
,,Ostatni z ocalałych" 

Była zimna, jesienna noc. Zakapturzona postać przedzierała się z dużą szybkością przez 

gęstwiny alturyjskiego lasu. Kilka metrów za nią biegło trzech uzbrojonych w karabiny 

plazmowe żołnierzy, których celem było złapanie uciekiniera. Mężczyźnie powoli brakowało 

już sił. Wiedział, że jeżeli czegoś nie wymyśli, nie zdoła im uciec. Wtem wpadł na pewien 

pomysł. Przypomniał sobie zajęcia z magii botanicznej, prowadzone przez jego mentora i 

wielkiego mistrza druidzkiego, Aflusa Qoulneta, w czasach, kiedy uczęszczał do druidzkiej 

Szkoły Magii Kryształów. Zatrzymał się, odwrócił do przeciwników, podniósł obie ręce do 

góry i krzyknął: Set flores mi qoudas! Nagle z ziemi wystrzeliło pięć długich korzeni i rzuciło 

się na mężczyzn, którym udało się go dogonić. Wszyscy trzej zostali nimi spętani i 

zawieszeni głowami do dołu. Żołnierze krzyczeli i wili się, próbując oswobodzić swoje 

spętane ciała, lecz ich starania nie przyniosły większych rezultatów. Postać przyglądała się 

im przez chwilę, po czym pobiegła dalej w las. Po kilku minutach mężczyzna zauważył 

wejście do jaskini znajdujące się w ścianie skalnej wyznaczającej granicę lasu. Nie wahał się 

ani chwili i wbiegł pędem do jaskini. Dopiero wewnątrz swojego nowego schronienia pozwolił 

sobie na złapanie oddechu i chwilę odpoczynku. Kiedy już trochę odsapnął uświadomił 

sobie, że wejście do nieznanej mu groty nie było zbyt rozsądne. Mogła być przecież 

zamieszkana przez jakieś dzikie zwierzę lub przedstawicieli jakiejś wrogiej rasy. Miejsce to 

było jednakże natenczas jego jedyną kryjówką, toteż mężczyzna postanowił zwiedzić jej 

dalszą część. Przy pomocy słów: Lumino cerra qouan! - sprawił, że jego ręka zaczęła bić 

mocnym światłem i udał się w głąb jaskini. Po kilku minutach był już prawie pewien, że jest 

nie zamieszkana. Lecz w pewnej chwili usłyszał czyjś głos. W miarę zbliżania się do końca 

groty dźwięki wydawane przez obcą istotę stawały się coraz głośniejsze i wyraźniejsze. 

Mężczyzna rozpoznał ludzką mowę, lecz wciąż nie wiedział ilu ludzi może znajdować się na 

końcu jaskini. Ostrożnie zbliżył się do ostatniego zakrętu i wychylił się zza ściany. Ujrzał 

człowieka stojącego na końcu jaskini i zbierającego grzyby. Nie wiedział do końca jak 

zareagować. Nagle napotkany mężczyzna odwrócił się i zauważył go. Uciekinier cofnął się o 

parę kroków, lecz postać wyciągnęła pistolet i krzyknęła: 

- Stój i nie ruszaj się, bo cię zastrzelę! 

Postać w kapturze zatrzymała sie posłusznie. Wiedziała, że umiejętność władania magią 

daje jej dużą przewagę, lecz w tej chwili była zbyt zmęczona, aby wysilić się na choćby jedno 

zaklęcie. 

-Wyjdź zza rogu i pokaż mi się!-rozkazał mężczyzna trzymający pistolet. 

Uciekinier spełnił i ten rozkaz. Powoli wychylił się zza ściany, stanął przed nieznajomy i rzekł: 

-Nie strzelaj do mnie. Nie zrobię ci krzywdy. 

-Kim jesteś? 



-Kimś kto potrzebuje pomocy kogoś takiego jak ty. Zaraz wszystko ci opowiem. Tylko 

przestać celować we mnie tym pistoletem. 

Mężczyzna opuścił broń i podszedł do przybysza. 

-Nazywam się Klodian i jestem myśliwym. Mieszkam w niewielkim obozie niedaleko stąd. 

Chodźmy, tam mi wszystko opowiesz. 

Po kilku minutach mężczyźni dotarli do obozowiska. Myśliwy odłożył torbę z grzybami na bok 

i poszedł do szałasu, aby wziąć mięso na kolację. Na pierwszy rzut oka nieznajomy wydawał 

się być spokojny i łagodny, lecz chwilę później Klodian przekonał się, że były to tylko pozory. 

Kiedy wszedł do szałasu przybysz zaszedł go od tyłu, złapał za włosy i przyłożył mu nóż do 

gardła. 

-Słuchaj mnie uważnie-warknął uciekinier.-Nie mam czasu do stracenia, ponieważ muszę jak 

najszybciej znaleźć się jak najdalej stąd. Mam zamiar uciec do innego kraju i ty mi w tym 

pomożesz. A jeżeli mi odmówisz zabiję ciebie i wszystkich twoich bliskich. Zrozumiałeś? 

-Tak, zrozumiałem-odpowiedział Klodian drżącym głosem. 

Myśliwy cały dygotał, bał się, że ten pozornie nieszkodliwy człowiek, może w każdej chwili go 

zabić. Teraz dopiero ujawnił się prawdziwy charakter przybysza. 

-Błagam, nie rób krzywdy ani mnie ani mojej rodzinie-usilnie prosił myśliwy.-Zrobię dla ciebie 

wszystko co zechcesz. 

-Siadaj i słuchaj-rozkazał uciekinier.-Opowiem ci teraz pewną historię. 

Mężczyzna usiadł i zaczął swoją opowieść. 

-Nie mogę ci powiedzieć jak się nazywam, ponieważ muszę ukrywać swoją tożsamość. 

Mogę ci jedynie powiedzieć, że jestem ostatnim przedstawicielem Zakonu Kryształowych 

Druidów. 

-Zakonu Kryształowych Druidów?-powtórzył Klodian.-Czy to nie jest to bractwo, którego 

wszyscy członkowie zostali wymordowani przez oddziały specjalne ludzi i Czarnych Elfów? 

-Jak widzisz nie wszyscy-rzekł druid.-Jestem ostatnim z ocalałych i jeżeli nie pomożesz mi w 

ucieczce, wkrótce oddziały ludzi bądź elfów dopadną mnie i skażą na śmierć. Zapewne 

wiesz, że król Alturii, Alduin IV Mądry, i władca Czarnych Elfów, Kalean cean Alfir, 

wyznaczyli wysoką nagrodę dla tego, komu uda się mnie złapać. A więc nawet nie tego nie 

próbuj. 

Myśliwy kiwnął głową na znak, że nie ma zamiaru narażać się druidowi. Był przerażony, 

ponieważ wiedział, że będzie musiał pomagać mężczyźnie, który jest poszukiwany przez 

całe Królestwo Alturii, a jeżeli tego nie zrobi, ten skrzywdzi go i wszystkich jego bliskich. 

-Czy ty w ogóle wiesz, dlaczego wszyscy Kryształowi Drudzi zostali wymordowani?-zapytał 

gość. 

-Nie mam pojęcia.-odpowiedział Klodian.-Wiem tylko, że od wielu lat przedstawiciele tego 

bractwa są poszukiwani i zabijani za popełnienie jakiegoś przestępstwa. 



-To nie było żadne przestępstwo, tylko interesy.-odrzekł mocno zdenerwowany druid.-Ale 

zacznijmy od początku. 

Przybysz wyciągnął z zanadrza fajkę, zapalił ją i zaczął opowieść. 

-Wiele lat temu ludzie z Królestwa Alturii i Czarne Elfy żyli ze sobą w pokoju. Jednakże 

obydwie rasy zbroiły się i szkoliły armię na wypadek wybuchu wojny. Nasza kraina jest 

bowiem otoczona kilkoma państwami, które od czasu do czasu toczą ze sobą wojny i w 

każdej chwili istnieje ryzyko wybuchu kolejnej, tym razem z naszym udziałem.  

Tu przerwał na chwilę, aby zaciągnąć się dymem z fajki i począł opowiadać dalej. 

-Jak już mówiłem zarówno ludzie jak i elfy produkowały broń, aby móc obronić się przed 

ewentualnym atakiem ze strony innych królestw. Ci pierwsi preferowali najnowocześniejsze 

zdobycze techniki, takie jak broń strzelająca prochem, wiązką laserową lub plazmą czy 

różnego rodzaju pojazdy i maszyny. Natomiast Czarne Elfy wolały korzystać z bardziej 

przestarzałej broni, takiej jak miecze, włócznie, topory, maczugi czy młoty bojowe. Wydawać 

by się mogło, że wyposażenie elfów było o wiele mniej skuteczne w walce od ludzkiego, lecz 

stworzenia te znały również bardzo dobrze alchemię i potrafiły posługiwać się magią. Ludzie 

nie potrafili warzyć eliksirów ani korzystać z zaklęć, więc szanse w bezpośrednim starciu 

pomiędzy tymi dwoma rasami były wyrównane. W historii tej bardzo ważną rolę odgrywa 

jeszcze jedna grupa, a mianowicie Kryształowi Druidzi. Członkowie naszego zakonu byli 

potężnymi magami, czerpiącymi swoje siły z natury, a przede wszystkim z pięciu żywiołów: 

ognia, wody, wiatru, słońca i ziemi. Nie było nas wielu, nasze bractwo liczyło kilkuset 

druidów. Nasze życie opierało się na dwóch podstawowych czynnościach: odprawianiu 

rytuałów ku czci bogów władających poszczególnymi żywiołami i pracy naukowej. Już w 

wieku pięciu lat młodzi magowie byli posyłani do specjalnych szkół, w których zgłębiali 

wiedzę dotyczącą alchemii, magii i różnych rodzajów broni. Każdy dorosły druid miał 

obowiązek prowadzenia pracy naukowej związanej z daną dziedziną. Nasze badania i 

eksperymenty sprowadzały się również do wytwarzania nowych rodzajów broni. 

Produkowaliśmy różnego rodzaju oręż, od broni białej do karabinów. Udało nam się również 

wynaleźć nowy rodzaj mieczy, które po umieszczeniu weń specjalnych, magicznych 

kryształów absorbowały ich energię i nabierały nowych właściwości. Od owych 

czarodziejskich minerałów powstała nazwa naszego bractwa. 

Znów przerwał, aby zaciągnąć trochę dymu z fajki. 

-Właściwości, które otrzymywały tworzone przez nas miecze, dawały dzierżącym je 

wojownikom dużą przewagę w walce. Bronie mogły od teraz żarzyć się ogniem, wytwarzać 

silną truciznę, której jedna kropla potrafiła uśmiercić dziesiątki stworzeń, bądź przywoływać 

różnego rodzaju żywioły, takie jak wiatr czy woda. Z czasem Kryształowi Druidzi uświadomili 

sobie, że mogą osiągnąć zysk ze sprzedaży wytwarzanego oręża krainom bądź rasom 

toczącym ze sobą wojny. Zaczęli więc handlować produkowaną bronią, którą zazwyczaj 



dostarczali armiom obydwu stron konfliktu. Byli zatem bezstronni, a sprzedaż na dwa fronty 

była uzasadniona chęcią zdobycia większych zysków. Wszystko szło bardzo dobrze, do 

czasu, gdy dziesięć lat temu guru naszego zakonu został Tarwald Clodios. Druid ten był 

bardzo chciwy i chciał zarobić jak najwięcej pieniędzy na handlu orężem. Posunął się nawet 

do tego, że postanowił skłócić ze sobą ludzi zamieszkujących Alturię z Czarnymi Elfami. 

Czyniąc to zamierzał doprowadzić pomiędzy nimi do wojny, w trakcie której nasze bractwo 

mogłoby sprzedawać broń obydwu walczącym armiom i czerpać z tego dodatkowe zyski. I 

wyobraź sobie, że udało mu się to. Tarwald pod postacią przystojnego młodzieńca dostał się 

na królewski dwór znajdujący się w stolicy państwa-Kerrock. Następnie uwiódł Cyspisę, żonę 

ówczesnego władcy Alturii-Falkira I Niskiego-i zamordował ją. Winą obarczył oczywiście 

Czarne Elfy, zabijając królową specjalnym rodzajem ostrza, z jakiego korzysta ta rasa przy 

dokonywaniu skrytobójstw. Kiedy król dowiedział się o śmierci swojej małżonki i rozpoznał 

elfi sztylet pozostawiony na miejscu zbrodni, od razu wywołał im wojnę. Domniemani zabójcy 

Cyspisy stanowczo zaprzeczali postawionym zarzutom, lecz władca nie chciał słuchać ich 

usprawiedliwień. I tak rozpoczęła się wojna trwająca przez całe pięć lat. Nie znaliśmy 

wcześniej zamiarów naszego przywódcy, toteż byli bardzo zaskoczeni wybuchem 

konfrontacji. Lecz zachęceni nową okazją do zdobycia pieniędzy rozpoczęli handel bronią z 

obiema zwaśnionymi stronami. Trwało to do czasu, aż Tarwald Clodios został obalony przez 

Radę Dwunastu-najwyższe zgromadzenie w zakonie, pomagające władcy w sprawowaniu 

władzy nad bractwem. Upadły guru został zmuszony przyznać się do wszystkich 

popełnionych win, które doprowadziły do jego detronizacji. Jedną z nich było zrzucenie 

odpowiedzialności za morderstwo królowej Alturii na Czarne Elfy. Druidzi zaprowadzili 

Tarwalda przed oblicze władców obydwu stron konfliktu i kazali mu przyznać się do 

popełnionego przestępstwa. Po wyjaśnieniu wszystkich nieporozumień wojna zakończyła 

się, a pomiędzy ludźmi i elfami zapanował ponowny pokój. Jednakże od tego czasu zaczęły 

się kolejne problemy, tym razem skierowane w stronę naszego zakonu. Pomimo wyjaśnień 

obalonego przywódcy Falkir I Niski i Kalean cean Alfir stwierdzili, że wszczęcie krwawego 

konfliktu zostało zaplanowane przez całe bractwo i od tej pory zaczęły się prześladowania 

wszystkich druidów. Władcy pogodzonych stron wydali rozkaz unicestwienia całego zakonu. 

Wszyscy członkowie mieli zostać schwytani i zamordowani, aby ukarać ich za rzekome 

wywołanie wojny. Poszukiwania Kryształowych Druidów trwają już całe pięć lat. Moi 

pobratymcy bardzo dobrze się ukrywali, lecz niestety każdy z nich został w końcu złapany i 

zabity. Jestem ostatnim, który ocalał, lecz moja kryjówka również została odnaleziona przez 

żołnierzy króla Alturii. Muszę uciekać jak najdalej stąd, najlepiej za granicę. Wiem już jak się 

stąd wydostać, a ty mi w tym pomożesz. Zrozumiałeś? 

-Czy mam jakiś wybór?-odpowiedział ze smutkiem Klodian. 



*** 

Następnego dnia myśliwy wstał wcześnie rano. Gość siedział na ławie, był już ubrany i palił 

fajkę. 

-Ubierz się, zjedz śniadanie i idziemy.-powiedział druid. 

-Gdzie? 

-Do głównego obozu elfów w środku lasu. 

-Ale dlaczego akurat tam? 

-Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Najpierw przygotuj się do drogi. 

Klodian wykonał polecenia swojego gościa, a następnie usiadł naprzeciwko niego. 

-Zapewne wiesz, że Czarne Elfy mieszkają w lasach i zakładają w nich pomniejsze obozy. 

Największy z nich-Leafendil-znajduje się w samym centrum lasu i pełni rolę ich stolicy. Tam 

też przebywa Kalean cean Aflir, który trzyma w swoim skarbcu 10 kamieni teleportacyjnych. 

Każdy z nich potrafi w mgnieniu oka przenieść jego użytkownika do konkretnej krainy. Moim 

celem jest wykradnięcie kamienia przenoszącego do najbardziej oddalonego od nas 

państwa. Jest nim rzecz jasna Nordia. Artefakt zadziała tylko wtedy, jeżeli zostanie 

wystawiony na światło słoneczne, a więc zaraz po wykradnięciu go, będziemy musieli jak 

najszybciej wydostać się z obozu, ale w taki sposób żeby nasze nagłe wyjście nie wzbudziło 

niczyich podejrzeń. 

-Dobrze. A jaka jest moja rola?-spytał myśliwy. 

-Twoim zadaniem jest odwrócenie uwagi strażników pilnujących skarbca. Ja w tym czasie 

otworzę go i wykradnę kamień. 

-A jak przekonamy elfy, żeby wpuściły nas do swojego obozu?-zapytał Klodian.-Z tego co 

wiem stworzenia te są bardzo nieufne w stosunku do obcych 

-To też mam zaplanowane. Podam się za przedstawiciela handlowego któregoś z pobliskich 

miast, który chce nawiązać wymianę towarów z Leafendil, a ty będziesz moim asystentem. 

Druid zamyślił sie na chwilę, po czym wstał i odrzekł: 

-Ruszajmy w drogę. Szczegóły opowiem ci po drodze. 

*** 

Po dwudziestu minutach marszu gęsty, ciemny las, mężczyźni dotarli do stolicy Czarnych 

Elfów. Gdy tylko znaleźli się u bram Leafendil podeszło do nich dwóch strażników. 

-Cealen al elenil.-rzekł druid. 

-Cealen el falio.-odpowiedział elf. 



Myśliwy zaniepokoił się. Miał przecież odwrócić uwagę elfickich strażników, a żeby to zrobić 

musiał odbyć z nimi rozmowę. Klodian nie znał języka, którym posługiwały się te stworzenia, 

toteż nie wiedział za bardzo w jaki sposób nawiąże z nimi dialog. 

-Czego chcecie przybysze?-spytał, tym razem ludzką mową, jeden z elfów. 

-Jestem przedstawicielem handlowym z miasta Faros, a to mój asystent.-odpowiedział 

druid.-Chcieliśmy złożyć waszemu władcy ofertę handlową. 

-Ofertę handlową?-powtórzył strażnik.-A więc wejdźcie przybysze. Vealendil zaprowadzi was 

do pałacu królewskiego. Vealendirze! 

Chwilę później na wezwanie strażnika przybył niewysoki elf ubrany w zielony kubrak i, za 

długie jak na jego wzrost, brązowe spodnie. 

-Vealendirze, zaprowadź gości do naszego króla. Ci Panowie przyszli w interesach. 

-Już się robi!-krzyknął ochoczo elf. 

Mężczyźni ruszyli za przewodnikiem. W trakcie drogi do pałacu władcy przyglądali się 

obozowi. Był dość sporych rozmiarów i wyglądem przypominał trochę ludzkie miasto. 

Budynki mieszkalne nie były jednak zbyt okazałe. Miały postać niewielkich, kamiennych bądź 

drewnianych chatek, z których każda mogła pomieścić maksymalnie jedną, czteroosobową 

rodzinę. Cały obóz otoczony był wielką, drewnianą palisadą, chroniącą przed atakiem 

najeźdźców bądź dzikich zwierząt. Życie codzienne mieszkańców stolicy niczym nie różniło 

się od ludzkiego. Mężczyźni chodzili na polowanie lub wykonywali prace rzemieślnicze bądź 

konserwatorskie. Obowiązywała ich również obowiązkowa służba wojskowa. Kobiety 

sprzątały domy, prały i zajmowały się dziećmi. Młode elfiki biegały dookoła i wspólnie się 

bawiły. Atmosfera w Leafendil była bardzo przyjemna i wesoła. 

Po upływie kilkunastu minut goście doszli do pałacu królewskiego, znajdującego się na 

samym końcu obozu. Siedziba Kaleana cean Alfira nie była tak duża i wysoka jak te 

należące do ludzi, lecz mimo to również wywierały spore wrażenie. Pałac miał tylko parter i 

pierwsze piętro. Przewodnik wyjaśnił mężczyznom, że na parterze znajdują się różnego 

rodzaju pomieszczenia administracyjne i użytku publicznego Natomiast na pierwszym piętrze 

są pokoje należące do służby i władcy. Król elfów powinien przesiadywać o tej porze w 

ostatnim pokoju po lewej stronie korytarza. Druid podziękował przewodnikowi za wskazówki i 

gdy tylko niewysoki elf zniknął mu z pola widzenia, odezwał się do swojego towarzysza. 

-Słuchaj uważnie. Nie mamy oczywiście zamiaru iść do komnaty władcy. Zamiast tego 

udamy się tym korytarzem, gdyż na jego końcu znajduje się królewski skarbiec. 

-Skąd wiesz, gdzie on jest?-zapytał z niedowierzaniem myśliwy. 

-My druidzi mamy swoje sposoby.-odparł spokojnym głosem mężczyzna. 

Goście udali się korytarzem w kierunku swojego celu. 



-Poczekaj.-rzekł po chwili myśliwy.-A jak mamy wydostać sie z tego obozu niezauważeni, 

kiedy już wykradniemy kamień teleportacyjny? I co mam powiedzieć strażnikom, kiedy 

zorientują się, że próbowałem tylko odciągnąć ich uwagę? 

-Nie mam pojęcia.-odpowiedział jego towarzysz.-Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja po 

tym, jak już zabiorę artefakt. Jestem pewien, że wszystko się uda. 

Po trzech minutach doszli do zakrętu, za którym znajdowało się wejście do skarbca, 

pilnowane przez dwóch strażników. Druid ukrył się za rogiem, a Klodian podszedł do elfów. 

-Witajcie!-zagadnął myśliwy.-Przyszedłem przekazać wam, że dostaliście wezwanie od 

dowódcy straży, aby natychmiastowo stawić się przed bramą obozu. 

Strażnicy spojrzeli po sobie. Nie byli zdziwieni tym, że mówi im to obcy człowiek. W czasach 

pokoju Czarne Elfy współpracowały od czasu do czasu z ludźmi, a nieraz wzywały ich nawet 

do swojego obozu. Młody myśliwy został wzięty za jednego z pracowników dowódcy straży. 

Bardziej zaskoczył ich jednak fakt, że zostali wezwani akurat w tym momencie, ponieważ 

strażnicy opuszczali swoje stanowisko tylko wtedy, gdy miały ich zmienić inne elfy. A takowa 

zmiana miała przyjść dopiero za godzinę. 

-Jaka jest przyczyna naszego wezwania?-spytał jeden z pilnujących. 

-Nie mam pojęcia.-odpowiedział mężczyzna.-Dowódca straży kazał mi tylko sprowadzić was 

przed obóz, ale nie wspominał mi o przyczynie swojej decyzji. 

Klodian obawiał się, że nie zdoła przekonać elfów o opuszczeniu stanowiska, lecz po chwili 

namysłu strażnicy powiedzieli coś do siebie po elficku i ruszyli korytarzem. Wiedzieli dobrze, 

że dowódca straży jest bardzo surowy i nie lubi kiedyś ktoś uchyla się od wykonywania jego 

rozkazów, toteż woleli mu się nie narażać. Myśliwy poszedł za nimi, aby nie wzbudzać 

żadnych podejrzeń, a druid wyszedł zza rogu i podszedł do skarbca. Skierował lewą rękę na 

okrągłe drzwi i wypowiedział zaklęcie: Alora qouel faelat! Wejście natychmiast się otworzyło. 

Włamywacz wszedł do środka i rozpoczął poszukiwania kamieni. Skarbiec był dość duży, 

toteż minęło kilka minut zanim mężczyzna znalazł obiekt swoich poszukiwań. Wszędzie 

dookoła leżały góry złota, drogich klejnotów i innych bogactw, tak więc początkowo druid 

obawiał się, że nie uda mu się znaleźć kamieni, zanim strażnicy zorientują się o podstępie. 

W pewnej chwili zauważył jednak niewielką szkatułkę, leżącą na samym końcu skarbca. 

Podszedł do niej i otworzył ją przy pomocy poprzednio użytego zaklęcia. Zamek w skrzynce 

przesunął się. Włamywacz otworzył szkatułkę i jego oczom ukazało się dziesięć niebieskich, 

połyskujących mocnym blaskiem kamieni teleportacyjnych. Wszystkie wyglądały identycznie, 

a jedynym aspektem odróżniającym je od siebie były inskrypcje wyryte na ich powierzchni w 

języku elfów. Druid znał język tych stworzeń, toteż z łatwością znalazł artefakt, pozwalający 

mu na teleportację do Nordii. Zamknął szkatułkę, wybiegł ze skarbca i zamknął drzwi. W tej 

chwili zobaczył dwóch strażników idących pospiesznie w jego stronę. Za nimi podążał jego 

towarzysz. 



-Stój złodzieju!-krzyknął jeden z nich i zaczął biec w kierunku włamywacza. Druid nie 

zastanawiał się ani przez chwilę. Schował kamień pod płaszcz, otworzył drzwi skarbca i 

wbiegł do niego. Klodian minął elfów, którzy dopiero teraz zorientowali się, że współpracował 

ze złodziejem artefaktu i pospieszył za towarzyszem. Włamywacz dobiegł do końca skarbca i 

za pomocą zaklęcia wysadził kawałek ściany. 

-Poczekaj na mnie!-krzyczał myśliwy. 

Złodziej kamienia nie miał jednak zamiaru ratować Klodiana. Udawał, że nie słyszy jego 

wołania. Druid przebiegł przez stworzoną przez siebie dziurę i znalazł sie na świeżym 

powietrzu. Zatrzymał się dopiero przy palisadzie, gdzie uniósł artefakt do góry, dbając o to, 

aby dosięgnęły go promienie słoneczne, wypowiedział jakieś elfickie zaklęcie i zniknął. 

Myśliwemu brakowało już tchu, nie miał siły dalej biec. Z sekundy na sekundę coraz bardziej 

zwalniał, aż w końcu strażnikom udało się go dogonić. Młody myśliwy został schwytany i 

osadzony tymczasowo w elfickich lochach. 

*** 

Wydarzenia z udziałem Klodiana i poszukiwanego druida doprowadziły do kolejnej wojny 

pomiędzy ludźmi a Czarnymi Elfami. Tym razem Kalean cean Alfir oskarżył Alduina IV 

Mądrego o wysłanie dwóch złodziei, których zadaniem było wykradnięcie jednego z kamieni 

teleportacyjnych. Zatem jak widać członek Zakonu Kryształowych Druidów po raz kolejny 

przyczynił się do wybuchu sporu pomiędzy tymi samymi rasami. 

A co się stało z druidem i myśliwym? Temu pierwszemu udało przenieść się do Nordii i 

zapewne dalej ukrywa się tam przed prześladowcami, którzy teraz jednak wydają się być 

bardziej zajęci swoim konfliktem. Natomiast Klodian został wydany przez elfów królowi 

Alturii, który zarządał dla myśliwego kary śmierci za współudział w wykradnięciu artefaktu, 

który przyczynił się do wybuchu wojny. 

Zakon Kryształowych Druidów był więc organizacją, której członkowie posiadali dwie twarze. 

Na co dzień byli bardzo spokojni, bezkonfliktowi i nie wadzili nikomu, lecz potrafili również 

podejmować decyzje, które przynosiły im wiele korzyści, a innym mieszkańcom krainy-

problemy, rozpacz i cierpienie. 

  

 

 


