
Ostatnia ścieżka… 

 

 Ciemnymi ulicami, przez liczne cienie prześlizgiwała się mroczna postać. Jednak 

każdy kto by nagle się przebudził i wyszedł na zewnątrz, zobaczył by tylko pustą aleję. 

Ów człowiek, gnom czy krasnolud poczułby wtedy dreszcz przebiegający całe ciało i szybko 

schowałby się do najbliższej gospody lub uciekł z powrotem do swego domu, zdjęty 

niewytłumaczalnym strachem, a tam nie mógłby zasnąć dogłębnie przerażony.  

Jednakże któż chciałby wychodzić o północy, w czasie nowiu, w środku wyjątkowo 

srogiej zimy, która nawiedziła Wzgórza Ivalońskie. Dął mroźny, przenikający ciało wiatr, 

niosący ze sobą olbrzymie ilości śniegu. Na dodatek ciemne chmury, które niczym opary 

gęstego dymu, zasłoniły i tak słabe, migotliwe światło gwiazd. Nawet żebracy i inne wyrzutki 

społeczeństwa znaleźli jakąś nędzną dziurę, w której mogli się ochronić przed lodowatym 

wichrem i śniegiem, nawet w marnym stopniu. Jednak  na tajemniczym, budzącym grozę 

przybyszu nieprzychylna pogoda nie robiła żadnego wrażenia. Miał do wykonania zadanie, 

a jego pan nie zaliczał się do wyrozumiałych, o ile w ogóle miał jakieś ludzkie cechy-

pomyślał z lekkim rozbawieniem.  

Cóż, ciężko szukać takowych u nieumarłego licza, Władcy, Mistrza i założyciela 

bractwa Czarnej Dłoni, który już za życia jako dawny Wielki Arcymag, członek Rady rzadko 

okazywał emocje. Był zimny i opanowany, a transformacja w nieumarłego na pewno 

nie pomogła zmienić tych cech jego dawnej osobowości. Mroczny przybysz nie mógł 

zignorować jego rozkazów, chociaż musiał zdobyć lepszą pozycję, moc wśród jego 

kochanej, szalonej rodzinki, przeklętych przez Grabarza, tego starego sukinsyna braci. 

Że też on Trzynasty, będący o krok do zajęcia miejsca w radzie Umarłej Dłoni; on czternasty 

po Władcy musi wykonać zadanie, które byle adept w bractwie mógłby wykonać. Dlaczego 

właśnie on musi zapobiegać niesubordynacji cuchnącej bandzie cuchnących goblinów 

i tępych rzezimieszków! - rozmyślał wściekły, chociaż gdyby ktoś stanąłby przed nim 

nie zauważyłby choćby śladu emocji, bowiem wielki mag potrafił doskonale ukrywać emocje. 

A już byłem o krok od sprzątnięcia tego idioty Alagana - pomyślał Trzynasty. Już byłbym 

w radzie, a ten tchórzliwy pies stałby teraz przed obliczem Grabarza. Ach - westchnął 

w myślach z goryczą - to musi poczekać, lepsze to od gniewu i jego kary tego trupa - jeszcze 

pamiętał ostatni raz gdy okazał nieposłuszeństwo.  

Wzdrygnął się i położył dłoń na piersi, na której znajdowało się jeszcze wspomnienie 

tamtego dnia. I miało ono tam pozostać, aż po koniec jego dni -jeszcze zdobędę miejsce w 

Radzie, a moja moc nie jest jeszcze wystarczająca do konfrontacji z tym skurwysynem. Cóż, 



kiedyś pożałuje, że nie doceniał mnie, jak wszyscy, którzy próbowali uniemożliwić mi moje 

plany, którzy uważali mnie za słabego, którzy… Nie, musi się uspokoić nie może ulegać 

takim przyziemnym, żałosnym emocjom, to tylko i wyłącznie słabość. Jeszcze poczują mój 

gniew, zapłacą za wszystkie moje upokorzenia, zobaczymy czy będą ze mnie kpić, gdy 

osiągnę to, w co nie wierzyli, ale jeszcze nie czas na to. Teraz musi wykonać te jakże 

„ważne” zadanie - pomyślał z przekąsem. 

 

Już zaczął dochodzić do celu swego bezsensownego zadania. 

Wiatr ciągle zawodził w zaułkach, a temperatura jeszcze bardziej spadła, jednakże 

księżyc wyjrzał zza chmur, oświetlając swym srebrnym blaskiem Orli Szczyt, całkiem dobrze 

prosperujące i rozwijające się miasteczko na Wzgórzach Ivalońskich, którego nazwa wzięła 

się od okolicznego szczytu, na którym znajdowały się liczne gniazda orłów; tych zwykłych, 

bowiem Wielkie Orły, będące potomkami Noctiora, posłańca Kapłana, żyły w o wiele 

wyższych i bardziej górzystych rejonach Narydii. 

 Trzynasty przeszedł kilkadziesiąt kroków, aż znalazł się na miejscu. Dla większości 

osób uliczka nie różniła się od innych, tak samo ciasna, i brudna jak pozostałe, jednak ten 

kto wiedział gdzie patrzeć, poznałby, gdzie się znalazł. Z najbliższego okna z lewej strony, 

na piętrze zwisała jakaś szmata z nabazgrolonym symbolem czaszki otoczonej płomieniami 

i cierniami, natomiast z pustego, lewego oczodołu skapywała kropla krwi. W drugim oczodole 

znajdowało się zaś oko z tęczówką o szkarłatnej barwie i źrenicy w kształcie krzyża. Był to 

symbol znany członkom Bractwa Umarłej Dłoni oraz nielicznej garstce wtajemniczonych 

osób, w tym temu przez którego mag musiał przybyć do tej dziury.  

Nie mogli używać symbolu dłoni, gdyż już rozprzestrzeniały się złowieszcze plotki, o 

straszliwym zakonie pod władzą nieznanej istoty, którego symbolem jest właśnie trupia dłoń. 

Zaułek po prawej stronie maga był ciasny, nawet jak na tak rzadko uczęszczaną 

uliczkę, pełen wszelkich cuchnących odpadków i szczurów, których czerwone ślepia śledziły 

czujnym, wzrokiem każdego kto wszedł na ich terytorium. Wiele osób od tych spojrzeń 

poczuło by obrzydzenie z lekką domieszką niepokoju, a ludzie bojący się tych obleśnych 

gryzoni uciekło by z paniką w oczach.  

Jednakże nawet szczury czmychnęły wyczuwając mrocznego przybysza.- Świetnie, 

po prostu, kurwa, świetnie... Jeszcze brakowało brodzenia w tym łajnie i chmar cholernych, 

śmierdzących, przerośniętych szkodników - pomyślał z irytacją mężczyzna. Zniesmaczony 

wszedł w zaułek. Już przeszedł kilka kroków zobaczywszy uprzednio symbol „Cierniowego 

krzyża krwawej Czaski”, jak pieszczotliwie nazwało ją część członków Bractwa w tym on sam 

oraz wyczuwszy energie życiową goblinów, których by nikt nie wpuścił do ludzkiego miasta, 

przynajmniej nikt o czystych intencjach.  



Jednak usłyszał niespodziewanie ciche, stłumione przekleństwo za plecami. Że też 

nie wyczuł nikogo pomyślał wściekły a także lekko zaniepokojony Trzynasty. Odwrócił się 

niespiesznie, w stronę odgłosu, rzucając jednocześnie zaklęcie ciszy. 

 

 Kiedy się odwrócił ujrzał postać w stroju najemnego zabójcy. Mag zaiste był dość 

zaintrygowany, lecz też wściekł. Że też ktoś miał czelność nasłać na mnie jakiegoś 

żałosnego zabójcę. Hm, jednakże nie mogłem go wykryć, zaiste interesujące. - Cóż, może 

już o mnie wiesz magu, ale nie wyjdziesz już z tego-rzekł butnie młody, męski głos. 

- To tylko jakiś młody gówniarz, tylko żałosny niedorostek. – pomyślał mag - Ha, mogli, 

chociaż nasłać kogoś bardziej nadającego się. Chyba nie myślą, że ktoś taki mi zagrozi, 

nawet jeśli potrafił się ukryć przed moim wykrywaniem magicznym i pokonał zaklęcie 

odstraszające. Cóż, mogłem użyć większej mocy, ale to nie ważne i tak ten idiota zginie. 

Jednak przed tym warto wyciągnąć od niego, kto go nasłał, niech dowie się przed śmiercią, 

że takich zleceń się nie przyjmuje. 

 - Chyba byłeś nieostrożny Trzynasty – ciągnął w tym czasie młody zabójca - a to możesz 

przypłacić życiem – ciągnął- a myślałem, że tobie podobni nie dają się zaskoczyć jak pijak 

w drodze z tawerny-zaśmiał się mężczyzna. Czemu nic nie mówisz, chyba mnie się nie 

boisz? Ups, chyba twoje czary nie działają, co?- zakpił-dobra koniec gadania, bierzemy się 

do robi… Nagle mężczyzna uskoczył instynktownie przed atakiem magicznym, na szczęście 

nie pośliznął się na śniegu, wtedy byłby martwy, choć tego nie wiedział. Nie był chroniony 

przed magią jak mniemał. Tak więc pozycja z której nie miałby jak uniknąć czaru, byłaby nie 

do końca sprzyjająca przeżyciu tego spotkania  

Chyba jednak go nie doceniłem- pomyślał wynajęty przez grupę zakapturzonych, 

tajemniczych postaci zabójca. – To będzie jednak trudniejsze, ale przecież magowie nie 

potrafią walczyć bez czarów, użytych na swoich celach, ha! Jakże miło, że dostałem ten 

ochronny talizman od tamtych gości. 

 

 Pod Górską Dziewicą często przebywało wielu klientów rzemieślnicy, kupcy, tutejsze 

dziwki, kilku przejezdnych, jednak w większości byli to stali bywalcy karczmy. Ogień trzaskał 

przyjemnie w kominku, słychać było głośne rozmowy klientów, stukanie kufli z piwem, 

przekleństwa dziewek karczemnych i pijacki śmiech, grupki krasnoludów wzgórzowych  

przebywającej w Szczycie; ot zwyczajny wieczór w gospodzie, odwiedzanej po ciężkim,  

bądź trochę mniej, dniu. Nie przejmowano się zbytnio tragiczną pogodą za drzwiami 

Dziewicy. Doszły tu jednak niepokojące plotki o pojawiających się tu i ówdzie bandy 

rozbójników wraz z goblinami, ale kto by się tym przejmował. Tak więc panowała radosna i 

pełna śmiechu atmosfera. Jednak nie wszyscy byli w nastroju skorym do zabawy. Jedna 



osoba miała zadanie, jakże ważne, które, choć ten człowiek o tym nie wiedział, miało być 

ostatnim w jego zawodzie i życiu. 

 W ciemnym kącie siedział młody, ledwie wszedłszy w wiek męski, młodzieniec. 

Daryla Moresa   znano w Orlim Szczycie, „dobry chłopak” mówiła o nim większość 

mieszkańców, ale część wiedziała czym się para. Jego zawód nie należał do pochwalanych 

na Wzgórzach Ivalońskich, ale zawsze znajdą się tacy, którzy znajdą zlecenie dla zabójcy, 

całkiem dobrego, jeśli już o tym mowa. 

 Twarz młodzieńca skrywał zwyczajny, szeroki kaptur, spod którego na ogień 

spoglądały niebieskie oczy. Daryl rozmyślał nad jego ostatnim zleceniem. Naprawdę 

dziwnym i jakże ryzykownym. – Czy wyjdę cało z tego łajna w, które się wpakowałem – 

rozmyślał – że też dałem się tak łatwo przekonać za te parę złotych monet. Powinienem 

za takie ryzyko żądać przynajmniej dziesięciokrotnej stawki z takimi gośćmi jak ten mag, 

bractwa jakiego tam, czarnej ręki, czy jak tam było. Ale ja idiota o tym nie pomyślałem, choć 

tamci nie wyglądali na takich , z którymi można się dogadać. Mogłem jednak spróbować. 

Ach - westchnął cicho i przeciągnął się, wracając myślami do owego dziwnego, 

wczorajszego spotkania. 

 Daryl szedł przez środek miasteczka, wokół biegały roześmiane dzieci bawiące 

się nadspodziewanie wczesnym śniegiem. Młodzieniec uśmiechną się pod nosem 

pod napływem wspomnień jego dzieciństwa. Po chwili jednak spochmurniał, te czasy 

się skończyły od kiedy zmarła jego matka. Ojciec zaś... W ogóle go nie pamiętał. Bowiem 

będąc jednym z strażników, wyjechał raz na jeden z rutynowych patroli. Nie wrócił, to był 

ostatni dzień jego służby. Strażników zaatakowała liczna banda rozbójników. Nikt nie 

przeżył. 

Matka załamała się, jednak znajdowała radość w synu, który jakże przypominał jej 

męża. Daryl dorastał, aż osiągnął czternaście lat; wtedy matka ciężko zachorował. Leżała 

kilka dni  w malignie, umierała na oczach chłopca, bo nie mieli dość pieniędzy 

na uzdrowiciela. A ten tutejszy był prawdziwie chciwym skurwysynem. Zawsze leczył tylko za 

zapłatą, która i tak była zdecydowanie zawyżona. Wszyscy go nie znosili, ale tylko on znał 

się na uzdrowicielstwie. Tak więc kobieta zmarła przez brak dostatecznej zapłaty za 

leczenie, zostawiając syna samego i pełnego nienawiści. 

Młodzieńcowi poczęły cieknąć łzy, został sam… - Dość do cholery, to już minęło 

nie zmienię tego co się stało- potrząsnął gniewnie głową - Ten skurwiel zapłacił już za 

to, opłaciło się przystąpić do tego całego podziemia. Jakże cudowny był wyraz jego twarzy, 

ten strach i błaganie w jego oczach, gdy ucinałem te jego leczące dłonie i wbijałem sztylet 

w to jego serce, którego i tak nigdy nie okazał. – uśmiechnął się znowu – zawód zabójcy 

zaprawdę daje wiele możliwości, dzięki ci Gariku. O i wybacz, ale w Szczycie może być tylko 



jeden skrytobójca, cóż ten młodszy i lepszy. Sam mawiałeś, że najlepiej pozbyć się 

konkurencji jak najszybciej. 

Daryl szedł dalej, ku siedzibie prawdziwego władcy miasteczka, Jastrzębia, którzy i 

tak sprawował tu prawdziwą władzę. Wykonał zlecenie, czas odebrać zapłatę. Trzeba z 

czegoś żyć – pomyślał - co do tego…, urwał w pół zdania widząc, że ktoś stanął mu na 

drodze.  

Było ich czterech, wszyscy odziani w szerokie, białe stroje przypominające połączenie 

szaty i strój zabójców, podobny do jego własnego, bowiem tego typu odzież zapewniała 

odpowiednią swobodę ruchów i często nie pozwalała rozpoznać skrytobójcy, kaptury 

zasłaniające oblicze. Jeden z nich miał go krwawoczerwonego z wyszytymi złotymi runami 

magicznymi na obrzeżach. Pozostali posiadali błękitno niebieskie kaptury z srebrnymi 

symbolami. Sprawiali lekko przerażające wrażenie. Chłopak szybko rozejrzał się wkoło, był 

sam z czwórką postaci. Spojrzał na nich i zapytał lekko drżącym głosem - Kim jesteście i 

czego ode mnie chcecie, do Grabarza? 

 - To my zadajemy pytania płatny morderco. – rzekł cichym, nieznoszącym sprzeciwu 

tonem ten z krwawym kapturem – Czy zabiłeś kiedyś maga? 

-Raz był tu takowy, przybył z…  

- Więc nadasz się - przerwał przybysz- jutrzejszego dnia kilka godzin po zachodzie 

słońca przybędzie twój cel. Siedź w gospodzie pod Dziewicą. Gdy się pojawi, poczujesz 

wtedy, prawdopodobnie tak jak wszyscy, nagły napad przerażenia, będziesz chciał 

się schować nawet do najciemniejszej dziury, wtedy wyjdziesz i poczniesz go śledzić. 

- Ale.. 

- Masz, to zniweluje efekt jego czaru – rzekła tajemnicza postać, rzucając do niego 

dziwny amulet. Czuło się od niego dziwny chłód, przeszywający całe ciało. - A to twoja 

zapłata. Tym razem rzucił pod stopy Daryla, mieszek monet, które cicho zabrzęczały 

w środku. –Znajdziesz w nim parę złotych monet – uśmiechnął się zagadkowo. – Uważam 

że załatwisz sprawę, o ile jesteś tak dobry jak mówią. A ten Trzynasty będzie leżał martwy 

u twoich stóp. 

A co jeśli nie uda się – spytał, już właściwie najęty zabójca, podnosząc wzrok 

znad leżącej w śniegu sakiewki. Wtedy spostrzegł, że został sam- Dobre te są te sukinsyny. 

– pomyślał. 

Nagle muzyka i śmiechy ucichły, jakby wszystko zamarło, a potem wszyscy skulili się, 

nawet ci całkiem podchmieleni po kilku kolejkach. Jedna z dziewek zemdlała i zwaliła się na 

drewnianą posadzkę. – Już czas - pomyślał zabójca – przybył mój cel. Szybko wyślizgnął się 

z karczmy, i tak wszyscy byli zbyt zaniepokojeni by zwracać na niego uwagę. Poszedł 

w ciemną, lodowatą noc. Tam już zobaczył mroczną postać przedzierającą się przez mrok. 

Zaczął ją śledzić.- zobaczymy ile wart będzie ten trzynasty mag – pomyślał. 



Po jakimś czasie mag zatrzymał się na chwilę, i wszedł do zaułka – mam cię pomyślał 

młodzieniec. Zapłacisz za głupotę. Cholera! – stłumił przekleństwo, gdy poślizgnął 

się na śniegu – wydało się, ale dam rade go zabić, bez czarów jest słaby – pomyślał Daryl. 

Cholera, jakie szczęście ma ten gówniarz – pomyślał Trzynasty, gdy zabójca 

przez przypadek uniknął zaklęcia- już rzucał kolejne zaklęcie, ale chłopak już był bardzo 

blisko, za blisko by rzucić kolejny czar. - Dobrze trzeba będzie ubrudzić ręce – skomentował 

w myślach mag i wyciągnął zza pasa sztylet, w samom porę by napotkać ostrze napastnika. 

Jakże był zdziwiony, ale widać było w jego oczach ponowne skupienie. Natarł ponownie, 

ale tym razem z większą finezją – dobry jest, ale zobaczmy jak bardzo – stwierdził czarownik 

– więc jednak opłaci się nauka walki konwencjonalniej. Teraz nawet Seranne mu nie 

pomoże. 

Teraz on musiał się bronić, pod zaawansowanymi sekwencjami ataków –cholera, miał 

być bezbronny, do Kaptura, nic nie rozumiem – denerwował się coraz bardziej Daryl – 

nie wytrzymam tak długo. Muszę zaatakować, bo mnie załatwi – tak też zrobił, ale mag 

z bezczelną wręcz łatwością odbił szybkie cięcie niedoszłego zabójcy, który z napastnika stał 

się ofiarą, będącą wręcz w potrzasku. Jego przeciwnik przeszedł do kontrataku, jakoś 

się bronił, lecz jak jeszcze długo, wytrzyma to tępo. Musi postawić wszystko na jedną kartę. 

Nagle zabójca próbował skoczyć na napastnika, by zmusić go do walki bez broni, wiedział, 

że odsłoni się wtedy, ale to może dać mu w tym pojedynku element zaskoczenia i być może 

skończy to przeklęte przez Seranne zlecenie. Zrobił to i w tym samym momencie poczuł jak 

traci grunt pod nogami, wiedział już że przegrał. I to przez, poślizgnięcie się na śniegu, 

cholernym śniegu! 

Trzynasty widział, że jego przeciwnik coś kombinuje. – Co on planuje do cholery!? – 

pomyślał już zirytowany mag, chciał już załatwić tego młokosa, lecz ten ciągle się bronił 

i to czasem wyprowadzał ataki. Jednak mag wiedział, że jego przeciwnik nie potrafi 

go konwencjonalnie pokonać. Po jego kolejnym kontrataku młodzieniec próbował doskoczyć 

do niego niespodziewanie, lecz poślizgnął się i przewrócił. Czarownik, miał dość czasu 

na rzucenie unieruchamiającego zaklęcia. Chłopak wyrywał się, choć aż nie miał już szans; 

gdy to zrozumiał zaczął wrzeszczeć i wzywać pomoc. - Krzycz ile chcesz i tak nikt ciebie 

nie usłyszy, twoje wrzaski nie przedrą się przez strefę ciszy, którą utworzyłem – rzekł 

Trzynasty ze znudzeniem. – A teraz mów kto cię nasłał. – odpowiedziała mu cisza, 

a młodzieniec wbił w niego nienawistne, lecz też zdumione spojrzenie. Dobrze skoro chcesz 

wyrwę to z twego umysłu siłą żałosny gówniarzu.  

Podszedł do młodego, niedoszłego skrytobójcy, przyklęknął przy nim i położył ręce 

na jego czole, i zaczął wdzierać się mu do umysłu. Nie był delikatny, nigdy nie był w końcu 

Bractwo przyjmowało wielu bezwzględnych członków w swe szeregi. Szybko przebierał 



wspomnienia ofiary, natrafiał na liczne bolesne i radosne chwile z życia młodzieńca. O tych 

pierwszych przypominał mu, odtwarzał na nowo . jego umyśle, zabierał te dobre, budzące 

ciepłe emocje, o jego matce, dzieciństwie jego jedynych kojących wspomnień. Bawił 

się swoją ofiarą, jakże wielką przyjemność sprawiało to Trzynastemu, uwielbiał bawić 

się umysłami innych istot, manipulować nimi. Zabierać dawne nadzieje, miłości; zostawiał 

tylko rozpacz. 

Młodzieniec krzyczał jak opętany, przeklinał wszystkich znanych bogów, 

by zakończyli to cierpienie, bowiem nigdy nie doświadczył takiego bólu fizycznego 

i duchowego, to był takie przerażające. Chciał już umrzeć, nie zniesie dłużej takiego 

cierpienia. Ciągle wrzeszczał jakby był przypalany w ogniu piekielnym, jak gdyby to jego 

własna krew była tym płomieniem, czuł jakoby tysiące niewielkich ostrzy wbijało się w jego 

czaszkę, ba całe jego ciało, wszelaki nerwy i receptory, wszystkie organy płonęły 

niewyobrażalnym bólem. Bowiem czytanie czyjegoś umysłu w sposób magiczny może być 

wykorzystane jako najstraszliwsza znana tortura. Można nim sprawiać straszliwy ból przez 

wpływanie na układ nerwowy wraz z pozostałymi organami, wnętrznościami i wszelkie 

receptory, oszukiwać je, jakoby rzeczywiście wpływały realne bodźce; wpędzić 

w szaleństwo, zmienić całkowicie osobowość osoby skanowanej, złamać najpotężniejszą 

wolę zarówno bólem fizycznym jak i psychicznym. A wola Moresa była całkiem zwyczajna, 

łatwo było czytać z jego umysłu. Po kilku chwilach, które dla Daryla były niczym wieczne, 

mag znalazł to czego szukał. I zdecydowanie nie był zadowolony z tego co zobaczył...  

Trzynasty zobaczył w wspomnieniu chłopaka cztery zakapturzone postaci, wysyłające 

go, aby zabił jego, będącego jednym z najpotężniejszych magów żyjących kiedykolwiek, 

ich niedoczekanie kurwa!. Przeklęta gildia antymagów, że też ta banda skurwysynów Farella 

musi się mieszać i to na dodatek wysłał swojego Pierwszego Interpretatora. Chyba, ktoś 

zareagował, na tą niewielką ilość plotek o bractwie – pomyślał mag – cóż to problem Mistrza 

nie mój. Cóż, antymagowie spaprali sprawę, jakby jedna z ich zabawek antymagicznych 

i jeden szczeniak mogły mnie załatwić. Było samemu wykonać robotę, a nie wynajmować 

tego idiotę. 

 Jednakże, ktoś zapłaci za tę napaść na mnie, cóż może jednak ten dzień i ta misja, 

nie są tak bezcelowe ja mi się wydawało. Będzie trochę rozrywki- uśmiechnął 

się z okropnym, pełnym okrucieństwa uśmiechem – jednak lepiej wyrzucić z tą najpierw 

tę bandę, lepiej nie wkurzać tego trupa – drugi raz od kilku godzin przypomniał sobie 

o dawnej karze Władcy, Licza, a to bardziej go rozwścieczyło, bowiem obudziło to strach  

skrywany w jego głębi. Uczucie związane z tym dawnym cierpieniem. 



Po krótkiej chwili stwierdził, że oprócz niego i jeszcze żyjącego chłopaka, który i tak 

nie dożyje do świtu nowego dnia i promieni słońca, które po raz ostatni oświetlą i ogrzeją 

jego ciało ktoś jeszcze jest w zaułku. Była to dwójka goblinów, którzy poczuli, że coś jest 

nie tak jak zwykle. Tak więc cuchnące stwory wyszły z tajnego wejścia do siedziby ich 

herszta, człowieka zwanego w okolicy, Wzgórzowym Jastrzębiem. Ów herszt całkiem nieźle 

znał się na organizacji napadów, więc szybko awansował na przywódcę nowej i zarazem 

drugiej organizacji przestępczej w Orlim Szczycie.  

Mistrz Bractwa Umarłej Dłoni, który zaczął tworzyć plan podboju Narydii, zaczął 

od przejmowania kontroli nad świadkiem przestępczym, a jednym z jego pierwszych celów 

była organizacja Jastrzębia. Jednak ten zaczął ignorować rozkazy, był blisko od zostania 

złapanym, a oczywistym było, że w czasie przesłuchań mogło by wypłynąć wiele 

szkodzących bractwu informacji. Było jeszcze za wcześnie na bezpośrednie ujawnienie się, 

Władca Lisz wiedział, że nie ma dość wiele możliwości ani militarnych, ani żadnych innych, 

aby rozpocząć planowaną inwazję.  

Wysłał, więc Trzynastego Maga w Bractwie, aby zapobiegł tej niesubordynacji. Mógł 

się, zatem pozbyć też ambitnego i potężnego półelfa, będącego jednym z niewielu członków 

Umarłej Dłoni, którzy byli zagadką dla Licza. Tą decyzją miał nadzieję, przynajmniej  na 

razie, że oba problemy będą rozwiązane. 

Tymczasem Trzynasty podszedł do kulących się pod jego spojrzeniem kreatur i rzekł 

cichym głosem: przyprowadźcie tu Jastrzębia i to już, do Kaptura! – koniec zdania 

wykrzyczał, a wystraszone stwory pobiegły z zadziwiającym pędem po swego przywódcę. – 

Żałosne – pomyślał mag- na co komu takie szumowiny, żadnego z nich pożytku. Po co ten 

trup, chce pozyskać jakiś zbirów, co oni mu dadzą?! - Rozmyślał tak aż do przybycia tego 

na, którego czekał. 

Wzgórzowy Jastrząb, który tak naprawdę zwał się Alanem Skir’em, który był 

mężczyzną koło czterdziestki, choć mimo tego włosy jego włosy przyprószyła siwizna, dość 

niskiego wzrostu, lecz dobrze zbudowany. zaprawdę znał się na swoim fachu. To właśnie 

jego zdolności do planowania swoich napadów, które na Wzgórzach Ivalońskich i w ich 

okolicach stawały się wręcz legendarne.  

Na wzmiankę, że w okolicy grasuje banda Jastrzębia wszelacy kupcy wynajmowali 

tyle strażników karawan ile się dało, i to często za znacznie wyższą niż zwykle cenę. A część 

tego wynagrodzenia szła do kieszeni władz na Wzgórzach, które organizowały straż 

karawanową, tak więc nie było im na rękę rozwiązywać problemu grasującego bandyty. Po 

co rezygnować z dobrego zysku dla bezpieczeństwa paru żałosnych kupców? Tak więc Skir 

mógł bezkarnie napadać na biedniejszych handlarzy, nie mającej dostatecznej liczby straży 

handlarzy. 



Jednakże bierność władz na Wzgórzach w rej sprawie, spowodowała że większość 

kupców, poza kilkoma wyjątkami, omijało same Wzgórza i ich w większości dzikie okolice. 

Do tych nielicznych handlarzy należeli ci , którym i tak opłacał się wynajem straży z takimi 

warunkami i ceną.  

Unikano ich tak samo jak szlaków przez niegościnne, spalone gorącym słońcem 

i nawiedzone; już od kilkudziesięciu lat; suszą nie widzianą już od wieków w północnej części 

Narydii; ziem Równiny Naiikan, bądź .też okolic Moczarów Erteseryjskich, o których krążyły 

pełne grozy i tajemniczości opowieści o ludziach, którzy stamtąd nie wracali, a ci którzy 

powrócili do końca życia mieli ciągłe szaleństwo w oczach.  

 

Owi nieszczęśnicy nic nie mówili i byli zamknięci w sobie, a część w niedługim czasie 

wieszało się w swych domach. A ich wszelkie, nieliczne opowieści mówiły o pojawiających 

się widmach zaginionych na bagnach, które nawiedzały ludzi dość szalonych by zapuszczać 

się na te tereny.  

Podczas nocy przechodziły one przez obozy zawodząc pełnymi straszliwego żalu i 

cierpienia krzykami. Jednocześnie w okolicy północy nieludzkie syczące szepty mówiły 

przerażające słowa tym którzy nie mogli zasnąć, a tam, na moczarach nikt nie spał. Widma 

zachęcały swe ofiary by dołączyły do ich pieśni, aby uwolnili się od więzów ciała, od tej 

agonii, bezsensownego bytu w materialnym świecie. Tworzyły straszliwe wizje swych śmierci 

na tajemniczych, mglistych moczarach. Przez co niedoszli awanturnicy bali się zarówno 

życia jak i wybawienia od niego, stawienia się przed obliczem Grabarza, samego 

zakończenia żywota. 

W bagiennych wodach ciągle leżały ciała nieboszczyków, niektóre były 

zmasakrowane, lecz wszystkim z wnętrza oczodołów świecił zielony, tajemniczy, 

przerażający, lecz także dziwnie pociągający blask. Kilkakrotnie ludzi przyciągało owe 

światło; zanurzali się oni w bagnistej wodzie, a wtedy lodowate, martwe, trupie ręce 

topielców ożywały i wciągały swe ofiary w głąb swego bagiennego królestwa. Zasilali, więc 

masy tysięcy trupów, ofiar Moczarów Erteseryjskich, z których część spoczywała na owych 

torfowiskach całe wieki. Owi nieszczęśnicy, stali się tym co ich zabiło, zwłokami wabiącymi 

nierozważnych podróżników, szmaragdowym blaskiem swych oczu... 

 

Tak więc Wzgórza Ivalońskie dołączyły do miejsc najmniej uczęszczanym przez 

podróżników, mimo że nie mogły się one równać z niegościnnymi pustkowiami Naiikanu, czy 

budzącymi grozę, legendarnymi wręcz bagniskami...  

Co nie zmieniało faktu, że niewielka ilość celów do napadów Jastrzębia, a także 

liczna ochronna strażników karawan tych nielicznych, pojawiających się od czasu do czasu, 



nie pozwalała się wzbogacić owemu hersztowi. Tak więc ów począł tworzyć coś lepszego, 

bardziej opłacalnego. Coś co zwróciło uwagę  Licza...  

Skir zaczął rozszerzać swoje wpływy, nie ograniczając się już tylko do rozboju. 

Założył swój własny gang, nie musiał go nazywać, bowiem wszyscy wiedzieli kto założył ową 

szajkę. Początkowo Jastrząb działał wyjątkowo cicho, spokojnie, wydawało się wręcz, że w 

ogóle nie starał się powiększać się swoich wpływów, lecz były to tylko pozory. W 

rzeczywistości wiele osób w tym okresie nie wstało po nocy z własnego łóżka. Część radców 

Orlego  Szczytu dostało ultimatum. Albo nie będą się mieszać, albo cóż, Grabarz ciągle ma 

miejsce w swoim mrocznym królestwie. Kilka złotych monet więcej w niektórych kieszeniach, 

zastraszanie i szantażowanie stawiających się, ewentualna trucizna w winie, czy nóż w 

plecy, w tłumie ludzi. Wyłudzenia odpowiednich środków, wymuszenia pewnych decyzji, 

porwania. Interes kręcił się, a to zwiększało zyski.  

W końcu Jastrząb założył własną siatkę przestępczą, która miała już silną pozycję i 

rzuciła wyzwanie dotychczasowych władcom półświatka. Rozpętała się wojna gangów, na 

dotychczas w miarę spokojnych ulicach Orlego Szczytu. Każdy kto mógł nie wychylał się 

poza drzwi swojego domu, a i to nie chroniło wszystkich przed losem czasem gorszym, niż 

stanięcie przed trupim obliczem Grabarza. Co noc walki skrytobójców, prawdziwe jatki w 

ciasnych zaułkach, rynsztoki pełne krwi co noc. Jednak głównie było to osocze starszej gildii. 

Alan Skir, alias Jastrząb, był genialnym taktykiem, a podjęte zawczasu działania wyposażyły 

jego ludzi w sprzęt znacznie lepszy od jego przeciwników. Zadbał też o elitarne wręcz 

szkolenie swoich podwładnych i współpracowników. Stara siatka przestępcza, nie były 

przygotowana na to, mimo większego doświadczenia w grach ulicznych. Kiedy przywódca 

nowej gildii już dotarł do przywództwa swoich przeciwników, wydawało się że już nikt z nich 

nie zobaczy nowego wschodu słońca. Lecz wtedy stało się coś nieoczekiwanego...  

Jastrząb zaproponował wydawało się wręcz tragiczną decyzję, z pozycji zwycięscy. 

Oszczędzi całą poprzednią gildię i nawet da im to co zechcą w granicach rozsądku 

oczywiście, pod jednym warunkiem. Przyłączą się do niego i zbudują większą, silniejszą 

organizację po jego przewodnictwem, zdobędą władzę na Orlim Szczycie, a może nawet 

będą władać czymś więcej. Przemawiał tak przekonująco, że wszyscy, nawet ci najbardziej 

zagorzali przeciwnicy podporządkowali się jego woli... 

Wkrótce do nowej, bardzo groźnej i silniej organizacji przestępczej przyłączało się 

coraz więcej członków, chętnych zysków i władzy. Przybywało wiele innych istot niż ludzie. 

Nie tylko marne cuchnące gobliny, lecz także minotaury, czy kilkoro elfów, którzy zboczyli ze 

ścieżki światła swych pobratymców. Ta sława skierowała w końcu oczy Bractwa Umarłej 

Dłoni na ową gildię zabójców, złodziei i wszelkich innych szumowin. 

   



Tak więc Trzynasty stał teraz przed twórcą i przywódcą owej prężnie rozwijającej się, 

nowej siły na Wzgórzach Ivalońskich, Jednak nawet Jastrząb, będący jednym z najnowszych 

i ulubionych nabytków Lisza, wzbudził u Mistrza bractwa niezadowolenie. Niestety Skir nie 

zdołał powstrzymać goblińskiej samowoli i chciwości.  

Gdy się dowiedział o napaści niewielkiej bandy na dom jednego z bogatszych 

mieszczan, niejakiego Lingara. Gdy się o tym dowiedział wpadł w furię. Kiedy złapano 

winnych i postawiano przed obliczem Jastrzębia. Wiadomo było, że nędzne kreatury, nie 

ujdą cało z tej sytuacji.  

Przywódca bandy stary, gobliński sierżant jak sami nazywali wodzowie małych, 

pomarszczonych poczwar. Ten przedstawiciel miał wyjątkowo wyrośniętą i szpetną gębę. 

Już miał otworzyć usta, gdy został zaszlachtowany osobistym ostrzem Skira. Reszta 

goblinów z przerażenia aż znieruchomiała. Niestety to był ich ostatni błąd...  

Zakuto ich w kajdany i zawleczono marne kreatury do cel w podziemnych 

pomieszczeniach kwatery głównej władcy półświatka. Krzyki wywlekanych istot długo było 

słychać w korytarzach siedziby Jastrzębia. Lecz były one niczym w porównaniu do 

wrzasków, które nastąpiły w czasie straszliwych i długich tortur, skończonych oczywiście 

śmiercią skazanych na kaźń. Cóż, Jastrząb nie znosił niesubordynacji, a coraz częściej te 

gobilńskie kreatury nie podporządkowywały się jego woli. Teraz po tym pokazie będą  może 

bardziej posłuszne. A poza tym będzie to znak dla niektórych bardziej wartościowych 

członków gildii, że z nim nie można igrać w żaden, do Grabarza sposób.    

Alan Skir wiedział, że na tym ta cała sytuacja się nie skończy. On jedyny wiedział 

w całej swojej organizacji dla kogo pracują. Tego nie zdradził nikomu ze swych najbliższych 

współpracowników i gwardii przybocznej jak ją nazywał. Mężczyzna spodziewał się, więc że 

mistrz Bractwa Czarnej Dłoni przyśle kogoś, a to nie koniecznie skończy się dla niego 

korzystnie. Jednak nie spodziewał się takiego obrotu spraw... 

- O, ten wygląda na zdolnego gracza – pomyślał Trzynasty. Bowiem od Jastrzębia 

emanowała wręcz pewność swoich możliwości, mimo swego wzrostu i siwiejących już 

włosów. Zrobił zaprawdę niezgorsze wrażenie na magu, który zwykle lekceważył, wręcz 

pogardzał większością osób z którymi miał do czynienia. Jednakże mino tego zaskarbienia 

sobie pewnej dozy szacunku i tak nie zmieni to decyzji czarodzieja. 

 - Witaj magu, co cię tu sprowadza – zaczął Jastrząb – w jakim celu tu przybyłeś?. 

Zwykle nie miewamy tu takich gości... – przerwał słysząc słowa w języku magii. 

- Koniec z tymi gierkami do cholery. Dobrze wiesz po co tu przybyłem, Alanie Skiru. 

Teraz możesz mówisz bez ogródek nikt nas nie słyszy w tym momencie. Nawet twoi żałośni 

szarlatani. – Jastrząb chciał już przerwać Trzynastemu, ale ten nie dał mu na to szansy – Ale 



do rzeczy, jak widać nie panujesz nad swoimi ludźmi, co?- rzekł szyderczo. I urwał czekając 

na reakcję rozmówcy. 

- Niestety zawiodłem jak widać - odrzekł mężczyzna bez śladu gniewu w głosie- ale 

winni tego nieposłuszeństwa zostali już ukarani. Już nie popełnią tego samego błędu. 

- To i tak nie zmywa twojej winny rzezimieszku. Mój Pan- prawie wypluł te dwa słowa- 

nie jest zadowolony. Zawiodłeś dopuszczając do tej żałosnej sytuacji, która mogła 

pokrzyżować plany bractwa. Co więcej przez to musiałem tu przybyć, a to dla mnie strata 

czasu. A do tego ten gówniarz próbował mnie zabić- podniósł lekko głos i spojrzał na chwilę 

w stronę leżącego ciała. 

Jastrząb jakby dopiero teraz zobaczył leżącego chłopaka. – Jak się nazywał?- spytał. 

Co lekko zaskoczyło Trzynastego, gdyż nie spodziewał się takiego pytania.  

- Daryl Mores – odpowiedział. Bowiem natrafił na nazwisko chłopaka, przeszukując 

jego umysł – ale co cię to obchodzi do Grabarza? 

Rozmówca maga zamyślił się, bowiem znał tego chłopaka. Całkiem obiecujący 

skrytobójca, kilka razy wykonywał robotę dla jego gildii, ale nie chciał zawiązać trwałej 

współpracy. Zaprawdę zdawał się inteligentny i błyskotliwy, ale jednak ten młody dureń 

myślał, że da radę na takiego przeciwnika. Nie było mu żal tego młodzieńca. Po prostu 

wybrał zły cel. Taki zawód płatnego zabójcy. 

- Tak więc – zaczął – jaki masz z tego powodu interes do mnie. Mnie też nudzi twoje 

gadanie magu. Przechodź do rzeczy- uśmiechnął się ponuro. 

- Więc daje ci i twoim ludziom dwie, trzy godziny, aby wynieść się stąd. Potem 

dowiecie się ode mnie gdzie macie się udać., ale teraz wynoście się z tego miasta jak 

najdalej. To tylko moje ostrzeżenie, ale jeśli nie chcesz słuchać to proszę bardzo. 

- Ale tyle czasu nie wystarczy... – zaczął, lecz Trzynasty przerwał mu. 

-Masz mnie za idiotę, z twoimi czarownikami dacie radę mimo, że są naprawdę 

żałośni. Powtarzam to wasz wybór albo zostajecie, albo przenosicie się z tej waszej kwatery. 

- Dobrze niechaj będzie, wynosimy się, ale daj nam godzinę więcej czasu i wtedy 

spróbuję pomóc wytłumaczyć się przed Liczem. A on nie jest z tego co słyszałem, 

wyrozumiały, dla tych, którzy zmieniają jego rozkazy. Uśmiechnął się pod nosem. 

Zakapturzony mężczyzna naprawdę się wściekł. Nie mógł zabić tego bezczelnego, 

skurwysyna, gdyż nie mógł by się wydostać z takowej sytuacji. Musiał się zgodzić, na tą 

propozycję, nie miał żadnego innego, kurwa wyjścia. Trzynasty nienawidził wręcz, gdy 

musiał przystawać, na czyjeś żądania, gdy nie był tym, który kontroluje sytuację. Tym 

rozdający karty, dyktującym warunki. 

- Niechaj tak będzie, masz tą godzinę więcej. – odpowiedział mag, nienaturalnie 

spokojnym, lekko złowieszczym i cichym szeptem. – A teraz zejdź mi z oczu i żadnego 



szpiegowania mnie. Chyba, że lubisz tracić swoich szpicli, a zapewniam, że wyczuję 

każdego.   

Jastrząb, wiedział, że lepiej nie drażnić już owego maga, to też lekko skłonił się 

swemu rozmówcy i zniknął w wejściu swej kryjówki. A tam dał znak swoim agentom, aby 

zostawili tego groźnego przybysza w spokoju. On natomiast musiał ogarnąć wszystkie 

logistyczne sprawy, związane z tymi nie przewidzianymi wydarzeniami tej wyjątkowo mroźnej 

i śnieżnej jesiennej nocy. Jeszcze nie wiedział, że to zdarzenie odmieni jego życie. Na 

zawsze. 

   Daryl wiedział, że nie dożyje następnego dnia, ale nie czuł żalu z tego powodu, ani 

nienawiści do swego oprawcy, odczuwał tylko dziwną, nienaturalną pustkę. Ciągle pamiętał 

zadawany mu ból, straszliwy, wręcz niewyobrażalny. Nie mógł się poruszyć, ale słyszał całą 

rozmowę Jastrzębia i Trzynastego, bowiem znajdował się w strefie zaklęcia ciszy. Jednak 

nie miała ona żadnego znaczenia. I tak umierał. Nie mógł nic na to poradzić, sam wydał na 

siebie wyrok, gdy przyjął je od zakapturzonego nieznajomego. On w swej młodzieńczej 

pysze, ukrócił swój własny żywot. Myślał, że pokona tak potężnego maga. Idiota- pomyślał – 

mogłem to wszystko przewidzieć, a tak..., cóż może umarłem już wtedy, gdy zostałem 

skrytobójcą, gdy utraciłem wszystkich; ojca, matkę. Jednak nie tylko ja, jestem samotny... – 

bowiem w czasie gdy, czarownik odczytywał jego myśli, część jego własnych wspomnień 

trafiła do umysłu młodzieńca. Pogarda, z powodu, jego pochodzenia, poznanie miłości, która 

okazała się zwykłą ułudą. Wygnanie. Egzamin, dzięki któremu został członkiem bractwa, ale 

który mógł przypłacić, czymś więcej, niż życiem.  

Taki był uboczny efekt odczytywania czyjegoś umysłu. Uczucia, myśli przepływały 

swobodnie, pomiędzy oboma jaźniami. Pomimo tego, że często prowadziła do straszliwego 

bólu u przynajmmniej jednego z połączonych magicznymi więzami, owa więź bardzo zbliżała 

do siebie biorących w niej udział, pozwalała się zrozumieć lepiej, niż z kimkolwiek innym na 

świecie, nawet lepiej kochankowie śpiący sobie ramionach. A naruszenie świadomości w taki 

sposób jak Trzynasty było znacznie gorsze, niż gwałt.  

Daryl usłyszał kroki, a po chwili zobaczył klęczącego obok niego, swego przeciwnika. 

Zdjął on kaptur i teraz było widać piękną elficką twarz , jednak bardziej kanciasta, bardziej 

ludzka, nie widziana u elfów pełnej krwi. Czarne włosy, blada skóra, szpiczaste uszy jednak 

mniej niż u Dzieci Gwiazd i te oczy. Niczym kamienie szmaragdu, pełne smutku i nie... to nie 

możliwe. Pełne współczucia i żalu. Nagle półelf odezwał się cichym kojącym głosem, nie 

podobnym do tego jakiego używał dotychczas. 

- Pewnie już wiesz, że umierasz, nie będę cię okłamywał, że jest inaczej. Ach. – 

westchnął tak przejmująco, że aż chłopak poczuł, że żal mu jego zabójcy i to było jego 

ostatnie uczucie, jakie czuł przed odejściem z tego świata. 



– Mogłeś nie przyjmować tego zlecenia, nie poczułbyś tego cierpienia, jakie ci 

sprawiłem. Żyłbyś... – urwał, ale po chwili wznowił – ale to i tak bez znaczenia. Wiem, co 

dotychczas przeżyłeś, znam twoje wszystkie najgorsze wspomnienia, zarówno jak ty moje. 

Sprawiałem ci ból. Straszliwy ból, też go kiedyś doświadczyłem. Niestety, nie potrafiłem, 

przedrzeć się przez twoją wolę. Chciałem ukarać cię za to, że utrudniałeś mi dostęp do 

posiadanych przez ciebie informacji. Ale, gdy zobaczyłem, śmierć twojej matki i ciebie, 

samego, bez żadnej bliskiej osoby.– półelfowi zaczęły płynąć łzy, niczym krystalicznie czyste 

krople z górskiego strumienia. 

 – Tak, bardzo przypominałeś mnie, wygnanego z pięknych Lasów Ellianor. Mnie  

skazanego na los wygnańca z tego powodu, że jakiś skurwysyn, przekazał mi geny, przez 

gwałt na mojej matce. A elfów drażnił, czy też niepokoił mój wygląd mieszańca...- ale Daryl 

nie słyszał już tych słów. Odszedł z tego świata, wydając ostatnie tchnienie, ale ciągle mając 

przed sobą obraz twarzy jego zabójcy, te dwoje starych, pełnych bólu szmaragdowych 

oczu... 

W końcu, Trzynasty zorientował się, że chłopak nie żyje. Wziął go więc w ramiona i 

używając zaklęcia teleportacji przeniósł ich obu kilka mil za miasto. Tam złożył go pod 

starym dębem, jednym z niewielu w okolicy. I rzekł cichym, smutnym szeptem tylko dwa, 

jedynie dwa, ale pełne cierpienia, poczucia winy i wręcz braterskiej miłości zrodzonej z 

magicznego złączenia umysłów. Tylko krótki zwrot, ale ile wysiłku kosztował on półludzkie i 

półelfie dziecko.  

- Żegnaj bracie. 

Po jakimś czasie Trzynasty wrócił do Orlego Gniazda. Została już godzina do 

pierwszych promieni słońca, ale ciągle było ciemno jak w chwili przybycia maga i ciągle 

panował niepodzielnie, przenikający kości mróz, jednak przestał padać śnieg. Taka pogoda 

odpowiadała pełnemu straszliwego przygnębienia półelfowi. Chciał, zniszczyć tą przeklętą 

przez Grabarza dziurę. Już miał jej już dość, nienawidził jej za ten ból, który przenikał jego 

duszę. Co go, kurwa, obchodzi co zrobi z nim Licz, to nic dla niego nie znaczy, to go nie 

powstrzyma. Po tym mieście już nic nie zostanie, nawet żaden pojedynczy kamień, nikt nie 

przeżyje. I z tymi myślami rozpoczął przygotowywania do rytuału przywołania.  

Przywołania, czegoś co spełni jego groźbę i to bez żadnych zbędnych pytań czy 

wątpliwości i nie oszczędzi niczego ani nikogo. Coś nie pochodzącego z tej płaszczyzny 

istnienia. 

Upewniwszy się już czy Jastrząb się już stąd wyniósł, mag rozpoczął nucić 

inkantację. Był lekko zdziwiony, nie wykrywszy żadnych śladów po organizacji Skira.  

Żadnych oznak, że kiedyś w Orlim Gnieździe panowała jedna z najsilniejszych i 

budząca strach na całych Wzgórzach gildia przestępcza – A jednak ten herszt zna się na 



rzeczy - pomyślał ponuro czarownik. - To dobrze, że przynajmniej nie będę musiał się 

tłumaczyć z powodu śmierci tych idiotów. A może to uchroni mnie przed tym trupem, w 

końcu to nie to miasto jest ważne a sam Jastrząb, ten nowy pupilek Mistrza. Zresztą co to 

mnie interesuje, do Grabarza.- Po tej myśli skupił się całkowicie na swym rytuale.  

Wpierw Trzynasty zaczął kreślić białym, cuchnącym prochem, który pojawił nie 

wiadomo skąd, ośmioramienną gwiazdę w okręgu. Na jej wierzchołkach znajdujących się 

poza krańcach poza okręgiem szybko postały starożytne runy. Przy każdej z nich przystanął, 

i wyszeptał magiczne słowa, mające służyć przywołaniu, a także ewentualnej obronie maga 

przed przywoływaną istotą. Bowiem półelf znał grożące mu niebezpieczeństwo, ale nic nie 

mogło go powstrzymać przed zniszczeniem tej żałosnej dziury, zwanej Orlim Szczytem. 

Kiedy już skończył, stanął na jednym z ośmiu wierzchołków gwiazdy i począł 

powtarzać słowa, będące podstawą wezwania. Nocną ciszę tuż przed świtaniem przerwały 

słowa czarnoksiężnika, magiczne słowa pełne zdecydowania i gniewu...  

Garash, milit morim, garash filidur falargh, Ir deril ouiyr, Oui DargarL Mentior, jkirl itr 

ghyrts, garash... Garash milit... 

Gharash... 

Księżyc zaszedł za gęstymi czarnymi chmurami. Wszelkie nocne stworzenia umilkły i 

pochowały się do swych nor. Cała przyroda zdawała się być przerażona owym 

przywołaniem, ową mocą jednego z najpotężniejszych członków Bractwa Umarłej Dłoni. 

Trzynasty bowiem nie szczędził magii, która żywiła się jego gniewem, jego chęcią zemsty.  

Jego żalem... 

Nagle z jego nefrytowych oczu poczęły wypływać łzy. Słowa przywołania zaczęły 

tracić siłę wraz z nasilającymi się spazmami maga, którego duchowe cierpienie, znalazło 

wreszcie drogę poza elfie serce. Już ledwie można było dosłyszeć wyrazy, zagłuszane 

łkaniem Trzynastego. 

- Nie, kurwa – krzyknął nagle mag – moja zemsta się jeszcze nie dokonała. To miasto 

nie dotrwa dzisiejszego poranka. Nic z niego niezostanie. Nikt mnie nie powstrzyma, nawet 

żaden z tych boskich skurwysynów! -  zaczął wrzeszczeć i przeklinać wszystkich bogów. Za 

jego ból, za całe swoje życie.  

Po chwili wściekłość maga wyparła cały żal i wszystkie łzy z smutnych i zmęczonych, 

szmaragdowych oczu... 

- Garash, milit morim, garash...       

Z jego gardła ponownie tej nocy wydobyły się słowa przywołania. Jeszcze głośniejsze 

i pełne nienawiści...  

Zaczął wreszcie uwalniać potężną moc. Powietrze zaczęło drżeć, zerwał się silny, 

lodowaty wiatr. Z chmur zaczęło padać coraz więcej śniegu, zdawało się wręcz, że może on 



zasypać cały Orli Szczyt. Wielka była moc wzywającego jaki tego co miało przybyć na tą 

płaszczyznę istnienia. 

Trzynastego, jak zawsze gdy rzucał zaklęcie, ogarnęła ekstaza, wywołana czuciem 

magicznej siły, która przenikała całe ciało. Mag czuł żar we wszystkich żyłach i tętnicach, 

sprawiało mu to ból, ale zarazem była uzależniająca niczym najsilniejszy narkotyk. 

    Wezwanie! Już wyczuwało się obecność straszliwej i mrocznej obecności istoty z 

innego wymiaru. Nagle księżyc wyłonił się zza kłębów chmur, oświetlając swym bladym 

blaskiem ośmioramienną gwiazdę świecącą własnym krwistoczerwonym światłem Dało się 

czuć obrzydliwy odór i piekielny żar.  Zdawało się, że wewnątrz kręgu pojawia się olbrzymia  

sylwetka. Trzynasty zaczął wręcz wrzeszczeć, z bólu i emocji. Ostatnie słowa. I gdyby nie 

zaklęcie ciszy rzucone wcześniej przez półelfiego maga w całym mieście dałoby się słyszeć 

warkot a następnie ryk przywołanego czarta.  

Portal do innej płaszczyzny świata został otwarty. A z niego wyłoniła się potężna, 

mroczniejsza od samej nocy postać. Była olbrzymia, lekko przygarbiona, ale i tak wysoka na 

prawie cztery metry, choć zdawała się jeszcze większa przez wrastające z pleców błoniaste, 

czarne skrzydła, zasłaniające światło księżyca magowi. Całe  ciało istoty zdawało się być 

złożone z magmy i ognia. Jednak od demona biła wręcz mroczna poświata, która mroziła 

wręcz krew w żyłach. Twarz istoty przypominała ludzką, lecz było to nikłe podobieństwo, 

jakby jakieś bóstwo zakpiło sobie z ludzkiej natury. Owa twarz zdawała się pochodzić rodem 

z koszmaru nocnego. Żółtawe oczy bez źrenic, których spojrzenie przeraziło by większość 

istot żyjących na Narydii, jednak jakby się tym ślepią przyjrzeć widać by było w nich pewną 

pogardę i władczość. Czarna skóra z licznymi bruzdami, które wyglądały jakby zostały 

wypalone piekielnym ogniem, brak nozdrzy i uszu , liczne wyrostki okalające całą twarz i ten 

straszliwy grymas, mówiący o nieskończonym okrucieństwie z nie tego świata... 

Bowiem na wezwanie Trzynastego nie odpowiedział jeden z wielu czartów czy też 

infernalni, lecz sam członek demonicznej elity, o której istnieniu wiedziało bardzo niewielu 

uczonych i czarodziejów. Ową kastę nazwali oni Synami Płomienia, Czarnymi Wędrowcami, 

Arcyinfernalami. Byli oni najpotężniejszymi z dzieł Płomienia, olbrzymia siła zbliżona do 

smoczej, bardzo rozwinięte magiczne talenty i wielka wiedza wynikająca z przeżytych 

tysiącleci. Jednak Wędrowcy rzadko pojawiali się na tej płaszczyźnie istnienia. Nie uważali 

bowiem by działo się na niej cokolwiek wartego ich uwagi. Pojawiali się jednak w innych 

wymiarach, aby zdobywać coraz większą wiedzę i moc.  

Teraz jednakowoż kilku Arcyinfernali zaczęło się interesować cieniem jaki powoli 

zapadał nad Narydią. Chcieli się oni dowiedzieć co go powoduje. Nie słyszeli bowiem o 

Liczu, dawnym Wielkim Magiem i o jego Bractwie, które z każdym dniem rosło w siłę. 

Tak więc jeden z nich wyczuwszy, że w Narydii został otwarty portal, chciał 

wykorzystać tą okazję do sprawdzenia tego, co powoduję ów narastający powoli mrok. 



Myślał, że bezproblemowo pozbędzie się tego, który otworzył portal i będzie mógł zacząć 

swe poszukiwania. Jednak nie spodziewał się, że nie wszystko pójdzie tak jak tego 

oczekiwał. 

Demon był wściekły, naprawdę wściekły. Tak jak Trzynasty się spodziewał, od razu 

próbował on, uwolnić się z pod kontroli jego zaklęć. Zaprawdę potężna była magia jednego z   

Czarnych Wędrowców, mag ledwie wytrzymał gwałtowny, agresywny, pełen mocy atak 

czarów napastnika, których siła zaskoczyła półelfa. Lecz wygrał to starcie i jego magia 

władała infernalem, choć tylko częściowo, bowiem nie spodziewał się, że na jego wezwanie 

odpowie jeden z demonicznej szlachty.  

Jednakże demon uspokoił się i zaczął wpatrywać się w maga z lekkim 

zaciekawieniem, chociaż w spojrzeniu oczu zdawało się widzieć coś niepokojącego. Coś 

przypominającego... dziki i niepohamowany głód. 

Na szczęście dla Trzynastego, każda istota nie posiada pełnej mocy poza swoją 

płaszczyzną egzystencji. Inaczej, bogowie i inne potężne byty rządziły by całym 

wszechświatem. Tak wszystko stworzył Stwórca, taką wersję podają wszelkie święte księgi i 

podania. Tylko w tym jednym względzie zgadzają się wszelkie kulty i wierzenia na całej 

Narydii. Mówią one też, że po stworzeniu wszystkich światów, Ojciec Wszystkiego udał się w 

bezkresną, niekończącą się podróż w celu Tworzenia, zostawiając władzę swoim dzieciom.  

Po jego odejściu wszystkie bóstwa zaczęły walkę o dominację we wszechświecie. 

Jednak nie wiedziały one o nałożonych przez Ojca ograniczeniach. Przez to wielu, bardzo 

wielu przestało istnieć. Bogowie ginęli z rąk swych braci i sióstr, mnóstwo niespodziewanie 

traciło większość swej boskiej mocy, próbując zdobyć władzę nad dziedziną jednego ze 

swego boskiego rodzeństwa. I wtedy poznawali to uczucie bycia bezsilnym, śmiertelnym. 

 I było to ostatnim, co czuli w swym, jak się im zdawało wiecznym życiu. Jednak w 

końcu wszyscy pozostali przy życiu potomkowie Stwórcy zostali brutalnie uświadomieni o 

swoich ograniczeniach. Wszyscy uzgodnili więc pakt między sobą, mający zapobiec 

wzajemnemu wyniszczeniu. Tak więc na Boskim Przymierzu, chciano ustalić podział władzy, 

to jakimi sferami istnienia mieli rządzić poszczególni z bogów. Udało się dojść do 

względnego porozumienia, lecz nie wszyscy byli zadowoleni. Co stało się powodem wielu 

późniejszych sporów i kolejnych bratobójczych zmagań.  

W owych konfliktach część zachowywało całkowitą neutralność, część 

najnikczemniejszych cały czas próbowało wprowadzać chaos, szerzyli za pośrednictwem 

swych sług terror, śmierć, chaos i zniszczenie. Jednak dobre bóstwa cały czas walczyły ze 

swymi braćmi, jednak ich metody nie rzadko były tak samo bezwzględne, albo wręcz 

straszliwsze od tych, których mieli powstrzymywać. I tak boskie waśnie trwają aż po dzień 



dzisiejszy. I często sprowadzają one zgony tysięcy, a nawet milionów ze swych zwanych 

przez siebie dzieci. 

Tak więc czarownik mógł panować nad demonem, który był od niego potężniejszy. 

Jednak nie koniecznie była do znaczna dysproporcja sił... Moc półelfiego członka Bractwa 

była taka jaka jego ambicja, ciągle rosnąca i nie znająca granic... 

  Trzynastego wiele sił kosztowało utrzymywanie Czarnego Wędrowca pod swą 

kontrolą. Nie spodziewał się tego, to nie tak miało wyglądać. Czuł ciągły nacisk potężnej, 

starożytnej demonicznej magii.  

– Co jest, do cholery, co ten pomiot Płomienia planuje!? – pomyślał, zdumiony tym, 

że przywołany przez niego stwór nagle zaprzestał walki. Jednak po chwili infernal odezwał 

się niskim, przypominającym warkot dzikiej bestii głosem, głosem od którego krew w elfickich 

żyłach zamieniła się w lodowatą posokę. Ów dźwięk nie przypominał niczego co 

pochodziłoby z tego świata... 

- Po co mnie przywołałeś, nędzny robaku? – rzekł stwór z wyraźną pogardą – Po cóż 

otworzyłeś  dla mnie tą ścieżkę? – choć oczywiście Czarny Wędrowiec wiedział, że 

zamiarem tego osobnika nie było wezwanie Arcyinfernala. Demon wiedział, jak ta niewielka 

garstka tych, którzy znają tajniki podróży między wymiarami, obawiają się jego i jemu 

podobnych.    

 - Mam dla ciebie zadanie, nawet przyjemne – rzekł opanowanym głosem mag, który 

jednak doskonale maskował swój niepokój. Nigdy nie odczuwał takiego lęku, jednak 

domyślał się, że to nie jest naturalny strach. Zdawało się, że w jakiś sposób przywołana 

istota wpływa na umysł półelfa. 

- Jakie? – spytał czart niskim, pełnym nienawiści pomrukiem. Nie jestem na posyłki 

czarodzieju. Nie igraj ze mną. Ciągle mogę wydostać się z terenu oddziaływania twych 

czarów. A wtedy wiesz co się stanie z tobą i z tymi co staną mi na drodze. 

- Wiem i dlatego muszę szybko to skończyć – pomyślał. Z chęcią przełknąłby ślinę i 

dzięki Seranne, że całe jego gardło było wyschnięte, bo nie mógł pokazać, jak silne szpony 

zaciskają się na jego duszy, jak wielkie jest jego przerażenie, powoli przejmujące jego umysł. 

Znał prawdę, o tym co go spotka, jeśli demon wyczuje jego słabość i to wcale mu nie 

pomagało. - O, na pewno przypadnie ci ono do gustu. – zapewnił półelf. I powiedział 

beznamiętnie cichym głosem. – zniszcz to miasto. Zrób z mieszkańcami co chcesz, ale nie 

pozwól nikomu uciec. Nikt nie może się dowiedzieć co tu się stało.  

Po tych słowach mag najszybciej jak potrafił wszedł w portalu, który pojawił się, 

wydawało się, że wręcz znikąd. Arcyinfernal rzeczywiście był zadowolony... 

- Cuż, więc jednak warto było wysłuchać do końca słów tego tchórzliwego bękarta. 

Może warto będzie częściej obserwować tą płaszczyznę. Rzeczywiście, coś tutaj się nie 



długo wydarzy, tylko czy ten cały Lisz wie co robi? Ale teraz, hmm, jak dawno nie 

próbowałem ludzkiego mięsa. – te słowa zakończyły monolog Mrocznego Wędrowca, który 

rzecz jasna przeskanował cały umysł Trzynastego... Po chwili uśmiechnął się strasliwym 

grymasem, który mówił tylko o dwóch rzeczach. O uczcie i śmierci wielu istnień... 

Zdyszany ze strachu, który przeżył Trzynasty przyglądał się dziełu zniszczenia 

demonicznej istoty z pobliskiego wzgórza. Nie było mu żal mieszkańców miasteczka, którzy 

mieli przeżyć najstraszliwszy los, ze wszystkich znanych narydyjskim rasom. Jednak mag nie 

zmrużył nawet oka na widok straszliwej tragedii rozgrywającej się u jego stóp. Już dawno 

wybrał swą ścieżkę. Ostatnią ścieżkę. Ścieżkę ambicji, rywalizacji, magii, nienawiści, bólu i 

zgonów tysięcy, jeśli nie milionów ofiar. Ścieżkę zniszczenia, z której zejście, jak i dążenie 

nią oznaczało tylko jedno.  

Śmierć. 

 


	Ostatnia ścieżka…

