
Tajemnica Kaduka 

 

Dawno, dawno temu w odległym miejscu na dalekiej północy  istniała pewna kraina - 

Laversal. Było to wyjątkowe miejsce. Pomimo, że znajdowała się na mapie, nie była 

widoczna dla zwykłych ludzi. Gdy świat myślał, że opowieści o Elfach i innych istotach są 

fikcją, w Laversal toczyło się prawdziwe życie. 

 Elfy, czarodzieje, wróżki, gadające konie ze skrzydłami - w krainie tej nie sposób było 

wyliczyć różnego rodzaju przebywających tam istot. Nie wszystkie jednak były szlachetne 

 i przyjazne. Jak w każdej cywilizacji, dobro nieustannie musiało walczyć ze złem. Dlatego 

też nie było dnia, w którym mieszkańcy nie martwiliby się o swoje przetrwanie. Największe 

zagrożenie pochodziło ze strony Orków, którzy każdego dnia bezceremonialnie wjeżdżali na 

tereny elfickie i plądrowali to, co udało im się akurat zrabować. Pomimo waleczności 

 i pomysłowości elfów istoty te nie miały większych szans w starciu z orkami, posiadających 

w swoich szeregach Wargów i inne potworne bestie. Z każdym dniem elficki zamek stawał 

się coraz mniej odporny na najazdy wroga. Jakby tego było mało, przeciwnicy szykowali się 

do decydującego frontalnego ataku.  

Dobry król Halvor, wiedział, że los całego elfickiego plemienia zależy od niego. 

Zdawał sobie sprawę, że musi wpaść na jakiś genialny pomysł, który pozwoli ocalić te 

piękne istoty od wyginięcia. Niestety, im dłużej nad tym myślał, tym bardziej dochodził do 

wniosku, że nie ma już dla nich ratunku. Rozważał wszystkie argumenty, które miał,  

a sytuacja z godziny na godzinę stawała się coraz bardziej beznadziejna.  Dlatego też nie 

czekając, zdecydował się na zwołanie wojsk, poddanych i ostateczny plan. 

- Moi wielcy bohaterowie - rozpoczął - Nasza kraina stanęła nad przepaścią. Z dnia na 

dzień Orkowie stają się coraz silniejsi. Zapasy jedzenia się kończą, a nasze palisady 

nie wytrzymają kolejnego ataku. 

- Ponownie stawmy im czoła! - zaproponował jeden ze zgromadzonych. 

- Niestety - kontynuował król - Wojska już teraz poniosły bardzo duże straty, a nasza 

broń okazała się zbyt słaba na twarde pancerze tych bestii.  

- Co zatem robić? - krzyczeli chórem mieszkańcy zamku. 

- Nie mam już planu, jak ich zatrzymać. Zamek upadnie. I to z całą pewnością. Nie 

przetrzyma następnego uderzenia. 

- Mamy się poddać? - atmosfera wśród zgromadzonych wydawała się być coraz 

bardziej napięta. 

- Możecie ocalić swoje życie - zaproponował władca - Nie oskarżę Was o zdradę, 

dlatego też zbierzcie swoje rodziny, wsiadajcie na konie i uciekajcie czym prędzej na 



południe. Jak najdalej od Orków. Tylko w ten sposób będziecie mogli ocalić swoje 

życie. 

Nastała głucha cisza, którą przerywał jedynie nerwowy szmer i rozpaczliwy szloch 

mieszkańców. Zamek był dla nich, jak dom. To tutaj wychowywali się ich dziadkowie, 

ojcowie. To tutaj uczyli się latać, jeździć na koniu czy strzelać z łuku. To tutaj były zaklęte ich 

wszystkie wspomnienia. I teraz wszystko miało się skończyć? Mieli opuścić swój dom 

 i zmienić swoje życie w jedną wielką ucieczkę? Żyć w ciągłym strachu i obawie przed 

schwytaniem? Elficki naród słynął z wielkiego honoru. Nikt nie chciał stąd uciekać. Woleli 

umrzeć w obronie swojego zamku niż tułać się po zielonych lasach, czując się obco 

 i martwo w środku. Ich intencję i zamiary wyczuł król, gdyż po chwili wewnętrznej walki 

zdecydował się rzec: 

- Jest jeden sposób na nasze ocalenie… - rozpoczął - Ale jego wykonanie jest prawie 

niemożliwe. Do tego niezwykle niebezpieczne, igrające ze śmiercią. Legenda głosi, 

że jeszcze nikomu nie udało się stamtąd wrócić, a każdy kto się tam pojawił, nie tylko 

zginął, ale skazał również swoją duszę na cierpienie, którego nie jest  

w stanie sobie wyobrazić żaden elf, krasnolud ani istota chodząca po Laversal. 

- Jaki to sposób? - krzyknął tłum, w którym dało się wyczuć wyraźną iskierkę nadziei. 

- Pewna historia, która ma ponad 100 tysięcy lat, głosi, że na szczycie wulkanu  

w Yorkshire jest kamień, który pozwala otoczyć zamek niewidzialną barierą,                      

a każdego, kto się do niej zbliży, unicestwi i rozsypie na pył. 

- Udajmy się tam! - zaproponowali żołnierze. 

- Niestety. Zdobycie go nie jest wcale takie łatwe. Podobno pilnują go trzej potężni 

strażnicy, żeby ich pokonać trzeba wykazać się nie tylko nadelficką siłą, ale również 

ogromnym intelektem. 

Słynący ze swojej ogromnej mądrości król i tym razem nie mógł się pomylić. Słyszał 

te wszystkie opowieści. Przez setki tysięcy lat najróżniejsi śmiałkowie próbowali zdobyć 

magiczny kamień. Artefakt, który mógł zapewnić nieśmiertelność i władzę nad wszystkimi 

istotami świata.  Niestety żaden z herosów nie zdołał wrócić z wyprawy. Krążyła nawet 

legenda, że każdy kto zbliży się do wulkanu w Yorkshire, staje się więźniem 

 i natychmiast trafia do piekła, a jego dusza cierpi niewyobrażalne męki. Wszyscy 

mieszkańcy omijali tamto miejsce z daleka, przekazując sobie historię z pokolenia na 

pokolenie. 

 Król nie zdawał sobie sprawy, że wśród ludu, który stoi przed nim znajduje się 

śmiałek, gotowy poświęcić swoje życie, w imię uratowania Laversal. Srogo się zdziwił, gdy 

spośród tłumu wyszedł mały krasnal, który mierzył zaledwie 110 cm: 

- To ja zdobędę i przyniosę wam ten kamień - krzyknął krasnal. 

Śmiech wydobył się wśród mieszkańców zamku. 



- Kaduk, który nie potrafi wiązać butów chce pokonać strażników - rechotali 

zgromadzeni. - Dobre sobie! To już lepiej wysłać tam mojego konia, więcej 

pożytecznego zrobi, niż ten śmieszny krasnal! 

- Cisza! - krzyknął król - Znam i ja Ciebie drogi Kaduku. Wywodzisz się ze 

szlachetnego i szanowanego rodu, ale z całym szacunkiem… Jak chcesz ze swoim 

wzrostem pokonać smoczych strażników, skoro nawet największym herosom 

 w dziejach Laversal, nie udało się powrócić z tej wyprawy? 

Kaduk nie odpowiedział. Uparcie trwał przy swoim zdaniu, a  król nie miał prawa odmówić 

mu takiej decyzji. Krasnal wziął z zamku najsprawniejszego hipogryfa, dosiadł go i godzinę 

później znajdował się już w Yorkshire. Wejście do wulkanu przerażało grozą. Z wnętrza 

wydobywały się odgłosy przypominające obdzieranie elfów ze skóry. Kaduk zawahał się 

chwilę, ale postanowił wejść do środka. Rozpoczął wędrówkę. Z każdą kolejną chwilą czuł, 

że jego ciało poci się coraz bardziej. Temperatura wzrastała, a on powoli zaczął wątpić,                   

w którą stronę powinien iść. Kłopoty wzmogły się jeszcze bardziej w chwili, gdy drogę 

zastąpił mu wodny smok: 

- Nie przejdziesz dalej - zagroził - Albo rozwiążesz moją zagadkę, albo utopię Cię! 

- Zatem mów! - powiedział Kaduk. 

- Nazwij trzy następujące po sobie dni tygodnia, nie używając słów: środa, piątek, 

niedziela. 

Krasnal chwilę myślał po czym odpowiedział: 

- To proste. Odpowiedź to wczoraj, dzisiaj, jutro. 

Rozwiązanie było poprawne, dlatego też smok pozwolił przejść krasnalowi dalej. Niestety, 

kolejna, tym razem ognista bestia, nie była już tak przychylna. Spoglądając na intruza, 

ognisty smok rzucił się w pogoń za śmiałkiem. Jakby tego było mało, drogę zastąpił mu 

trzeci strażnik wyjątkowego kamienia - smok z lodu. Kaduk znalazł się w potrzasku. 

Tymczasem ognisty paszczur nadymał się i wypuścił ze swojej paszczy ogromny wir ognia. 

Krasnal instynktownie uchylił się, a cały rozżarzony płomień uderzył w lodowego smoka, 

momentalnie go roztapiając. Tym samym, Kaduk jakimś cudem rozprawił się już z dwoma 

strażnikami. Na horyzoncie pozostawał jednak najgroźniejszy z nich - ognisty. Krasnal rzucił 

się do ucieczki, biegł ile sił w nogach, unikając kolejnych płomieni ścigającej go bestii. W tym 

momencie zobaczył przed sobą to, po co przyszedł. Zaledwie kilkanaście metrów od niego 

na piedestale spoczywał kamień- magiczny przedmiot, który do tej pory znał jedynie                      

z opowieści. Kaduk obrócił się i niestety zobaczył, że wprost na niego sunie potężna kula 

ognia. Nie mając wyjścia wykonał skok, w locie chwycił przedmiot, po czym zaczął spadać   

w przepaść… 

 Tymczasem, w tym samym momencie w Laversal trwała zacięta walka. Elfy, 

krasnoludy i dosłownie każda istota, która mogła cokolwiek pomóc, właśnie odpierała 



największy orkowy atak w dziejach istnienia krainy. Obrońcy zdawali sobie sprawę, że 

odparcie najeźdźców jest niemożliwe. MIimo to, dzielnie bronili zamku, używając 

magicznych włóczni oraz łuków. Orkowie właśnie rozbili ostatnią palisadę i już mieli wdzierać 

się do zamku, gdy nagle pojawił się nad nimi cień. Chwila zawahania okazała się 

jednocześnie ich ostatnią myślą. To właśnie Kaduk na hipogryfie pojawił się znienacka. 

przysłonił złoczyńców, pikując nad nimi. W ręku trzymał kamień. Gdy był już wystarczająco 

nisko, wycelował nim w zielone bestie: 

- Arghuk Taduk Porhork Krushak Agnus! - krzyknął. 

Potężna czerwona struga światła wydobyła się z artefaktu. W jednej chwili zaczęła otaczać 

zamek niewidzialną barierą. W tym samym momencie uderzyła w Orków, sprawiając, że 

zaczęli wyć z bólu, a po chwili pozostał po nich tylko zielony proszek. Niestety, siła 

magicznego kamienia była tak duża, że zrzuciła Kaduka z latającego stworzenia. 

Nieprzytomny powoli zaczął spadać. Na szczęście, teraz również z pomocą przyszedł 

hipogryf. Tak, to on wtedy uratował krasnala przed spotkaniem ze smokiem i gorącą lawą. 

Szponami oślepił bestię, a następnie złapał go na swoje skrzydła. Teraz wykonał ponowny 

ruch. Gdy wszyscy zamarli z przerażenia, ptak błyskawicznie wziął bohatera na swoje barki. 

 O szlachetnym czynie Kaduka mówiono długo. Wreszcie przestano z niego drwić. Od 

tej pory każdy kłaniał się przed nim i dziękował mu, za to, że ocalił Laversal od zguby. 

Kraina wolna od orków ponownie zaczęła rozkwitać. W cywilizacji znów pojawiło się życie, 

dobrobyt, a każdy żył w dostatku i zgodzie, nie obawiając się ataku nieproszonego gościa. 

Na swoim wyjątkowym czynie skorzystał również Kaduk. Wdzięczny i szlachetny król uczynił 

go jednym z książąt, a także oddał mu za żonę swoją jedyną córkę. Po raz pierwszy 

jakiemuś śmiałkowi udało się zdobyć magiczny kamień, a także pierwszy raz w historii 

Laversal na tronie zasiadł krasnal.  

 

 

 

 


