
Kacper Sumiński – „Skrzynia” 

 Na wodzie kołysały się trzy długie, smukłe łodzie. Ustawione w równym rzędzie 

wzdłuż molo przypominały trzech morskich żołnierzy stojących w szeregu przed portem. Na 

maszcie każdej z nich łopotała ledwie widoczna w ostrym seahirskim słońcu flaga z 

wizerunkiem ognistego sokoła, symbolu sułtana. Żeglarze opuszczali właśnie trap na 

nabrzeże, gdzie czekał namiestnik padyszacha. Śniady mężczyzna odwrócił się w stronę 

obserwującego go siwego paszy. Ten dał ręką znać dwóm niewolnikom, by wnieśli na pokład 

szkatułę przekazywaną sułtanowi. Skrzynię, niesioną przez półnagich pobliźnionych 

więźniów, ozdobiono srebrem i perłami, z których na wieku ułożono kształt pięcioramiennej 

gwiazdy. Stojący przed statkiem bej wyraźnie skrzywił się na jej widok. 

 – Seahiria szykuje się na wojnę – mówił namiestnik monarchy – sułtan prosi cię o 

wojsko, a ty dajesz mu skrzynię, Cohelu Paszo? 

 – Tak – odparł urzędnik. – Drogi Akeli Beju, tu nie ma dość wojowników. Sułtan posłał 

cię do prowincji, w której więcej żyje alchemików. Ta skrzynia to wszystko, co możemy 

ofiarować na tę wojnę – pasza uśmiechnął się, a jego siwe wąsy uniosły się ku górze. 

 Bej pokręcił tylko głową i pozwolił wnieść kufer na pokład. Następnie do trapu 

podeszli dwaj słudzy Cohela Paszy, zamienili kilka słów z urzędnikiem i weszli na statek. 

 – Dopilnują, żeby wszystko właściwie się potoczyło – alchemik zagadkowo 

odpowiedział na nieme pytanie w oczach Akeliego Beja. – Przydadzą się wam. 

 Poseł zatknął dłonie za pas i znowu pokręcił głową, wspinając się po trapie przy 

akompaniamencie gwizdka. Znad burty pożegnał tutejszego paszę i dał załodze sygnał, by 

odwiązać cumy i opuścić port. Po kilku chwilach przybrzeżne miasto zupełnie zniknęło mu z 

oczu, oddając Akeliego Beja i załogi jego trzech statków błękitowi morza. 

*** 

 Cohel Pasza podał swojemu gościowi ustnik fajki wodnej, a sam podniósł ze 

srebrnego talerzyka kieliszek rakii. Urzędnik usiadł na olbrzymiej poduszce wyszywanej w 

misterne wzory. 

 – Więc przekazałeś sułtanowi tę waszą skrzynkę? – zapytał gość, zaciągnąwszy się 

już dymem. Mówił z dość charakterystycznym akcentem. Cohel Pasza skinął mu głową w 

odpowiedzi i opróżnił kieliszek. – Bardzo dobrze – ucieszył się Askalijczyk – nie 

chcielibyśmy, żeby sułtan zwyciężył w tej wojnie. 

 – Nie chcielibyśmy – potwierdził cicho alchemik. 

 – Właśnie – Askalijczyk również sięgnął po alkohol. – Liczę, że nasza drobna 

współpraca będzie owocna – mężczyzna uśmiechnął się szeroko i uniósł kieliszek. – 

Proponuję toast, za nasze zwycięstwo. 

*** 



 Pasza zamknął za sobą ciężkie drzwi i zasłonił je kotarą. Mag rozejrzał się po 

pomieszczeniu, jakby chciał się upewnić, że nie ma tu nikogo poza nim. Przyjrzał się każdej 

poduszce, każdej księdze czy szkatułce stojącej na regałach i każdej świecy płonącej w 

kinkietach. Dopiero, gdy był pewien, że nikt go zobaczy, wyciągnął z sakiewki przy pasie 

starannie oszlifowany, połyskujący, zielonkawy kamień. Pocierając klejnot, podniósł go na 

wysokość ust i wyszeptał: 

 – Ukaż się, Arriti – nakazał urzędnik, a w powietrzu pojawił się obłok 

jaskrawozielonego dymu, który uformował się w postać pięknej i powabnej, nagiej kobiety. 

 – Witaj, efendi – dżinn odezwał się słodkim głosem. 

 Arriti wzrostem dwukrotnie przewyższała ludzkie kobiety. Siedziała na jednej z 

wyszywanych poduszek, niemal dotykając głową sufitu. Miała okrągłą twarz i bystre, dumne, 

lekko skośne oczy, a jej ciało połyskiwało, jakby była zbudowana z takiego samego 

zielonkawego kryształu, jak ten, który trzymał alchemik. 

 – Arriti, muszę rozmawiać z sułtanem – powiedział Cohel Pasza. 

 Dżinn skinął głową. Następnie wyprostował się i rozłożyła ramiona, unosząc piersi. 

 – Jak sobie życzysz, efendi – kobieca postać rozpłynęła się w powietrzu, ponownie 

zmieniając się w obłok zielonego dymu, w którym po upływie kilku sekund pojawił się 

wizerunek bogato odzianego mężczyzny z białą, spiczastą brodą i wyraźną nadwagą. Cohel 

Pasza natychmiast ukłonił się sułtanowi. 

*** 

 – Pomyśl tylko, co może być w środku – z błyskiem w oku zachęcał jednoręki 

żołnierz. Lewą dłoń, jeśli ufać jego opowieściom, odgryzł mu smok albo odrąbali 

barbarzyńcy. Za każdym razem mówił inną wersję tej historii. – Alchemicy dali ją zamiast 

wojska. To, co jest w skrzyni, może nas ustawić do końca życia. 

 – Albo skazać na śmierć – młodszy Seahir wciąż niepewnie patrzył na szkatułę 

ozdobioną pięcioramienną gwiazdą. – To podarek dla sułtana. I pewnie opatrzyli go jakimiś 

czarami.  

– Nie myśl o tym – syknął Seahir. – Po prostu pomóż mi to otworzyć – powiedział 

wyjmując bułat i podważając nim wieko skrzyni. 

Młodszy żołnierz nadal spoglądał na kufer z pewną dozą strachu. Nie chodziło mu o 

to, że zawartość szkatuły jest przeznaczona dla sułtana, powstrzymywał go pierwotny lęk, 

jaki odczuwał wobec wszelkiej magii. Dżinny spełniające życzenia, ghule żerujące przy 

trupach, potężni i tajemniczy czarodzieje, to wszystko napawało go jednakowym 

przerażeniem. Wiedział, że wielu możnych w jego kraju posługuje się magią, ale nie 

sprawiało to, że bał się mniej. Ten sam lęk nakazywał mu więc szacunek wobec nich i chronił 

przed nim zawartość skrzyni. 



– No pomóż mi – rozkazał jednoręki. – Chyba powinniśmy wiedzieć, co sułtanowi 

wieziemy. No już, nie bój się – zaśmiał się Seahir. 

Młodzieniec w końcu musiał ulec. Chwilę później poddała się także i kłódka, 

zamykająca szkatułę. Wieko odskoczyło, a oczom dwóch żołnierzy ukazała się jedwabna 

zasłonka, kryjąca pięć barwnych idealnie oszlifowanych klejnotów, każdy wielkości pięści. 

Biło od nich jakieś tajemnicze światło, przez które trudno było przestać na nie patrzeć. 

– Mówię ci, młody – zaczął Seahir z szeroko otwartymi oczyma – te klejnoty to 

pewnie większe skarby, niż obaj zgromadzimy przez całe życie. Powiadają – z każdą chwilą 

spoglądał na zawartość skrzyni z większą chciwością – że niektórzy potrafią w magicznych 

klejnotach dżinny zamykać. Wystarczy później dotknąć kryształu, a ten wychodzi i spełnia 

życzenia. Możemy mieć wszystko, złoto, kobiety, władzę – mężczyzna uniósł kikut, kończący 

jego lewe ramię, na wysokość twarzy. – Taki to pewnie potrafiłby każdą ranę uleczyć. 

Mógłby dać mi nieśmiertelność! 

– Ani się waż – zza pleców starego żołnierza odezwał się karcący głos Akeliego Beja. 

Dwaj Seahirowie odwrócili się w stronę posła, który musiał przyjść do kajuty, kiedy oni 

byli zajęci podziwianiem kamieni. 

– Chcesz skończyć jak król Midahim? – bej odsunął chciwca od skrzyni. – Zażyczył 

sobie, żeby otaczało go tylko najczystsze złoto, a dżinn zmienił całe miasto w błyszczące 

posągi. Zabił poddanych, służbę i rodzinę Midahima. Jedzenie poprzemieniał w metal. Król w 

końcu sam nie wytrzymał. Chcesz skończyć jak on? Chcesz ginąć w męczarniach? – Akeli 

Bej zatrzasnął wieko szkatuły. 

– Ale to tylko bajki – jęknął kaleka. 

– Bajki albo niebajki – powiedział Akeli Bej. – Może tak naprawdę spotkałoby cię coś  

jeszcze gorszego. Wracajcie do pracy – rozkazał – i nie dotykajcie skrzyni. 

Namiestnik wygonił dwóch chciwych żołnierzy. Później sam też opuścił 

pomieszczenie. Przebywając na pokładzie, wciąż jednak myślał o skrzyni, nie z ciekawością, 

ale ze strachem o załogę statku. Jego lęk wzmogło nagle wysychające i rozgrzewające się 

powietrze oraz wylatujące z zawiasów drzwi. W jednej chwili słońce zdało się świecić słabiej, 

podniósł się wiatr, który zrywał żagle, woda morska zaczęła syczeć i parować, a wszyscy 

załoganci oderwali się od swoich zajęć i skierowali spojrzenia ku wyłamanym drzwiom 

kabiny, z której wydobywał się dziwaczny czerwonozłoty blask. 

Bej zacisnął usta, wyszarpując szamszir zza pasa. Machnął nim kilka razy nad głową, 

dając sygnał żeglarzom, którzy również dobyli broni i poszli za nim w stronę kajuty, w której 

ukryto skrzynię. Uwolniony dżinn postanowił jednak wyjść im na spotkanie. Każdego z nich 

przewyższał kilkukrotnie, więc chcąc opuścić pokój musiał wypalić dziurę nad wejściem. 

Stanął przed nimi pod postacią pięknej kobiety–olbrzymki o błyszczącej, bursztynowej skórze 

i dumnych oczach przypominających dwie płonące gwiazdy. Najwyżsi podchodzący żeglarze 



głową ledwie sięgali na wysokość jej jantarowego łona. Najstarsi marynarze, którzy w swoim 

życiu widzieli już pewnie wszystkie uroki oceanu i wszystkie morskie demony, stawiali 

połyskujące złociście ciało ifryta ponad każdą kobietą, jakiej oddawali się w portach, i ponad 

syrenami, przez które nieraz mogli już stracić życie. Przyglądając się smukłej bursztynowej 

piękności, jej błyszczącemu złocistemu ciału, delikatnie falującym piersiom z sucynitu nie 

sposób było nie zwrócić w końcu uwagi na szamoczącego się w jej dłoni mężczyznę, tak 

małego w porównaniu z nią, że wyglądał przy dżinnie jak przerażone niemowlę. Groźba 

śmierci wisząca nad żołnierzem wyrwała kilku marynarzy z osłupienia. Grupa seahirskich 

żeglarzy z uniesionym orężem ruszyła za Akelim Bejem, wymachującym szablą przed 

ifrytem. Ogon lwa przeciął goleń olbrzymki, a wojownik nie odczuwszy najmniejszego oporu 

stracił równowagę i padł u jej stóp. Gdy spojrzał na swój szamszir, ujrzał klingę niemal w 

całości roztopioną po zetknięciu się ze skórą dżinna. Oszołomiony bej, wpatrując się w 

poczerniałą rękojeść, która pozostała mu w ręce, posłał w stronę demona krótką wiązankę 

słowną, jakiej nie należało się spodziewać po seahirskim szlachcicu.  

Kilku innych żołnierzy próbowało szyć do niej z łuku, rzucać nożami albo 

czymkolwiek, co wpadło im w ręce, ale niestety z identycznym skutkiem. Ifryt powiódł 

groźnym spojrzeniem po Seahirach. Następnie przeniósł wzrok na zwinięte olinowanie, które 

zaraz stanęło w płomieniach. Ten sam los spotkał żagle. W końcu prawie cały pokład objął 

ogień. Demoniczna postać obserwowała pożar z upiornym uśmiechem na ustach. Olbrzymka 

pochyliła się nad leżącym bejem i zamknąwszy go w stalowym uścisku, uniosła ku górze. 

Wyraz jej twarzy dawał powody, by sądzić, ze śmieje się z całej sytuacji, lecz z jej ust nie 

wydobył się żaden dźwięk. 

– Co tu się, na bogów, dzieje?! – czyjś głos przebił się ponad trzask ognia i krzyki 

przerażonych marynarzy, którzy nie byli w stanie ugasić pożaru. 

Między żeglarzami stanął odziany w barwny płaszcz alchemik wysłany razem ze 

skrzynią przez Cohela Paszę. Sługa przyjrzał się biegającej po statku załodze oraz 

roześmianej postaci dżinna. Przeklął głupotę żołnierzy i krzyknął: 

– Przypilnujcie ifryta – rozkazał, po czym razem z paroma żołnierzami pobiegł w jego 

stronę. 

Mag przebiegł za dżinnem, który zdawał się mało zwracać na niego uwagę. Żołnierze 

odważyli się tylko pomachać szablami nim uciekli do swoich równie mocno wystraszonych 

towarzyszy. Sucynitowa olbrzymka ponownie niemo się zaśmiała. W tym samym czasie z 

wnętrza kajuty rozległ się głos alchemika, kobieca postać natychmiast eksplodowała białym 

płomieniem, a trzymani przez nią Seahirowie padli na pokład. Następnie okropnie kaszląc, 

spróbowali złapać oddech. O deski uderzył też przypominający bursztyn klejnot wielkości 

pięści. Ogień pożerający statek zaczął przygasać. Z kajuty, która stała się nagle czarna jak 



noc, wyszedł mag trzymający kawałek materiału i za jego pomocą podniósł kamień, by 

odnieść go do skrzyni. 

– Co wyście myśleli? – sługa Cohela Paszy spojrzał z wyrzutem na starego żołnierza 

w przypalonej szacie. 

– Chciałem tylko odzyskać rękę – szepnął mężczyzna łamiącym się głosem. 

Uczony przyjrzał się wykonanej z morskiego złota imitacji dłoni wieńczącej lewe ramię 

Seahira. Głośno wypuścił powietrze, nie chcąc słownie tego komentować. 

– Mamy szczęście, że nikt nie zginął – stwierdził ponuro. – Ifryt to nie zwykły dżinn. 

Nawet potężni magowie rzadko potrafią okiełznać go w pojedynkę. Wy w ogóle nie 

powinniście byli dotykać tych klejnotów – powiedział. Później dodał półszeptem: – Czy sułtan 

naprawdę nie mógł przysłać kogoś mądrzejszego? 

*** 

Strifor, Askalijczyk knujący przeciw seahirskiemu sułtanowi, siedział na wyszywanej 

poduszce w jednym z pokoi na dworze Cohela Paszy. Z zainteresowaniem podziwiał 

fantastyczne, kolorowe wzory wymalowane na ścianach. Przypominały barwne pnącza 

wspinające się do sufitu. W palcach trzymał ustnik fajki wodnej, którą zdążył polubić podczas 

pobytu u Cohela Paszy. W pewnym momencie uniósł głowę, gdyż ciężkie drzwi do pokoju 

otworzyły się. 

– Przyleciał sokół z wiadomością – powiedział alchemik. 

– Coś ważnego? 

– Jeden z żołnierzy uwolnił ifryta. Mógł zniszczyć statek – odparł urzędnik. – Na 

szczęście nikt nie zginął, chociaż to wszystko mogło się skończyć prawdziwą tragedią. 

Hanaak zamknął dżinna w klejnocie. Minie jednak trochę czasu nim naprawią łódź. 

– To świetna wiadomość – uśmiechnął się askalijski emisariusz. – Wszystko idzie 

zgodnie z naszym planem. 

– Planem? – oburzył się uczony. – Ci ludzie mogli zginąć! 

– Ale nie zginęli – Strifor zaciągnął się dymem z fajki. – Ja zaś otrzymałem dowód 

potęgi twoich ifrytów. Mój człowiek na tej łajbie dobrze się spisał. 

– Mogłeś zabić niewinnych ludzi! – krzyknął pasza. – Słabszy dżinn byłby dla 

zwykłych ludzi zagrożeniem, a to był ifryt! Większość dżinnów próbuje zabić swoich panów, 

moja Arriti to jeden z nielicznych wyjątków. Wśród ifrytów takie wyjątki się nie zdarzają! A 

ifryty nie próbują atakować panów, wyzwolone i pozbawione kontroli magów mordują 

wszystkich na swojej drodze! 

– Spokojnie – roześmiał się Askalijczyk – to jest wojna, na wojnie ludzie umierają. 

Strifor wstał, poklepał alchemika po ramieniu i powolnym krokiem ruszył w stronę 

drzwi. Cohel Pasza pożegnał go dobrze mu znanym gestem, mającym odstraszać demony. 

*** 



Akeli Bej pchnął drzwi tawerny. Wchodząc w panujący wewnątrz półmrok, tak mocno 

różniący się od ostrego seahirskiego słońca na zewnątrz, na moment właściwie stracił wzrok. 

Gdy jego oczy już się przyzwyczaiły, mroczki odeszły i był w stanie zobaczyć wnętrze 

karczmy, kolorowe ściany, lampy olejne, kadzidła uwalniające słodkawy dym oraz marynarzy 

i żołnierzy zajmujących większość miejsc w gospodzie. Kilku rozsiadło się przy fajce wodnej, 

paru innych zdawało się grać w senet o śliczną elfkę o alabastrowej cerze zupełnie nie 

pasującej do klimatu Seahirii, kolejna grupka opowiadała miejscowym lekko ubarwioną 

wersję ich przygody z ifrytem, a niejeden jeszcze spał pijany albo pobity pod stołem. Uwagę 

zwracał także Sedib, niezbyt dobrze kryjący się w rogu sali, otoczony przez licznych gapiów 

wpatrzonych w jego błyszczącą, bursztynową dłoń. Stary żołnierz prawdopodobnie w ogóle 

nie zwracał na nie uwagi, siedział z ponurą miną i topił żale w rakii. Mężczyzna na chwilę 

uniósł głowę i spojrzał na beja stojącego w przejściu, skinął mu głową i czekał, co powie. 

– Możemy ruszać – oznajmił sułtański poseł. – Jutro o świcie wypływamy – 

namiestnik powiódł wzrokiem po pijanych żołnierzach i ponętnych Seahirkach. – Do tego 

czasu zdążymy się jeszcze odpowiednio pożegnać z tym miastem, ale macie być gotowi nim 

nadejdzie odpływ – przykazał, po czym sam zasiadł na jednej z ław, przysunął do siebie 

młodą elfkę i krzyknął do oberżysty, żeby przyniósł mu słodkiego, daktylowego araku. 

*** 

– Dziękuję, przyjacielu – Cohel Pasza nie odpowiedział Askalijczykowi, doskonale 

wiedział, że gdyby teraz odmówił mu pomocy, nie czekałoby go nic dobrego. Te 

podziękowania w ogóle nie były potrzebne. 

Strifor położył połyskujący, zielonkawy kamień na eleganckim, hebanowym biurku, 

obok kałamarza z kilkoma kolorami atramentu i stosem dokumentów. Alchemik spojrzał na 

jego zabójczy uśmieszek i pozwolił mu opuścić pokój. Kiedy tylko Askalijczyk zamknął za 

sobą ciężkie drzwi, pasza cicho podniósł się z wielkiej wyszywanej poduszki, okrążył niski 

stoliczek i podszedł do sekretarzyka, skąd wziął lśniący klejnot. Cohel Pasza wezwał Arriti, 

która natychmiast zmaterializowała się na miękkich pufach. Leżała wsparta na ramionach, 

eksponując połyskujące kryształową zielenią piersi i wpatrywała się w swojego pana. 

– Witaj, efendi – odezwała się. 

– Arriti – mag usiadł na jednej z puf, w pewnym zamyśleniu przekładał pusty, 

zmatowiały kryształ z jednej dłoni do drugiej – pragnę, abyś opowiedziała mi dokładnie jego 

rozmowę z królem – urzędnik odłożył klejnot na stolik. 

– Jak sobie życzysz, efendi – dżinn pokiwał po chwili głową i podniósł się do pozycji 

siedzącej. 

Arriti zaczęła mówić. Szczegółowo powtórzyła cały przebieg rozmowy. Emisariusz 

powiedział swojemu królowi o wyzwoleniu ifryta na statku i zapewnił władcę, że wszystko 

idzie po ich myśli. Monarcha odpowiedział swojemu podwładnemu, że z niecierpliwością 



będzie oczekiwał kolejnych wieści. Kiedy Arriti o tym mówiła, idealnie powtórzyła 

przerażający uśmiech króla, który był pewnie cechą charakterystyczną wszystkich 

Askalijczyków. Słysząc to, Cohel Pasza chyba po raz pierwszy cieszył się, że aun, 

pośrednicząc w rozmowie, mógł zapamiętać dosłownie każde słowo. 

– Dziękuję ci, Arriti – powiedział cicho alchemik. 

*** 

Blady askalijski monarcha opadł na tron, głośno wzdychając. Dłonią gładził złoty 

wisior z wizerunkiem dwóch boskich włóczni. Rozmowy za pośrednictwem dżinnów nie były 

czymś, do czego łatwo się przyzwyczaić, odbywając taką po raz pierwszy, trudno było 

zapomnieć. W jednej chwili zmaterializowała się przed nim naga kobieta o szmaragdowej 

cerze i wzroście olbrzymki, a kilka sekund później w jej miejscu stał Strifor i opowiadał o 

ifrycie atakującym namiestników padyszacha Seahirii. 

Król wsparł się na miękkich oparciach siedziska i wstał. Nie wydając przy tym 

właściwie żadnych dźwięków, przeszedł po marmurowej podłodze. Naprzeciwko tronu 

znajdowało się wyjście na balkon, oświetlony silnym, południowym słońcem. Monarcha minął 

figury dwóch wojowniczych, boskich władców, Tarrena i Cheala, po czym wyszedł na loggię. 

Pod pałacem ujrzał potężne wojsko, czekające tylko aż ruszą na sułtana. Nad olbrzymim 

obozem trzepotały chorągwie z askaliską dewizą, symbolami bogów, wizerunkami gryfów, 

orłów oraz wilków i niedźwiedzi z godła Reików. Pod flagami zbierały się tysiące żołnierzy, 

niepowstrzymani legioniści królestwa, liczna jazda i rycerstwo z państw, wspierających 

monarchię w wojnie z Seahirami, oddziały łuczników i pikinierów, potężni, krasnoludzcy 

najemnicy, wszyscy głodni bogactw, żołnierskiej chwały i seahirskiej krwi. Ten widok sprawił, 

że pod krzaczastymi brwiami władcy rozbłysły oczy, a usta rozciągnęły się w strasznym 

uśmiechu. W myślach powtórzył, co mówił mu Strifor: „Los tej wojny jest już przesądzony, 

sułtan nie da rady nam zagrozić, zwyciężymy.” 

*** 

 Zza horyzontu niespiesznie wysunęło się miasto. Przed marynarzami pojawił się 

obraz portu, białych murów miejskich i morza masztów rozpływających się w słońcu. Za nimi 

widzieli palmowe gaje, błyszczące, błękitne kaloty świątyń i wspaniały pałac padyszacha, 

Khimiz Beti - Czerwony Dom. Budowla nawet z tej odległości robiła wrażenie, wieże z 

kopulastymi dachami, blanki w kształcie liści, charakterystyczne, łukowate okna oraz 

olbrzymia, główna część rezydencji sułtana ozdobiona misternymi wzorami i niezliczoną 

ilością balkonów, które przez swój wygląd i ułożenie przypominały gigantyczny, 

czerwonozłoty wodospad. 

– Panowie – zaczął Akeli Bej – dotarliśmy! 

*** 



W mieście czuło się napięcie. Na ulicach co krok można było spotkać wojskowych 

gotujących się do wojny. Pod pałacem widziano, oczekujących sygnału owianych legendarną 

sławą żołnierzy ze wschodu oraz półdzikich zabijaków z południa. Wszędzie widziało się 

także jeźdźców i łuczników Seahirii. Wieść o nadchodzącej walce sprawiła, że wszyscy albo 

zbierali się na granicach albo zjeżdżali pod Czerwony Dom. Niezliczona ilość statków, 

seahirskich i askalijskich, krążyła też po morzach. Pewnym było, że nadchodzi jedna z 

największych wojen tego stulecia, ale kiedy naprzeciw siebie stanęły dwie największe, 

światowe potęgi nie mogło być inaczej. Wiedzieli to wszyscy, a wskazujące na to znaki dało 

się odnaleźć również podczas obserwacji samego miasta. Pod świątyniami poza zwykłymi 

wiernymi, kapłanami i pannami muszącymi przed ślubem odbyć służbę dla bogini matki, 

schodzili się młodzi mężczyźni modlący się o bezpieczeństwo kraju lub o zwycięstwo nad 

wrogiem. Bejowie i paszowie ostrzyli swoje szable, a chłopi, spodziewający się pospolitego 

ruszenia, wyciągali wszelką broń. Seahirowie gotowali się na wojnę, która w każdej chwili 

mogła się rozpocząć na dobre. 

Akeli Bej przyglądał się niespokojnej ludności, powoli krocząc w stronę Czerwonego 

Domu. Za nim szło dwóch niewolników, taszczących wielką, ozdobioną perłami i srebrem 

skrzynię z pięcioramienną gwiazdą na wieku. Gdy zbliżył się do pałacu, z każdej strony 

widział obozujące wojska. Przed sobą miał też wejście na teren Czerwonego Domu. Bramy, 

poza skrytymi w jej cieniu gwardzistami, strzegły dwa, stojące na niskich murkach, kamienne 

lwy z rozpostartymi ptasimi skrzydłami, ludzką piersią i głową. Po lewej stronie sfinks z 

groźną, męską twarzą, po prawej sfinga z kobiecą, w której kryła się jeszcze większa groza. 

Potworne figury zdawały się przyglądać mijającym je ludziom. Akeli Bej przeszedł obok 

dwóch sfinksów i stanął przed ludzkimi strażnikami Czerwonego domu. Dwaj śniadzi 

mężczyźni szybko rozpoznali żołnierza. Rzucili okiem w stronę skrzyni i przepuścili 

przybyszów. 

Grupa Seahirów przeszła przez ciężkie wrota i znalazła się w sułtańskim ogrodzie, do  

którego sprowadzano egzotyczne rośliny i zwierzęta z odległych krajów na wschodzie i 

południu. Nad głowami żołnierzy przelatywały kolorowe ptaki, po gałęziach drzew 

owocowych skakały niewielkie, tresowane małpy, pod nimi przechadzały się pawie, a nad 

kilkoma pełnymi barwnych ryb oczkami wodnymi stały ibisy. Po ogrodach chodziło też kilku 

dobrze ubranych służących, doglądających zwierząt i kwitnących drzew. To miejsce zdawało 

się być oderwane od rzeczywistości, ciche, spokojne, zatrzymane w czasie, bezpieczne od 

zbliżającej się wojny. Akeli Bej i jego ludzie znaleźli się przed Wewnętrzną Bramą, 

prowadzącą do głównej części Czerwonego Domu. Stojący przy niej sługa natychmiast 

zaprowadził ich przed oblicze sułtana. 

*** 



Sługa przyprowadził Akeliego Beja pod potężne, hebanowe drzwi. Za nimi 

znajdowała się Większa Sala Audiencyjna. Służący nacisnął klamkę i otworzył wrota, 

wpuszczając przybyszów do środka. Bej oraz kilku towarzyszących mu ludzi w tym Hanaak, 

Sedib i niewolnicy niosący skrzynię weszli do auli. Sługa padyszacha zamknął za nimi drzwi i 

czekał na korytarzu. Żołnierz objął wzrokiem całe pomieszczenie, fantastyczne wzory na 

ścianach, kolumny ozdobione wizerunkami wojowników, tancerek i mitycznych zwierząt, tron 

wielkiego wezyra i dużo większy, umieszczony na specjalnym podwyższeniu tron sułtana 

Achrimaza, na którym spokojnie mogły się pomieścić nawet trzy osoby. Na razie obydwa 

stały puste, padyszach zazwyczaj wchodził na salę jako ostatni. Jedynymi osobami w sali, 

poza Akelim Bejem i jego towarzyszami, byli więc magowie i urzędnicy, przyglądający się 

skrzyni spod ścian. Podczas cichych rozmów oczekiwali monarchy, aż drzwi z boku sali 

stanęły otworem. Wybiegło z nich dwóch służących, którzy natychmiast ustawili się po 

obydwu stronach wejścia. Następny wyszedł wielki wezyr, niosąc w dłoniach błyszczące 

klejnoty. 

– Kahito, Osono, pokażcie się! – rozkazał mag, a z trzymanych przez niego kamieni 

spłynęły strugi dymu, które unosząc się tuż nad posadzką, poleciały za sułtański tron. Zaraz 

z oparów wyłoniły się dwa wielkie dżinny o kryształowo połyskujących, umięśnionych ciałach 

i skośnych oczach. 

Wezyr zajął swoje miejsce. Był człowiekiem wiekowym, jego ciemną twarz pokrywały 

zmarszczki, a biała broda odcinała się na tle hebanowej skóry. Czarne oczy przyglądały się 

bejowi spojrzeniem człowieka, który widział już niemal wszystko. Głowę mężczyzny ozdabiał 

wielki turban z przymocowaną broszą i pękiem barwnych piór. 

Starzec odwrócił się w stronę drzwi. Sułtan właśnie wchodził na salę. Monarcha był 

dla wezyra prawie jak syn. Wychowywał się razem z jego córką, Echerstką, którą poślubił 

przed paroma laty. Kobieta zdążyła już pokazać światu swe zdolności i przewyższyć 

wszystkie poprzednie sułtanki, zostając pierwszą kobietą, której pozwalano na udział w 

obradach dywanu. Była też prawdopodobnie jedyną osobą zdolną poskromić gniew męża. 

Urzędnik patrzył, jak szła obok padyszacha. Oboje w długich szatach, przewiązanych 

zdobionymi pasami. Ciężki płaszcz władcy sunął za nimi, kiedy wchodzili na podwyższenie z 

sułtańskim tronem. Kobieta mimowolnie powiodła po nagich aunach krótkim spojrzeniem, po 

czym zajęła miejsce obok monarchy, pokazując jak wysoka była jej obecna pozycja. 

Padyszach poprawił turban z umocowanym pawim piórem, wygładził ciemną, 

spiczastą brodę i spojrzał na małżonkę z cichym pytaniem w oczach. Echerstka odchyliła 

brzegi wyszywanej złotem chusty, zastępującej koronę, a następnie skinęła mężowi głową. 

Achrimaz odwrócił się w stronę kłaniającego się Akeliego Beja i wyprostował się na tronie. 

– Akeli Beju – monarcha gestem dał szlachcicowi znak, by powstał z klęczek. – 

Wracasz z Hyrii, od Cohela Paszy, tak? 



– Zgadza się, efendi – odezwał się żołnierz. 

– Co powiedział ci Pasza? 

– Odmówił przysłania wojsk – Akeli Bej starał się mówić spokojnie, lecz w jego głosie 

słychać było obawę przed reakcją sułtana na, jak sądził, złe wieści. – Zamiast tego pragnął, 

bym przekazał ci tę skrzynię – mężczyzna odsunął się, a dwaj niewolnicy unieśli szkatułę, by 

postawić ją przed tronem padyszacha. Następnie otworzyli ją, pokazując sułtanowi pięć 

klejnotów. 

Monarcha delikatnie się pochylił, by móc lepiej przyjrzeć się podarunkowi. Domyślał 

się, że w tych kamieniach uwięziono ifryty, potężne dżinny władające pięcioma żywiołami. 

Dzięki rozmowom z Cohelem Paszą i listom, które trafiły na dwór, wiedział już, jak wielką 

mocą dysponują. Nie zwracał więc zbytniej uwagi na opowieść beja, dotyczącą uwolnienia 

jednego z nich na statku. Doskonale wiedział, co ma z nimi zrobić i nie zamierzał wyzwalać 

żadnego z nich w obrębie Czerwonego Domu. Uniósł powoli rękę oraz otworzył usta, chcąc 

przerwać szlachcicowi, kiedy sułtanka nachyliła się w jego stronę i przekazała mu coś 

szeptem. Padyszach pokiwał powoli głową. 

– Wyjdźcie – Achrimaz powiódł wzrokiem po urzędnikach, dając im do zrozumienia, 

że chce teraz porozmawiać z Akelim Bejem i jego ludźmi na osobności. 

Seahirowie niechętnie wyszli z sali. Mruczeli przy tym coś pod nosem i kręcili 

głowami, ale nie zamierzali się sprzeciwiać władcy. 

– Kahito – odezwał się monarcha – skontaktuj nas z Cohelem Paszą. Myślę, że 

zasłużyliście na pewne wyjaśnienia. 

Olbrzymi aun o rubinowej skórze okrążył tron, by stanąć przed obliczem sułtana i jego 

żony. 

– Oczywiście, efendi – dżinn odezwał się głębokim, mocnym głosem. Następnie 

przeobraził się w chmurę czerwonawego dymu, z którego wyłoniła się postać starego 

alchemika. 

*** 

Po pokładzie biegali żołnierze. Nosili broń, szykowali łuki, zakładali pancerze, co 

chwilę zerkając ku lądowi rosnącemu na horyzoncie. Nad ich głowami łopotała askalijska 

chorągiew. 

– Bogowie – jęknął kapitan, odsuwając lunetę od oczu. 

– Co się dzieje? – bosman spojrzał na bladą twarz zwierzchnika. 

Dowódca podał lunetę marynarzowi. Mężczyzna spojrzał w stronę wybrzeża Seahirii. 

Fale rozbijały się na piaszczystej plaży. Na wzgórzach dalej słońce odbijało się od hełmów i 

tarcz, Seahirowie wiedzieli już, że nadciągają, ale nie to tak przeraziło kapitana. To było 

oczywiste, że nie uda im się niepostrzeżenie przetransportować tu całej floty. Tu chodziło o 

coś na plaży. Z szarego piasku wyrastało kilka ciemnych krzewów, pozostawiających dużą 



pustą połać, na środku której stał parometrowy drewniany słup. Na jego czubku znajdowało 

się krzywo nabite ciało. Zwłoki poszarzały, zostały zniekształcone przez czas. Obsiadały je 

owady, a nad nabitym na pal krążyły sępy, co jakiś czas zniżając lot, by oderwać kawał 

mięsa ze zwłok skazańca. Pod palem zbierały się natomiast inne stworzenia. Sylwetki tych 

istot w pewien sposób przypominały ludzkie, lecz nie na tyle, by można było nazwać je 

ludźmi. Ich ciała pokrywała krótka, cętkowana sierść, tworząca delikatną grzywę na karku i 

wzdłuż linii kręgosłupa. Ghule podskakiwały pod trupem, wbijały długie szpony i ostre zęby w 

martwe ciało. To obecność tych bestii powstrzymywała Seahirów przed wejściem na plażę, 

wiedzieli do czego ghule są zdolne, kiedy wyczują zapach śmierci. Nie zamierzali jednak 

przeszkadzać potworom w posiłku. 

– Bogowie – powtórzył przerażony bosman. Mimo śladów rozkładu i zniszczeń 

uczynionych przez padlinożerców potrafił rozpoznać skazańca. – Strifor. 

*** 

 Sułtan podniósł trzymany w jednej ręce list ku oczom. Drugą ręką trzymał kielich 

wypełniony daktylowym winem. Siedzący przed nim wielki wezyr, powoli układał figury do gry 

w szatrandż. Przywiązywał do niej ogromną, jak na zwykłą planszówkę, wagę. Wezyr 

nazywał ją grą panów i nieraz powtarzał, że nim pokona się przeciwnika na wojnie, trzeba 

umieć zwyciężyć z nim na stoliku do szatrandżu. 

 – Askalijczycy oblegają Hyrię – sułtan skończył lekturę i przeniósł spojrzenie na 

planszę oraz zamyśloną twarz teścia. – Zaatakowali też kilka sąsiednich dworów. 

 Wezyr pokiwał smętnie głową. Zerknął na córkę, siedzącą przy dużym oknie, z 

kielichem w dłoniach. Miała ściągnięte brwi i zamyślony wzrok. Następnie urzędnik nadął 

lekko policzki i wysunął dłoń nad planszę. 

 – A więc wojna rozpoczęła się już na dobre – powiedział, jednocześnie przesuwając 

piechura, malutką, drewnianą bierkę w kształcie hełmu, o jedno pole, jakby chciał potwierdzić 

te słowa również w grze. 

 – Tak – cicho zgodził się sułtan, również wykonując ruch. – Niebawem będziemy 

musieli wyruszyć w tamtą stronę z głównym wojskiem. 

 Urzędnik spokojnie odpowiedział monarsze na planszy. Po kolei w milczeniu, ze 

zmarszczonymi czołami i spojrzeniami wbitymi w szachownicę przesuwali bierki, a czas 

jakby przestawał dla nich płynąć. Echerstka przyglądała się tym dwóm, wiedząc, że dla jej 

ojca gra w szatrandż jest porównywalna z prawdziwą bitwą. 

 – Są wieści od naszych posłańców? – sułtanka odezwała się, przerywając partię i 

wrzucając swego męża oraz ojca w działanie czasu. 

 Achrimaz pokręcił głową w odpowiedzi, uśmiechając się na myśl o wysłanych 

posłach. Szybko wrócił do gry, zbijając przeciwnikowi mędrca. Wezyr, zagryzając wargę, 

wpatrywał się w rzeźbionego słonia stojącego tam, gdzie wcześniej była jego figura, 



niebezpiecznie blisko króla. Powoli przesuwał dłonią nad planszą, zastanawiając się nad 

swoim następnym ruchem… 

*** 

 Akeli Bej wszedł do potężnej sali. Stawiane na marmurowej posadzce kroki rozbijały 

się echem po pomieszczeniu. Posągi bogów, portrety herosów na sklepieniu zdawały się z 

wyczekiwaniem wpatrywać w postać Seahira. Bej widział Hanaaka idącego tuż obok oraz 

siedzącego na złotym tronie askalijskiego króla o srogim obliczu przed sobą. Poseł wzniósł 

nad głowę list opatrzony sułtańską pieczęcią z ognistym sokołem. Tutejszym sposobem 

pokłonił się władcy, podając mu wiadomość. 

 – Zgodnie z naszym zwyczajem sułtan Achrimaz przesyła ci przeze mnie podarek 

przed wojną – posłaniec powtórzył wyuczoną formułkę, ciesząc się w duchu, że Askalijczyk 

nie ma jak sprawdzić owego zwyczaju. 

Dwaj niewolnicy postawili przed bladym monarchą wielką skrzynię z pięcioramienną 

gwiazdą zdobiącą wieko. Król bez wątpienia domyślał się, co skrywa kufer, ale nie wiedział, 

co miałby powiedzieć, żeby Seahirowie zabrali go z powrotem do siebie. Patrzył tylko, 

szeroko otwartymi oczyma, jak Hanaak i Akeli Bej zginają się w pół, udając pokłon. Dwaj 

Seahirowie nie mogli bowiem powstrzymać uśmiechów, cisnących się na usta, gdy zobaczyli 

chciwy błysk w oczach królewskich doradców. Im podarek na pewno się spodobał i raczej nie 

zechcą się go pozbywać. 


