nieba ptaków. Gdy ostatni z nich opuścił gałąź drzewa, magiczne 

płomienie już wspinały się po pniu. Zwierzęta nie odleciały daleko, bo gdy tylko pożoga 

znalazła się pod nimi, w niebo wystrzelił wysoki słup fiołkowego ognia. Płomienie owinęły się 

wokół stworzeń, których delikatne pióra natychmiast zajęły się ogniem. Po chwili jak węże 

zacisnęły się wokół nich i chmara płonących ptaków spadła w objęcia szalejącej pożogi. Inne 

zwierzęta nie miały szans na podobną próbę ucieczki. Ogień rozprzestrzeniał się szybciej, 

niż śpiące o tej porze zwierzęta mogły go wyczuć. Płomienie dosięgały je w momencie, kiedy 

zaczynały się budzić. 

Na odległym od pożogi wzgórzu stała para ludzi. Młodzieniec w błękitnym kapeluszu 

patrzył na rozprzestrzeniające się płomienie, nad którymi unosiła się fioletowa łuna. Na jego 

twarzy malował się grymas tłumionego gniewu. Naprzeciwko niego stała wsparta obiema 

rękami na kosturze dziewczyna w podobnym wieku. Jego koniec wieńczył purpurowy 

kryształ wielkości zaciśniętej pięści. Na twarzy dziewczyny częściowo zakrytej przez 

naprzemienne pasma malinoworóżowych oraz kruczoczarnych włosów, malował się szeroki 

uśmiech.  

Po minucie wpatrywania się w odległe płomienie młodzieniec spojrzał na nią swoimi 

granatowymi oczami.  

- Nie wystarczyło ci samo wyjście z cienia? - zapytał - Jeśli chciałaś zwrócić na siebie 

moją uwagę, mogłaś po prostu mnie wezwać. W dodatku dlaczego musiałaś zrobić to w ten 

sposób? - wskazał ręką na odległy pożar – Tworzenie magicznej pożogi nie pasuje do twojej 

magii Mroku, Tenebris. 

Tenebris zachichotała. W tym samym momencie część fiołkowych płomieni, jakby tylko 

czekały na umówiony sygnał, uniosła się w powietrze. Po chwili na bezgwiezdnym niebie 

powstała fiołkowa chmura ognia. Pchana wiatrem poleciała nad las, którego jeszcze nie 

dosięgły magiczne płomienie. Nagle chmura rozpadła się i na ziemię spadł ognisty deszcz. 

Drzewa natychmiast zajęły się ogniem. Tenebris pogłaskała prawą dłonią purpurowy 

kryształ, który pod jej dotykiem rozjarzył się fioletowym blaskiem. 

- Ach tak? - odezwała się z westchnieniem rozczarowania - Czy możesz mnie winić za 

to, że ogień jest taki… spektakularny? Magia Mroku jest niesamowita, ale nie jest ani trochę 

tak emocjonująca, jak oczyszczający żar dzikich płomieni, które niszczą wszystko, co stanie 

im na drodze… Powinnam się była urodzić z władzą nad magią Ognia. 

- Chyba lepiej byłoby, żebyś urodziła się bez mocy! Zatrzymaj ten ogień, zanim spali 

ten las! 

- Bez mocy?! - Tenebris zaśmiała się, a na dźwięk jej śmiechu Eklipsara oblał zimny 

pot - Ja? Naprawdę Eklipsarze, stałeś się znacznie dowcipniejszy przez tę długowieczność. - 
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zaśmiała się ponownie – Zatrzymać ten ogień? Nie chcę tego! Niech rośnie, niech się 

rozprzestrzenia!  

- Jeśli tego nie zrobisz, sam to zrobię… 

- Sam to zrobisz? I co potem? Powstrzymasz mnie przed tym, co mam w planach? 

Chyba zapomniałeś o czymś bardzo istotnym. W takim razie ci przypomnę, że łączy nas 

nierozerwalna, magiczna więź. – na widok zaskoczonego wyrazu twarzy młodzieńca dodała 

– O tym, kiedy powstała pewnie też nie pamiętasz. Nie dziwi mnie to. Ważne, że dzięki  

łączącej nas więzi wszystko, absolutnie wszystko, co mi się stanie, tobie również się 

przytrafi. Na moje szczęście działa to w obie strony. 

Tenebris pokręciła głową i podeszła do Eklipsara. Trawa pod jej stopami natychmiast 

wysychała i stawała się czarna. Dziewczyna zatrzymała się, kiedy jej twarz i twarz Eklipsara 

dzieliła tak niewielka odległość, że młodzieniec czuł na policzku oddech dziewczyny. Jego 

węch podrażniła nieprzyjemna woń zgnilizny. Tenebris nienaturalnie przekrzywiła głowę, co 

spowodowało, że Eklipsara przeszył zimny dreszcz. Jednocześnie błękitny kapelusz 

młodzieńca nieznacznie się przekrzywił. 

- Wyjaśniłaś mi właśnie jedną zagadkę. - powiedział Eklipsar z delikatnym uśmiechem 

na twarzy. 

- Zagadkę? - zapytała Tenebris jak mała rozentuzjazmowana dziewczynka – Wiesz, 

jak lubię zagadki? Jeszcze mi żadnej nie powiedziałeś! Zacznijmy od tej! 

- Rozwiązałaś mi zagadkę, dlaczego po twojej historii moje ciało jeszcze się nie 

rozpadło… 

Tenebris prychnęła z dezaprobatą. 

- Kiepska ta zagadka, Eklipsarze. - powiedziała z zawodem w głosie i jednocześnie 

zakręciła oczami - A to mnie zawsze na dworze mówili “Bierz przykład z Luny! Ma tylko dwa 

latka, a już potrafi rzucać stabilniejsze zaklęcia od ciebie, a na dodatek już przeczytała 

połowę biblioteki”... 

Fiołkowe płomienie otoczyły wzgórze ognistym pierścieniem. Ogień nie 

rozprzestrzeniał się jednak bliżej nich. Eklipsar spojrzał w płomienie, których nienaturalny żar 

czuł całą powierzchnią twarzy. Z bliska mógł znacznie wyraźniej dostrzec formę, jaką 

przyjęło zaklęcie. Ogniste jęzory naprawdę przypominały węże. Ich skóra pokryta była 

jednak fiołkowymi łuskami, spod których strzelały snopy iskier. Miały ślepia ze szmaragdów. 

Magiczne stworzenia nieprzerwanie syczały, a ich syk przypominał przeraźliwy szept.  

Po chwili spojrzenie Eklipsara ponownie skupiło się na Tenebris, która wykrzywiła się w 

jeszcze bardziej nienaturalny sposób dzięki magii. Dziewczyna patrzyła na młodzieńca spod 

swojego ramienia, kiedy jej szyja bezwładnie wyginała się do przodu. Eklipsar nie cofnął się 

jednak, pomimo że widok ten był dla niego przerażający. Nigdy nie lubił rycin w księgach, 

które przedstawiały zaklęcia magii Mroku. Jego wzrok utonął w hipnotyzującej głębi oczu 

Tenebris, których kolor tak bardzo przypominał barwę płomieni, jakie szalały wokół nich. 

Jednak ten stan utrzymał się tylko przez krótką chwilę, gdyż Eklipsar zobaczył, co się stało z 

jego idealnie ułożonym kapeluszem. Natychmiast go poprawił. 

Nagle młodzieniec machnął dłonią, która na chwilę rozjarzyła się białym blaskiem. Z 

rozciętego prawego policzka Tenebris pociekła strużka krwi. Jednak nawet na to nie zwróciła 

uwagi. Zaśmiała się i wskazała na jego własny. Eklipsar powoli uniósł rękę i przyłożył ją do 
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swojego prawego policzka. Poczuł płytkie rozcięcie, a kiedy spojrzał na swoją dłoń, zobaczył 

plamę krwi. Zerknął kątem oka na uradowaną Tenebris. Przyłożył ponownie swoją dłoń do 

policzka. Błysnęła mleczno-błękitnym, pulsującym blaskiem. Eklipsar przez cały czas patrzył 

na policzek dziewczyny. W miarę postępowania zaklęcia, strużka krwi wycofała swój bieg i 

zaczęła ponownie wpływać do rany na jej policzku, która zaczęła się zasklepiać. To samo 

działo się na prawym policzku Eklipsara. Kiedy rana całkowicie zniknęła, opuścił rękę.  

- Wygląda na to, że mówiłaś prawdę. - powiedział – Jednak wciąż daję ci ostatnią 

szansę, Tenebris. Cofnij swoje zaklęcie i ugaś ten ogień.  

Tenebris zaśmiała się. Następnie zrobiła krok do tyłu i się wyprostowała. Eklipsarowi 

ulżył widok głowy dziewczyny z powrotem na swoim miejscu, kiedy zdjęła zaklęcie iluzji.  

- Ja nie chcę tego zrobić! Noc jest taka chłodna dzisiaj, a te płomienie doskonale mnie 

rozgrzewają, jakbym znalazła się blisko słońca. - spojrzała rozbawiona na Eklipsara - Choć 

tak naprawdę jestem, nieprawdaż? 

- Nie uważasz, że powinno się to skończyć? - Eklipsar zignorował odpowiedź 

dziewczyny. 

- Czy to kolejna zagadka? 

- To nie zagadka. 

- Naprawdę? Już tak się cieszyłam, że może jest nudna tylko na początku. W takim 

razie oświeć mnie. Co miałoby się skończyć? Jeśli moja magiczna pożoga to… 

- To między innymi również… - przerwał jej zamyślony, a następnie powiedział cicho - 

Czar, urok, czy klątwa? 

- Klątwa. - odpowiedziała rozbawiona – O to ci chodzi? Gdy ponownie zniknę, jej 

magia odbierze ci wszelką pamięć związaną ze mną. Nie będziesz nawet wiedział, dlaczego 

się tutaj znalazłeś.  

- Dlaczego więc stworzyłaś magiczną pożogę? Jeśli o tym wszystkim zapomnę, czemu 

opowiedziałaś mi swoją… naszą historię i o tych wszystkich nieprawdopodobnych rzeczach? 

Tenebris pokręciła głową, z jeszcze straszniejszym, szerszym uśmiechem, rozbawiona 

zadawanymi pytaniami. 

- Dlaczego stworzyłam magiczną pożogę? Po prostu dlatego, że niszczenie 

wszystkiego, co w zasięgu mojego wzroku jest jedyną czynnością, przy której naprawdę 

dobrze się bawię... 

Z fiołkowej pożogi wybiegł wilk. Za nim ciągła się smuga czarnego dymu. Podbiegł do 

nogi Tenebris jak tresowany pies i usiadł, podpierając się przednimi łapami. Całe jego ciało 

pokrywał całun nieprzeniknionego mroku. Stworzenie spojrzało na Eklipsara oczami z 

krwawoczerwonych rubinów i przekrzywiło głowę. Następnie uniósł łeb i zawył do księżyca, 

którego powierzchnia była niemal całkowicie czarna. Brakowało jeszcze dwóch nocy do 

całkowitego nowiu. Tenebris przerwała i uklękła na jedno kolano. Pogłaskała wilka, a jej dłoń 

przeniknęła przez całun mroku i zniknęła w ciemności. Nachyliła swój kostur, którego 

purpurowy kryształ rozjarzył się, gdy zbliżyła go do głowy wilka. 

- Doskonała robota, kochanieńki. – powiedziała. 

Kiedy skończyła, wilk nachylił łeb i dotknął kryształu. Jego ciało natychmiast rozpłynęło 

się w ciemności, zostawiając za sobą kilka szarawych smużek, które rozwiały się na wietrze. 

Pozostał jednak cień, jaki jeszcze przed chwilą rzucał mroczny wilk. Cień wstał na cztery 
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łapy i zniknął w cieniu Tenebris. Kiedy to się stało, dziewczyna spojrzała na Eklipsara, jakby 

dopiero teraz zdała sobie sprawę z jego obecności. 

- Wykorzystujesz w swoich czarach magiczne kryształy? – zapytał zaciekawiony. 

- Tak. – odpowiedziała z dumą - To najlepszy sposób, aby bez wysiłku utrzymywać 

silne zaklęcia. Wystarczy je co jakiś czas odnawiać poprzez uzupełnianie ich zapasu magii. 

Wracając do twojego drugiego pytania… - powiedziała, wstając – Widok twojej bezsilność 

wobec mnie zawsze działa na mnie relaksująco. 

- Czyli… - zaczął zdezorientowany - Czyli to już kiedyś się wydarzyło? 

Tenebris ponownie się zaśmiała, na co tym razem młodzieńcowi zakręciło się w głowie. 

Jednak zdołał utrzymać się na nogach. 

- Magiczna pożoga to małe odstępstwo od tego, co zwykle robię, ale tak, to nie jest 

nasze pierwsze spotkanie. Nigdy nie było. – dodała - Jednak za każdym razem mówię ci 

dokładnie tę samą historię, by zacząć mój relaks od widoku twojej miny, kiedy ją kończę. 

Bezcenny widok… 

Na twarzy dziewczyny pojawił się błogi wyraz zadowolenia na to wspomnienie. Po jej 

słowach młodzieniec zacisnął zęby z wściekłości, tak mocno, że na chwilę zakręciło mu się w 

głowie.  

- Szkoda, że klątwa nie może przejść na ciebie. - powiedział przez zaciśnięte zęby. 

- Ależ przeszła. Dzięki naszej więzi. Jednak jak wyobrażasz sobie, abym sama przed 

sobą zniknęła? 

- Klątwa ciąży na nas obojgu, ale tylko ja z jej powodu cierpię. Sam bym tego lepiej nie 

wymyślił. 

Tenebris zachichotała. 

- Nie wymyśliłbyś, bo nie jesteś mną. Nie myślisz jak Władca Mroku. Masz moc aż 

dwóch Elementów dzięki swojej… aberracji, ale żaden z nich nie jest ani na tyle jasny, ani na 

tyle mroczny, abyś mógł stanąć po jednej stronie. W porównaniu ze mną jesteś jak dziecko, 

które zgubiło się we mgle i już nigdy z niej nie wyszło. Chociaż… - dodała po namyśle – To 

nie moje dzieło i nawet gdybym chciała, nie mogę zerwać ani naszej więzi, ani tej klątwy. 

- Ja władam moimi Elementami w pełni. Ty kontrolujesz tylko Mrok, a z mocy Ognia 

możesz wyciągnąć najwyżej niewiele więcej niż każdy inny mag. Z tego, co mówisz, wynika 

także, że nie jesteś aż tak potężna, jak próbujesz tego dowieść. 

Kącik ust Eklipsara uniósł się lekko, kiedy z twarzy oniemiałej Tenebris powoli zniknął 

uśmiech. Jego miejsce zajęła prosta linia zaciśniętych warg. Jej dłonie mocniej zacisnęły się 

na kosturze. Kryształ na jego końcu zaświecił białym światłem. Kiedy zgasło, magiczny 

klejnot zmienił kolor na błękitny i rozbłysł delikatnym blaskiem. Tenebris nie zauważyła tego 

jednak i po chwili z kryształu wystrzeliła biała błyskawica. Pomknęła ona przez powietrze w 

kierunku Eklipsara. Jednak młodzieniec w porę zaparł się nogami o ziemię i uniósł otwartą 

prawą dłoń, w którą uderzyła błyskawica. Jego twarz wykrzywił lekki grymas, kiedy wchłaniał 

jej magię i kierował ją do swoich zapasów. Jednak były one niemal pełne, a nie mógł przyjąć 

jej więcej, niż pozwalało mu na to jego ciało. Po zaledwie trzech sekundach wchłaniania 

Eklipsar niemal osiągnął swój limit i magia błyskawicy zaczęła parzyć wnętrze jego dłoni. W 

tym momencie Tenebris nagle się otrząsnęła. Krzyknęła z bólu i gwałtownie oderwała prawą 
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dłoń od kostura. Spojrzała na walczącego z błyskawicą Eklipsara i na swój kryształ. 

Zmarszczyła brwi ze złości. 

- Musiałeś mnie zdenerwować?! 

Ręka dziewczyny wystrzeliła w górę i rozwartą dłonią objęła kryształ. Parzył w dotyku, ale 

gdy tylko nastąpił kontakt, Tenebris nagięła go ponownie do swej woli. Błyskawica cofnęła 

się z powrotem do kryształu. Gdy tylko zniknęła, magiczny klejnot ponownie stał się 

purpurowy. Dziewczyna westchnęła z ulgą i z wysiłku osunęła się w dół. Trawa wokół niej 

natychmiast poczerniała. Tenebris zaraz zawołała: 

- Mogłeś paść na ziemię, zamiast grać bohatera! 

Eklipsar spojrzał na swoją poparzoną dłoń, a później na dochodzącą do siebie 

Tenebris. 

- Jej magia jest niestabilna. – pomyślał – Magią Tenebris rządzi nie ona, ale jej emocje. 

Jest zmęczona i nieprzygotowana na atak. To moja szansa. Jeśli tylko znalazłbym sposób, 

który pozwoli mi na ominięcie więzi… 

Nagle młodzieniec sięgnął do guzików z księżycowych opali jego płaszcza i szybko je 

rozpiął. Z wewnętrznej kieszeni wyciągnął cienką, zdobioną delikatnymi żłobieniami w 

drewnie, różdżkę. Wyjął ją prawą ręką. Poczuł ból i natychmiast przerzucił różdżkę do lewej 

ręki. Uniósł ją lekko i wycelował w Tenebris, która w tym momencie na niego spojrzała. 

Patrzyła na niego z niesamowitym spokojem, który jednak malał z każdą chwilą. Na jej 

twarzy pojawił się niemiły grymas. 

- Sądzisz, że z pomocą magii twojej różdżki możesz mi coś zrobić? Widzę, że jest 

słaba i stara. Nawet jeśli mi coś zrobisz, sam siebie również skrzywdzisz. Nie możesz po 

prostu cieszyć się tak piękną pożogą? 

Eklipsar po raz pierwszy się uśmiechnął. Od powierzchni jego drobnych bielutkich ząbków 

odbijał się fiołkowy blask płomieni. Wysunął do przodu otwartą do góry dłoń prawej ręki. 

Rozbłysła ona mleczno-błękitnym, pulsującym światłem. 

- Czegoś jednak o mnie nie wiesz. – powiedział Eklipsar, gdy oparzenia na jego dłoni 

zaczęły znikać – Po tylu spotkaniach, których nie pamiętam, wciąż nie wiesz o mnie 

najważniejszej rzeczy. Być może najistotniejszej w twoim przypadku. 

Zdenerwowana i lekko zaniepokojona Tenebris potrząsnęła głową. 

- Nie podoba mi się ta zagadka! – zakrzyknęła – Próbujesz tylko grać na zwłokę, 

chociaż nie wiem dlaczego, bo do wschodu słońca jeszcze kilka godzin, a wątpię, by ten 

nikły skrawek księżyca mógł ci w jakikolwiek sposób pomóc! 

Tenebris szybko podniosła się z czarnej trawy i wycelowała swój kostur w różdżkę 

Eklipsara. 

- Cokolwiek zamierzasz, nie przeszkodzisz mi! – dodała. 

Eklipsar zaśmiał się, a jego śmiech przypominał trel słowika. Jego dłoń, już wyleczona, 

rozjarzyła się blaskiem o wszystkich kolorach tęczy. 

- Jeszcze nie zdajesz sobie sprawy z tego, że już przegrałaś tę walkę. - zaczął – Moją 

największą umiejętnością jest to, że słucham swojego przeciwnika i się od niego uczę. 
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Tęczowe światło zgasło, a na dłoni Eklipsara leżał owalny, oszlifowany onyks. Jego 

powierzchnia była nieskazitelnie gładka, a krawędzie otoczone zostały złotą obwódką. 

Kryształ uniósł się w powietrze i młodzieniec złapał go dwoma palcami tak, że czarna 

powierzchnia skierowana była w stronę Tenebris. Dziewczyna otworzyła szerzej oczy na 

jego widok. 

- Nie uda ci się. – wyszeptała w ciemność nocy – Jeszcze nie używałeś magii 

kryształów. Ja znam ją dobrze i wiem, że nie można nic zrobić z tylko jednym kryształem. 

- To nie jest kryształ. To minerał. – powiedział Eklipsar, który usłyszał jej cichy szept – 

Jest to mój kryształ. – złota obwódka zaświeciła ciepłym, złotym światłem – Reprezentuje on 

zaćmienie słońca przez księżyc. Jego moc w moich rękach wystarczy i za osiem zwykłych 

kryształów. Mówisz, że nie dam rady, bo to mój pierwszy raz? Tak, to jest mój pierwszy raz, 

ale za chwilę sama zobaczysz, jak potrafię się szybko uczyć. 

Kryształ Tenebris rozbłysnął purpurowym światłem, kiedy dziewczyna zaczęła kręcić 

nim wokół siebie. Powietrze wokół niej zgęstniało, a noc stała się znacznie mroczniejsza. 

Fiołkowe światło pożogi nie mogło się przez jej ciemność przebić, by oświetlić dziewczynę. 

W ciemnościach Eklipsar mógł dostrzec jedynie słabe światło kryształu, który raz po raz 

niknął mu z oczu. Czuł magię Mroku, jaka kumulowała się wokół Tenebris. Czuł strach i 

wściekłość, jakie napędzały zaklęcie. W pewnym momencie ciemność zaczęła rzednąć i 

młodzieniec mógł ponownie widzieć dziewczynę. Magia, którą nagromadziła, skupiła się 

wokół kryształu, otaczając go mroczną sferą. Zaklęcie było gotowe. 

Kiedy Tenebris otworzyła usta, przez jej ciało przeszła delikatna, ledwie zauważalna 

fala bladego światła. Dziewczyna chciała coś powiedzieć, ale nie mogła wydobyć z siebie 

żadnego dźwięku. Jej głos zniknął. Spróbowała się poruszyć, ale jej ciało stało w bezruchu, 

całkowicie odmawiając jej posłuszeństwa.  

Eklipsar zbliżył się do niej z wyciągniętą różdżką. Dziewczyna mierzyła go spojrzeniem 

pełnym furii. Młodzieniec nawet na nią nie spojrzał. Wycelował różdżką w spowity 

ciemnością kryształ. Jej koniec rozjarzył się delikatnym złocistym blaskiem i nagromadzona 

wokół kostura warstwa magii Mroku pękła na setki kawałeczków. Fragmenty zaczęły jeden 

po drugim spadać na ziemię i rozpływać się w powietrzu. Kiedy spadł ostatni, purpurowe 

światło zgasło, a sam kryształ stał się bezbarwny. Złote światło różdżki zgasło i Eklipsar 

spojrzał w fiołkowe oczy Tenebris. 

- Nie możesz wiecznie bronić się przed światłem. – powiedział – Zwłaszcza jeśli na 

niebie świeci choć skrawek tarczy księżyca. Dobrze ci radzę, byś tak pochopnie nie 

lekceważyła mojego Elementu. 

Po twarzy dziewczyny przeszła fala ciepłego, pomarańczowego światła. Tenebris 

gwałtownie zamrugała i zamknęła do tej pory otwarte usta. 

- Co to było za zaklęcie? – zapytała. 

Eklipsar popatrzył na nią, a na jego twarzy malował się nikły cień smutku. 

- Zaklęcie Władcy Księżyca. Czar Księżycowej Ciszy. Wystarczyło tylko, abyś stanęła 

w świetle księżyca, aby jego magia nie pozwoliła ci na nawet najlżejszy dźwięk. Poruszanie 

się nie jest bezdźwięczne. – po namyśle dodał, naśladując dziewczynę – Nieprawdaż? 
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Tenebris zerknęła kątem oka w prawo. Spróbowała poruszyć dłonią, rzucić jakieś 

nieme, podstępne zaklęcie, ale nie była nawet w stanie jej wyczuć. Chciała nawiązać kontakt 

z magicznym kryształem, ale jej myśli napotkały jedynie pustkę. Spojrzała ponownie na 

młodzieńca. 

- Może zdejmiesz już to zaklęcie? – zapytała, lekko przy tym się uśmiechając. 

Zanim jednak Eklipsar zdołał otworzyć usta, zdała sobie sprawę z bardzo ważnej 

rzeczy. Młodzieniec poruszał się. 

- Jak ominąłeś więź?! – krzyknęła – Jeśli na mnie działa zaklęcie, ty również 

powinieneś znaleźć się pod jego wpływem! Dlaczego, to nie działa!? 

Młodzieniec podszedł do niej i wyjął z jej dłoni kostur. Następnie schylił się i położył go na 

sczerniałej trawie. Wstał i odgarnął dziewczynie włosy z twarzy. 

- Nie uwolnię cię. – powiedział – Nie zamierzam utrudniać tego, co i tak muszę zrobić, 

bo jesteś zbyt niebezpieczna. Dlaczego więź na mnie nie działa? Nie ważne jak silna by 

była, bo nie można w tak prosty sposób skopiować bycia Władcą Elementu. Jest to coś 

więcej niż potężne zaklęcie. To coś, z czym się rodzisz i umierasz. Część nieskończonego 

cyklu wszechświata wielu światów. Więź nie sprawia, że stajesz się mną, a ja tobą. Dlatego 

ani ja nie mam władzy nad twoją magią Mroku, ani ty nie masz kontroli nad moją magią 

Słońca i Księżyca. 

Eklipsar uniósł w górę onyks i wycelował w niego koniec różdżki. Złota obwódka 

onyksu rozbłysła i zaczęły się z niej wydobywać promienie złotego światła. Młodzieniec 

spojrzał na kryształ i jeszcze raz zerknął na Tenebris. 

- Nawet jeśli Czar Księżycowej Ciszy ciąży również na mnie, to ja wciąż kontroluje 

księżyc, który go rzucił. – dodał – Żadne zaklęcie nie może przeciwstawiać się swojemu 

źródłu. To samo będzie z moim kamieniem. Zaklęty on jest magią Słońca i Księżyca, dlatego 

nie odwróci się przeciwko mnie. Żegnaj, starsza siostro. Mam nadzieję, że nie będę nigdy 

potrzebował cię z niego uwolnić. 

Czerń onyksu rozbłysła i wewnątrz kryształu pojawiły się dwie płonące sfery. Jedna 

złotopomarańczowa, a druga perłowobiała. Sfery zaczęły poruszać się wewnątrz kamienia. 

Krążyły wokół siebie, zostawiając za sobą kolorowe smugi na powierzchni onyksu. Eklipsar 

puścił go, a ten zawisł w powietrzu jak gwiazdy na niebie. Tenebris patrzyła na to, kiedy jej 

ciało zmieniło się w purpurowoszkarłatne światło. Po chwili z jej świetlistego ciała zaczęły 

wylatywać świetliste wiązki, które następnie znikały wewnątrz czarnego kamienia. 

Dziewczyna znikała stopniowo od dołu do góry.  

Kiedy całkowicie zniknęła, światło onyksu i jego złotych krawędzi zgasło i kryształ 

zaczął spadać. Eklipsar złapał go i przyjrzał się mu. Czarna powierzchnia wciąż była pokryta 

śladami wewnętrznej magii. Młodzieniec popatrzył na ten wzór i powiedział: 

- Zadbam o ciebie, siostro. 

 Nagle w jego umyśle pojawiła się mgła. Była niewielka, zaledwie obłoczek, ale 

spowolniła jego myśli.  

- Jeśli nie zapomnę – dodał. 
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Nie chcąc tracić czasu, wrzucił onyks do wewnętrznej kieszeni płaszcza i wycelował koniec 

różdżki w fiołkową pożogę. Zerknął przelotnie na księżyc. 

- Oby wystarczyło. – pomyślał – Potrzebuję znacznie więcej magii Księżyca na to 

zaklęcie. 

Jego różdżkę pokryła cienka warstwa perłowego światła. Na jej końcu zaczęła 

formować się drobna, biała kropelka. Świetlista warstwa zaczęła blednąć, a z każdą chwilą 

kropelka rosła. Kiedy światło zgasło, Eklipsar delikatnie strząsnął powstałą kropelkę na 

środek swojej dłoni i przyjrzał się jej. Pod jego dotykiem „kropelka” wydłużyła się i rozwinęła 

skrzydła. Na nich malował się delikatny, półokrągły wzór skrzący się w księżycowym świetle. 

Młodzieniec patrzył na drobnego, perliście białego motyla.  

- Leć! – powiedział Eklipsar. 

Wyciągnął rękę, a motyl po chwili wahania rozwinął piękne skrzydła i odleciał. Eklipsar 

z daleko mógł dostrzec jego światło. Magiczne stworzonko wleciało w samo ogniste serce 

fiołkowej pożogi. Po chwili jego blask po prostu zgasł. Młodzieniec, czekając, aż wydarzy się 

coś więcej, przerzucił sobie różdżkę do prawej dłoni i schował ją do wewnętrznej kieszeni 

płaszcza.  

Nie zdążył jeszcze wyjąć z niej dłoni, gdy nagle przez ogień pomknęła chmara 

księżycowych motyli. Stworzeń było tak wiele, że z daleka wyglądały jak biała, świecąca 

chmura, która parła na fiołkowe płomienie. Fiołkowe węże Tenebris w kontakcie z nimi 

natychmiast rozpływały się w powietrzu, a ogień, który podsycały, gasł. Kiedy przelatywały 

nad ugaszoną ziemią, pod nimi las powracał do życia. Spalone drzewa znikały. Na ich 

miejscach wyrastały inne, a nowe zwierzęta pojawiały się wokoło w rozbłyskach 

księżycowego światła. Młodzieniec szeroko uśmiechnął się na ten widok i lekkim skinieniem 

głowy podziękował księżycowi za jego pomoc. 

Sięgnął do tyłu i zdjął z szyi mały medalion zawieszony na cieniutkim łańcuszku z na 

przemian złotych i srebrnych pierścieni. Medalion wyglądał jak miniatura kryształu, w którym 

zamknięta została Tenebris. Jego powierzchnia pokryta była onyksem i obramowana złotą 

obwódką. Eklipsar, trzymając za łańcuszek, uniósł lewą rękę tak, że mały onyks znalazł się 

na wysokości jego twarzy. Zamknął oczy i zanurzył się w swych myślach. Mgła w jego 

umyśle zaczęła się rozprzestrzeniać i coraz trudniej było mu się skupić. Chciał przywołać 

przed oczami obraz swojej magicznej pracowni, ale widział jedynie ścianę mgły. Szukał, więc 

dalej, a kiedy nareszcie przywołał wyraźny obraz, zakręcił prawą dłonią wokół onyksu. 

Kryształ rozjarzył się białym światłem i przed Eklipsarem pojawiło się magiczne przejście. 

Jego ledwo zarysowane krawędzie świeciły pomarańczowym światłem, a jego wnętrze 

wypełniała nieprzenikniona ciemność. 

Eklipsar obejrzał się jeszcze. Po pożodze i księżycowych motylach nie było nawet 

śladu. Wokół wzgórza ponownie rósł gęsty las. Zerknął jeszcze na sczerniałą trawę i 

machnął dłonią, która na chwilę zabłysła jasnozielonym światłem. Kostur Tenebris na ten 

gest rozpłynął się w powietrzu, a trawa natychmiast odżyła i stała się zielona. Młodzieniec 

uśmiechnął się i wbiegł w czerń przejścia. 

*** 

Kiedy Eklipsar wybiegł z przejścia, ze wszystkich stron otaczała go nieprzenikniona 

ciemność. Jednak, gdy spojrzał na swoje dłonie, zobaczył je oświetlone tak, jakby był środek 



9 

dnia. Pod nogami nie czuł żadnego podłoża. Jednak kiedy zerknął w tę stronę, zobaczył, że 

unosi się nad szeroką, pofałdowaną jak wstążka drogą z pomarańczowego światłaZa nim 

znajdowało się przejście, przez które się tu znalazł.  Jego wnętrze wypełniało pomarańczowe 

światło, jakie wcześniej tworzyło jedynie zarys wejścia. 

Eklipsar pospiesznie rozglądając się po czarnej przestrzeni, dostrzegł nagle w dole 

błysk znajomego światła. Daleko poza jego zasięgiem majaczył fragment kolejnego 

przejścia. Spojrzał na pomarańczową ścieżkę ciągnącą się pod nim. 

- Jest to bezpieczna droga. - pomyślał - Nie mam jednak w tej chwili czasu na 

bezpieczeństwo. 

Młodzieniec poleciał do krawędzi i wysunął się za nią. Ogromna siła pociągnęła go w 

dół i od tej chwili wiedział, jak zły i lekkomyślny był to pomysł. Zaczął spadać w czarną 

otchłań. Spróbował polecieć w górę lub chociaż nieco zwolnić. Jednak napierająca na niego 

ze wszystkich stron ciemność okazała się nieustępliwa i wszelkie próby młodzieńca 

zawiodły. Eklipsar coraz bardziej zbliżał się do celu, a jednocześnie nie mógł nawet polecieć 

w bok, by wpaść w pomarańczowe światło. Gdy dzieliła go odległość zaledwie kilku metrów, 

zawołał z całej siły w otaczającą go czarną przestrzeń: 

- Słońce i Księżyc, proszę, użyczcie mi swej mocy! 

Nagle poczuł, jak ciemna przestrzeń pod nim zaczęła gęstnieć. Prędkość, z jaką 

spadał, ku jego uldze, z każdą chwilą malała. Kiedy Eklipsar znalazł się na wysokości 

drugiego przejścia, niewidzialna siła delikatnie zatrzymała go w jednym miejscu. 

- Dziękuję wam! – powiedział w przestrzeń. 

Kiedy jednak zaledwie skończył mówić, ta sama siła gwałtownie uniosła go i rzuciła nim 

w pomarańczowe światło magicznego przejścia. Eklipsar zdążył pomyśleć jeszcze:  

- Jeśli zdążę to może uda mi się jeszcze zdjąć klątwę. 

*** 

Eklipsar wyleciał z ciemności magicznego przejścia, które za nim natychmiast się 

zamknęło i wylądował na błękitnym dywanie. Biegł przez biały, marmurowy korytarz. Całą 

jego posadzkę przykryto pięknym dywanem. Przez długość korytarza ciągnął się rząd 

wykutych w marmurowej ścianie wysokich aż po samo sklepienie, przeszklonych otworów. 

Przez nie na korytarz wpadały snopy porannego światła i oświetlały lewą część twarzy 

Eklipsara. Sklepienie pokrywała łąka białych lilii wykutych z kwarcu i ozdobionych szafirami..  

- Znajduję się w… - pomyślał, kiedy na końcu korytarza oderwał się od ziemi i lecąc 

przez powietrze, gwałtownie skręcił w kolejny. W myśleniu przeszkadzała mu jednak coraz 

gęstsza mgła rozprzestrzeniająca się po jego umyśle. – Chyba jestem we Wschodnim 

Skrzydle. Te lilie… Tak, dobrze trafiłem. Pracownia jest niedaleko. Jeśli zdążę zabezpieczyć 

Kamień Fuzyjny z Tenebris, może jeszcze uda mi się dostać do skarbca i znaleźć sposób na 

tę klątwę. Jeśli tylko… 

Kiedy tylko zaczął o tym myśleć, zza rogu kolejnego korytarza właśnie wyszedł 

młodzieniec o czarnych, krótko ostrzyżonych włosach. Na plecach zawieszone miał coś, co 

przypominało krótką, powykręcaną w różne strony grubą rurę z brązowawego metalu. Jeden 
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jej koniec był bardziej rozwarty od drugiego. Gdy zobaczył lecącego Eklipsara zaskoczony, 

ale jednocześnie uradowany zawołał: 

- Eklipsarze, proszę, zatrzymaj się! 

Eklipsar przerażony wizją stracenia cennego czasu pomyślał z rozpaczą: 

- Mógł mnie każdy spotkać! Dlaczego to musiał być właśnie Redi?! 

Wiedząc, że znacznie od niego młodszy Redi nie miał w zwyczaju odpuszczać 

czegokolwiek, wylądował obok niego. 

- Słuchaj, Redi… - zaczął Eklipsar, ale Redi mu przerwał. 

- Jak dobrze, że cię znalazłem! Wszyscy ciebie od dawna szukamy. Królowa się 

strasznie niepokoi. 

Eklipsar chciał coś powiedzieć, ale nagle w jego umyśle działanie klątwy przybrało na sile. 

Na chwilę zamroczyło go, przez co Redi kontynuował: 

- Gdzie byłeś? Czy to znowu bogini destrukcji? Jeśli tak, to pokonałeś ją w rekordowym 

czasie! ... 

Eklipsar doszedł do siebie i wiedział, że zostało mu zaledwie kilka minut, zanim klątwa 

odbierze mu świeże wspomnienia. Dlatego przerwał niekończący się słowotok Rediego, 

krzycząc z całej siły nie na głos, lecz wprost do jego umysłu: 

- Przestań! 

Redi aż cofnął się o krok i ze zdziwienia kilka razy zamrugał oczami. 

- Co się dzie… 

Młodzieniec nie mógł sobie pozwolić na jeszcze większe marnowanie czasu, który w tej 

chwili był bezcenny. 

- W tej chwili nie mam czasu na rozmowę! Przekaż królowej, że za chwilę do niej 

przyjdę! Jeśli będę o tym pamiętał… - dodał w myślach. 

Natychmiast uniósł się w powietrze i poleciał tak szybko, jak tylko potrafił w tak wąskim 

przejściu. Zostawiony w tyle Redi patrzył za nim aż do kolejnego załomu korytarza. Do 

pracowni doleciał po dwóch długich minutach. Otworzył drzwi machnięciem dłoni i 

natychmiast wleciał do środka. Zaraz po tym gwałtownie się zamknęły, aż szlachetne drewno 

zatrzeszczało niebezpiecznie. Było to niewielkie, ciemne pomieszczenie. Kiedy jednak 

Eklipsar wleciał do środka, rzucił w powietrze małą kulę światła, która zaczęła powoli krążyć 

pod sklepieniem. W jej mocnym świetle można było dostrzec jedyne stojące w 

pomieszczeniu meble, czyli wysoki regał na książki, a także prosty stół. Regał wprost uginał 

się od ciężaru opasłych, obitych skórą ksiąg, a stół zawalony był stertą papieru, atramentu 

oraz różnych metalowych konstrukcji, nad którymi pracował.  

Eklipsar jednym ruchem świecącej dłoni wyrzucił w powietrze wszystkie przedmioty 

leżące na biurku. Te rozrzuciły się we wszystkie strony i zawisły w powietrzu. Młodzieniec 

jedną ręką wyjął onyks więżący Tenebris, a drugą sięgnął po kilka czystych kartek papieru, 

jakie widział w zasięgu swojej ręki. Szybko wziął jedną z kartek i położył ją na stole razem z 

kryształem. Zostały mu ostatnie sekundy, zanim klątwa zabierze mu wspomnienia o nowo 
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odnalezionej złej siostrze. Eklipsar wiedział, że sam nie zdąży już nic zrobić. Wysilając swój 

niemal całkowicie spowity gęstą mgłą umysł, sięgnął po papier.  

Uświadomił sobie, że zapomniał o atramencie. Potrząsnął głową. Nie mógł go teraz 

szukać. Koniuszek palca wskazującego jego lewej dłoni rozjarzył się ciemnogranatowym 

światłem. Młodzieniec natychmiast przyłożył go do papieru i zaczął kreślić pierwsze litery, 

później słowa. Kiedy skończył, otarł pot z czoła i spróbował zastanowić się, czy czegoś nie 

pominął. Jednak gdy tylko zaczął, jego umysł poddał się naporowi mgły. Klątwa odebrała 

Eklipsarowi pamięć. Jak za każdym razem.  

*** 

Eklipsar obudził się na podłodze. Wstał i wyprostował się jak po bardzo długim śnie. 

Zamrugał gwałtownie i rozejrzał się ze zdumieniem wokół siebie. Znajdował się w swojej 

magicznej pracowni, a wokół niego wisiały rozrzucone w powietrzu przybory do pisania oraz 

jego metalowe konstrukcje. Czuł, że to jego magia je trzyma, choć nie przypominał sobie 

chwili rzucania tego czaru. Ostatnie co pamiętał był fakt, że właśnie kładł się do snu. Nie był 

jednak w swoim nocnym stroju. 

- Co się stało? – zapytał sam siebie – Skąd się tu wziąłem? 

Pstryknął palcami i przedmioty natychmiast zaczęły wracać na swoje miejsca. Jednak kiedy 

Eklipsar spojrzał na zapełniający się blat stołu, dostrzegł leżący tam czarny onyks.  

Klasnął w dłonie, a wszystkie przedmioty gwałtownie się zatrzymały. Sięgnął po niego i 

przyjrzał się mu. 

- Co tutaj robi mój Kamień Fuzyjny? – zastanowił się.  

Zdziwił go także inny wygląd onyksu. Rozejrzał się i dostrzegł leżącą na blacie zapisaną 

magicznym pismem kartkę. Na wszelki wypadek odłożył onyks. Sięgnął po kartkę i przyjrzał 

się jej. Pismo było krzywe, pisane w pośpiechu, ale czuł bijącą z liter swoją własną magię. 

Zaczął czytać kolejne słowa, coraz bardziej marszcząc brwi. Na kartce zapisano: Nie 

wchłaniaj. Nie używaj. Nie oddawaj. Nie wzywaj. Uzupełniaj magią. Mrok. 

Eklipsar ponownie przeczytał treść kartki, a po namyśle przeczytał ją jeszcze raz. 

Zrozumiał pierwsze dwa zdania. Dziwny wygląd minerału sprawił, że nie chciał go wchłaniać, 

a swoich rzeczy nigdy nie oddawał bez konieczności. Nie wiedział jednak, jak miał użyć 

Kamienia Fuzyjnego bez wchłaniania, więc pominął to zdanie. Wiedział jednak, że nie używa 

swoich słów bez potrzeby, ale niejasny mętlik w głowie przeszkadzał mu w myśleniu. 

- Uzupełniaj magią może znaczyć tylko jedno, ale nie widzę sensu tego zdania, bo 

Kamień nie potrzebuje być ładowany… Może istnieje jakiś powód, o którym teraz nie wiem. 

Zastosuję się jednak do… swoich słów. Mrok… Magia Mroku? Nie, to zbyt nierealne. Może 

to oznacza Moc, która nigdy nie powinna wyjść z Ciemności? Jeżeli tak, to może być 

ostrzeżenie przed czymś. Może klątwą? – zastanowił się – Na wszelki wypadek to 

zabezpieczę. 

Pstryknął palcami i powierzchnię onyksu pokryła cieniutka, niemal niezauważalna 

warstwa magicznej bariery. Eklipsar powtórzył ruch kilka razy, aż uznał efekt za pozytywny. 

Następnie klasnął w dłonie. Rzeczy wiszące w powietrzu natychmiast zaczęły ponownie 

układać się na biurku. 
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- To powinno wystarczyć za zabezpieczenie. – powiedział zadowolony – Teraz nikt 

prócz mnie go nie widzi ani nie może go dotknąć. – jego głos nagle stracił na radości i osłabł 

– Teraz muszę tylko znaleźć królową. Musiała się zastanawiać, gdzie jestem. Mam nadzieję, 

że się nie denerwowała. 

Eklipsar odwrócił się od leżącego na stole onyksu, który zaczął znikać pod 

układającym się nad nim stosem kartek. Otworzył drzwi zaklęciem i przeszedł przez nie. 

Machnięciem dłoni zamknął je za sobą, a kula światła wewnątrz pracowni po prostu zniknęła.  


