
„Walka z Pustką” 

I wtedy nadszedł dzień, w którym Babci zabrakło. Po prostu zniknęła. Odeszła.  

A cała magia wraz z nią… 

 

 Nazywam się Luna. Luna Layla. Dlaczego akurat Luna? Nie można mi było dać 

jakiegoś zwykłego imienia? Otóż nie! Podobno rodzice postanowili dać mi na imię Lena, ale 

było jakieś zamieszanie w urzędzie i omyłkowo wpisano w moją metrykę urodzenia Luna, a 

imię Lena nosi moja siostra. Dzisiaj jest jeden z najgorszych dni w moim życiu - pierwszy po 

przeprowadzce do nowego domu. Siostra szybko dostosowuje się do nowych sytuacji, 

według niej zmiany są dobre. Tak bardzo błagałam rodziców, żeby mi tego nie robili, żeby 

nie zabierali mi starej szkoły, przyjaciół… Jednak mówili, że to nie wchodzi w grę. 

Przeprowadzka jest konieczna i na pewno poznam jeszcze fajniejszych ludzi. Koniec. 

Kropka.  

- Luna! Lena śniadanie! – usłyszałam głos mamy. 

- Już schodzę! – odkrzyknęłam. 

- I jak wam podoba się nowy dom? – spytał tata. 

- Ja wciąż nie mogę uwierzyć, że podjęliście taką decyzję, nie licząc się z moim zdaniem – 

odpowiedziałam bez owijania w bawełnę. 

- Dla mnie jest spoko – odezwała się Lena.  

- To bardzo dojrzała postawa, Leno – powiedziała mama, a ja czułam, że gotuję się od 

środka. – A ty, Luno, dobrze wiesz, że nie była to dla nas łatwa decyzja. 

- Co nie zmienia faktu, że mogliście ją dla nas zmienić– stwierdziłam czując coraz większą 

złość.  

- Uspokój się Luna – powiedział tata. 

- Nie uspokoję się – odpowiedziałam i wstałam z krzesła. 

- Wracaj do stołu! – usłyszałam krzyk mamy. 

- Nie! – wrzasnęłam i ruszyłam w stronę drzwi. Miałam tego już serdecznie dość. Chwyciłam 

kurtkę i ruszyłam w stronę lasu, otaczającego dom. 



Biegłam przed siebie najszybciej jak potrafiłam. Nagle poczułam zmęczenie. Nie wiem, jak 

długo biegłam. Co ja narobiłam? Zaczęłam mieć wyrzuty sumienia. Dla rodziców 

wyprowadzka też musiała być trudna, a ja zachowałam się beznadziejnie. Odwróciłam się, 

bo chciałam wrócić do domu i ich przeprosić. Jednak zdałam sobie sprawę z tego, że nie 

wiem, gdzie jestem. Usiadłam zrezygnowana na ziemi. Wtedy usłyszałam śpiew, który 

dochodził z góry. Na niebie latał czarny ptak z długim ogonem. Jego śpiew działał na mnie 

uspokajająco. Zaczęłam biec w jego stronę. Chciałam zobaczyć go z bliska. Poczułam z nim 

jakąś więź. 

W pewnym momencie zrobiło się cicho. Spojrzałam w górę. Po ptaku nie było śladu. 

Spostrzegłam, że musiałam się jeszcze bardziej oddalić od domu. Rozejrzałam się dookoła. 

Byłam na dosyć dużej polanie. Doskonałe miejsce, żeby oglądać gwiazdy, które uwielbiałam 

obserwować, chociaż teraz było jeszcze za jasno. Nagle po środku zaczęło palić się ognisko, 

którego wcześniej nie zauważyłam. Podeszłam bliżej. Nagle ogień zmienił barwę z 

czerwonej na niebieską. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Błękitny płomień. 

Wystawiłam ręce, żeby się trochę ogrzać, bo zaczynało być wkoło trochę chłodniej. Wtedy 

poczułam się obserwowana. Odwróciłam się, ale nikogo nie zauważyłam. 

- Jeśli ktoś tu jest, niech wyjdzie! – krzyknęłam, siląc się na odważniejszy ton. Naprawdę 

zaczynałam się bać. Jeśli ten ktoś ma złe zamiary, musiałam przygotować się na atak. 

Wtedy spomiędzy drzew zaczęły wychodzi przeróżne stwory. Olbrzymy z mieczami w 

dłoniach, wróżki z łukiem i strzałą wycelowaną we mnie, istoty przypominające gałęzie, które 

- miałam wrażenie - za chwilę będą chciały mnie opleść. Uszczypnęłam się. To na pewno 

tylko sen, powtarzałam sobie, ale nie budziłam się. Co gorsza, odczuwałam ból, a to 

znaczyło, że dzieje się to naprawdę. Takie rzeczy przecież nie istnieją. 

- Kim jesteście i czego ode mnie chcecie? – spytałam próbując nie dać po sobie poznać, że 

się boję. 

- To nieistotne. Ważniejsze jest raczej czego ty chcesz od nas?! – powiedział do mnie 

największy ze stworów. Wszystkie dziwne istoty przestały się do mnie zbliżać, tylko ta, która 

do mnie mówiła, wciąż szła w moim kierunku.  

– Kim jesteś i jak udało ci się tutaj wejść? – spytał.  

Przełknęłam ślinę najciszej jak mogłam. 

- Ja… Ja właściwie nie wiem, jak tu się dostałam. Śmieszna sprawa, ale chciałabym już 

wrócić do domu, więc jeśli pozwolicie mi odejść… 



- Ona kłamie! – krzyknęła postać przypominająca elfa – Zabijmy ją, póki nie jest za późno! 

Pewnie przyszła szpiegować! – rozległy się krzyki poparcia.  

Olbrzym, jednak uciszył ich podnosząc rękę do góry i spojrzał w kierunku błękitnego ogniska. 

- Co zrobiłaś z Gwiezdnym Płomieniem? – spytał wymawiając tą nazwę jakby ze świętością. 

- Nic. Podeszłam tylko do ogniska, a płomień stał się niebieski. – odpowiedziałam zgodnie z 

prawdą. 

- Kłamczucha! – rozległy się krzyki tłumu stworów.  

Byłam naprawdę przerażona. Olbrzym przybliżał miecz do mojej szyi. Myślałam, że umrę ze 

strachu, a jak nie ze strachu, to ta wielka istota zaraz mnie okaleczy lub zabije. 

- Mów prawdę. W przeciwnym razie będę musiał odrąbać ci głowę. Masz szansę ocaleć. 

Jeśli wyjawisz swój sekret, trafisz do lochu Kamieńcu – ostatnie słowo niemal wypluł. Miecz 

dotykał już mojej szyi. Mój koniec zbliżał się wielkimi krokami. 

- Ale to prawda! – zamknęłam oczy. Zaczęłam zastanawiać się jak zareaguje moja rodzina 

na to, że ich córka straciła głowę.  

- A więc nie dajesz mi wyboru – powiedział olbrzym. Otworzyłam lekko oczy i zdążyłam 

zobaczyć, jak wielki potwór wykonuje zamach mieczem w moją stronę. Z przerażenia 

zacisnęłam powieki, jak mogłam najmocniej. W myślach przewinął mi się film, 

przedstawiający moje krótkie życie. Widziałam ostatnią scenę, kiedy pokłóciłam się z 

rodzicami. Na pewno bardzo się o mnie martwią. A to wszystko przez mój egoizm i głupotę. 

Wtedy usłyszałam śpiew tajemniczego ptaka, którego wcześniej spotkałam. Otworzyłam 

szeroko oczy. Wszyscy zamarli w bezruchu. Ptaszysko wylądowało obok, zasłaniając mnie. 

Chciałam się mu przyjrzeć. Było tak blisko, że niemal mogłam je dotknąć. Jego pióra były 

czarne, ale można było dostrzec, że są na nich także małe białe kropki i dziób w tym samym 

kolorze. Wyglądał jak nocne niebo. Był przepiękny. 

Nagle ptak zaczął wznosić się ponownie w górę. Myślałam, że odfrunie, jednak on usiadł mi 

na ramieniu i wbił swoje pazury w moją skórę. Syknęłam z bólu, który za moment zniknął.  

Poczułam ogromną pewność siebie. 

- Powstańcie! – słowa te wypłynęły z moich ust, ale to nie był mój głos. Wszystkie istoty 

spojrzały w moim kierunku, a ja w stronę magicznego ptaka, który do mnie 

porozumiewawczo mrugnął:  



– Wysłuchajcie tej dziewczyny! Zapewniam was, że nie jest groźna. To przyjaciel – po tych 

słowach ptak rozluźnił uścisk swoich szponów, ale wciąż pozostał na moim ramieniu.  

– Zawołaj Lukasa – przemknął szept przez moją głowę. 

Ponownie spojrzałam na ptaka. On tylko pokiwał głową. „Czyli to jego sprawka” pomyślałam. 

Coś mi podpowiadało, że zwierzę chce dla mnie jak najlepiej. W końcu ocalił moją głowę 

przed ścięciem. 

- Jest tu jakiś Lucas? – spytałam olbrzyma, który przed chwilą chciał mnie zabić, a ja nagle 

przestałam się jego bać. On spojrzał na mnie spod swojego ciężkiego łba i zawołał jak na 

komendę.  

- Lucas! Ta dziewczyna chce z tobą mówić!  

Wtedy zza skały wyszedł chłopak. Nie jakiś skrzat, nie następny potwór, ale najzwyklejszy w 

świecie człowiek. Patrzył na mnie z wyrazem ciekawości w oczach.  

- Słucham ? – odparł młodzieniec. 

- Lucas, prawda? – a kiedy pokiwał głową znowu usłyszałam szept w mojej głowie: „Powiedz 

mu jak się nazywasz. On wie”. Ale że co wie? Ptak wtedy dotknął moich włosów, zachęcając 

mnie do mówienia – A więc. Nazywam się Luna. Luna Layla. Jestem tu przez przypadek, ale 

zdążyłam już zauważyć, że nie jestem tu mile widziana, więc jeśli pozwolicie mi stąd iść, 

będę wdzięczn… Auć! – ptak dziobnął mnie w ucho – No co? Przecież miałam się 

przedstawić tak? 

- Nie ma czegoś takiego jak przypadek. Wszystko dzieje się za pośrednictwem woli Gwiazd 

– powiedział Lucas, jakby nie usłyszał tego, co powiedziałam przed chwilą – Mówisz, że 

masz na imię Luna? Księżyc? Możesz powtórzyć nazwisko? – powiedział, jakby w amoku. 

- Layla –powtórzyłam. Nie wiedziałam, jaki sens dla niego ma poznanie mojego nazwiska, 

ale wydawał się jakby dostać olśnienia, gdy je usłyszał. 

- “A kiedy na niebie zjawi się księżyc urodzony w mroku, świt obudzi jasną noc, która uratuje 

nas wszystkich” – wyrecytował Lucas – Poza tym nikt nie może opuścić tego miejsca. Sama 

rozumiesz, takie mamy zasady. Mogłabyś opowiedzieć o nas ludziom i zaprowadzić ich z 

powrotem do nas, a to zaburzyłoby równowagę na świecie. Najpierw musimy sprawdzić, jak 

weszłaś do naszego świata?  Dla zwykłego człowieka jest to niemożliwe. 

- Biegłam za nim, oto rozwiązanie twojej zagadki – odpowiedziałam wskazując na ptaka, 

który wydawał się być z siebie dumny. 



- On nie potrafiłby cię tu wpuścić – powiedział patrząc wymownie na ptaka – Ona pójdzie ze 

mną – zwrócił się do olbrzyma, po czym skinął na mnie bym szła za nim. Nie miałam nic do 

stracenia. Jeśli dobrze zrozumiałam, mogłam już nigdy nie zobaczyć mojej rodziny. Sama 

myśl o tym przyprawiała mnie o dreszcze, ale wolałam nad tym dłużej nie rozmyślać. 

Chłopak zaprowadził mnie obok skały, za którą wcześniej chyba się ukrywał, a następnie 

przeszedł przez nią. Dosłownie. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Spojrzałam na ptaka, który 

nadal siedział na moim ramieniu. No właź usłyszałam głos w swojej głowie. To pewnie jakiś 

rodzaj telepatii, który łączy mnie z tym latającym stworem. Wyciągnęłam rękę przed siebie, 

żeby nie uderzyć w nic po drodze, ale nagle coś pociągnęło mnie za dłoń i wciągnęło do 

środka. Pisnęłam cicho ze strachu. 

-Możesz otworzyć oczy – usłyszałam głos Lucasa. Nawet nie zauważyłam, że je zamknęłam. 

W jaskini było pięknie. Przy ścianie stało łóżko zrobione z gałęzi i liści, a wokół, w 

kamienistych ścianach, były zrobione wnęki, na których stały świecące płyny rozświetlające 

jaskinię. Z sufitu zwisały przeróżne kryształy, ale jeden z nich zaciekawił mnie najbardziej. 

Był żółty i miał kształt słońca. W pewnym sensie czułam, że coś mnie do niego przyciąga. 

Kiedy zaczęłam rozglądać się wokoło zauważyłam, że Lukas zniknął. Zbliżyłam się do 

złocistego kryształu, ale zanim zdążyłam go dotknąć, poczułam gorąco w okolicach klatki 

piersiowej. Szybko wyjęłam swój naszyjnik spod bluzki. Dotknęłam go. Parzył wręcz żywym 

ogniem. Ściągnęłam wisiorek i zaczęłam na niego dmuchać, żeby go ostudzić. 

- Co masz w rękach? – spytał lekko rozeźlony Lucas. Pewnie myślał, że coś mu ukradłam. 

Ciekawe dlaczego nie widziałam go wcześniej. Jaskinia była mała i miała dosyć mało miejsc 

na zabawę w chowanego. 

- Nic. To moje – odpowiedziałam i już chciałam założyć wisiorek z powrotem, ale chłopak 

mnie wyprzedził i wyrwał mi naszyjnik.  

– Oddawaj to! – wykrzyczałam, ale Lucas w ogóle mnie nie słuchał – Ej! – byłam naprawdę 

zdenerwowana. 

- Uspokój się. Nic ci nie kradnę. Co najwyżej pożyczam. Mogę? – spytał, ale nie czekając na 

odpowiedź, chwycił mnie za rękę i wszystko wokół zaczęło wirować. 

Zobaczyłam, jak dwóch mężczyzn wypowiada jakieś zaklęcia. Panowie stali na szczycie 

pewnej góry, a kiedy zakończyli rytuał, upadli na kolana. Wtedy stało się coś dziwnego. Na 

niebie widać było zaćmienie słońca oraz błękitną smugę światła. Pomiędzy mężczyznami 

rozpaliło się niebieskie ognisko. Takie samo jak to, które widziałam pośrodku polany, na 

której się wcześniej znalazłam. Mężczyźni uśmiechnęli się do siebie. Gołymi rękami 



wyciągnęli z ognia dwa klejnoty: jeden złoty w kształcie słońca, drugi – błękitny w kształcie 

księżyca. Spojrzałam na swój wisiorek, który trzymał Lucas. Wyglądał przecież identycznie 

jak ten, dopiero co wyjęty z płomieni. Chłopak patrzył na mężczyzn w skupieniu. Nagle 

spojrzał na mnie, po czym puścił moją rękę. Wtedy wizja się skończyła. 

- Co to…? – nie zdążyłam spytać, bo chłopak dotknął mojego czoła.  

Poczułam lekkie mdłości. W tym momencie Lucas jakby odpłynął. Wciąż stał, ale nie ruszał 

się i nadal trzymał rękę na mojej głowie. Zawołałam go parę razy, ale nic nie odpowiadał. 

Zdawało mi się, że nawet mnie nie widzi. Spojrzałam mu w oczy i zobaczyłam… siebie. To 

nie do wiary. Spojrzałam jeszcze raz i wszystko zrozumiałam. On czytał w moich myślach. 

Odsunęłam się więc, ale chłopak również jak poparzony zdjął rękę z mojego czoła. 

- Twoja babcia to Aurora De’Ath? –spytał jak gdyby nigdy nic. 

- Nic ci do tego kim była moja babcia. Grzebałeś mi w pamięci, widziałam! – powiedziałam 

oburzona – To tak się w tym magicznym świecie traktuje ludzi? Najpierw chcecie kogoś 

zabić, a później czytacie w ich myślach, żeby potem zrobić im pranie mózgu? Tobie też tak 

ktoś zrobili? A może te potwory stwierdziły, że im się kiedyś przydasz jako przynęta? Co ty tu 

w ogóle robisz z tymi stworami? Twoja rodzina nigdy cię nie szukała? – chłopak wydał się 

zmieszany – Idę stąd – stwierdziłam, po czym wyszarpałam mu z ręki mój naszyjnik i 

ruszyłam w stronę wyjścia – Au! – uderzyłam w ścianę Zaczęłam po omacku dotykać skałę, 

aż w końcu wyczułam otwór. 

Po wyjściu zobaczyłam, że jest już noc, a wszystkie kreatury tańczą wokół ogniska. Nie tego, 

którego nazwali wcześniej Gwiezdnym Płomieniem. Musieli rozpalić nowe, które było jeszcze 

większe. Nikt nie zwrócił na mnie uwagi, więc poszłam w stronę mniejszego paleniska i 

usiadłam obok na trawie. Zbliżyłam rękę do płomieni, gdyż chciałam się trochę ogrzać, bo 

zaczynało być chłodniej. Jednak nie odczułam żadnego ciepła, a kolor ognia znowu zmienił 

się na błękitny. Przyciągnęłam kolana pod brodę, a myśli same zaczęły mi się wkradać do 

głowy: “A co jeśli się stąd nigdy nie wydostanę?” Łzy same zaczęły płynąć mi po policzkach. 

- Hej! Poczekaj! – usłyszałam głos. To był Lucas. 

- Czego chcesz? Zostaw mnie – powiedziałam bez emocji. Zobaczyłam, że na szyi ma 

zawieszony żółty kryształ. 

- Nie zrobię tego – powiedział chłopak i usiadł obok mnie – Luna! Chcę, żebyś wiedziała, że 

to co zobaczyłem w twojej głowie, było naprawdę znaczące dla naszego świata. 

- Mam to gdzieś. To nie jest mój świat. 



- Owszem, to też twój świat – na te słowa przewróciłam oczami. 

- Powtarzam: To nie jest mój świat. Jestem tu przez przypadek, a właściwie przez ptaka, a 

wy nie chcecie mnie wypuścić – odpowiedziałam bez zastanowienia. 

- Ten ptak ma imię – powiedział Lucas – nazywa się Nyx. Bardzo rzadki okaz. To nocny 

feniks. Odradza się ze swoich prochów, ale nie byle jakich. Księżycowy Popiół można 

zdobyć tylko od Gwiezdnego Płomienia. Takim popiołem można przywrócić komuś życie. 

Niektórzy myślą, że łzy tych zwierząt coś dają. Stek bzdur. Feniksy pospolite zapalają się 

Solarnym Płomieniem, który ma jedynie funkcje lecznicze. Właśnie dlatego nocne feniksy są 

takie rzadkie. Kiedyś zabijano te zwierzęta, żeby móc pozyskiwać moc wskrzeszania 

zmarłych. 

- I co mnie to niby obchodzi? Ja powinnam być już w domu. Rodzice pewnie się o mnie 

martwią – powiedziałam nie kryjąc smutku. 

- Spokojnie. Nie martwią się o ciebie – oznajmił Lucas, jakby to była najzwyczajniejsza rzecz 

na świecie – No wiesz...Jak przekroczyłaś naszą granicę wszyscy, którzy cię znają 

zapominają o twoim istnieniu. To taka bariera, żeby Twoi bliscy nie cierpieli i nie szukali Cię. 

Poczułam, że zbiera mi się znowu na płacz. Oczywiście, nie chciałam, żeby rodzina się 

zamartwiała, ale informacja o tym, że oni całkowicie o mnie zapomną,  to trochę za dużo jak 

na jeden dzień. 

- Jak się tu w ogóle znalazłeś i czemu nie chcesz wracać do swojej rodziny? Nie tęsknisz za 

nimi? Nie jest ci smutno, że o tobie zapomnieli? 

- Wiesz, jesteś pierwszą dziewczyną, jaką widzę w życiu. Właściwie to pierwszym 

człowiekiem – ta wiadomość mną wstrząsnęła – dlatego jak cię zobaczyłem nie wyszedłem z 

kryjówki za innymi. Po prostu się bałem swojej reakcji. Ten, który próbował cię zabić, to w 

pewnym sensie mój ojciec. Jak byłem mały, moi biologiczni rodzice porzucili mnie w lesie. 

Podczas patrolu o wschodzie słońca on mnie znalazł i przyprowadził tutaj. Wszyscy byli tym 

oburzeni. W końcu kiedyś ludzie-magowie niszczyli ich wioski, próbowali wykraść moce. Nikt 

nie ma tu miłych wspomnień na temat naszej rasy, ale kiedy zorientowali się, że drzemie we 

mnie Moc Przodków, postanowili mnie przygarnąć. Moi rodzice byli zwykłymi ludźmi. Po 

prostu jeden z moich praprapradziadków był potężnym magiem, ale ożenił się ze zwykłą 

kobietą, więc magia w kolejnych pokoleniach zanikła, a potem odrodziła się we mnie. Moim 

dalekim krewnym w odległej przeszłości był jeden z tych mężczyzn, których widziałaś 

podczas wizji, jaką ci pokazałem. Ten drugi jest w pewnym stopniu spokrewniony z tobą. 

Nasi przodkowie byli przyjaciółmi, ale ich błędy prawie zniszczyły cały świat. Po tym jak 



sprowadzili Gwiezdny Płomień na ziemię, ich moce zostały uśpione bez możliwości 

przywrócenia ich. Jak mówiłem: mój przodek ożenił się z kobietą bez czarodziejskich mocy, 

natomiast twój – z dość potężną czarodziejką, dlatego u ciebie moce nie wygasły. 

- Jak to nie wygasły? Ja nie mam żadnych mocy, a co dopiero moi rodzice – powiedziałam, 

próbując zrozumieć choć trochę z tego, co Lucas powiedział przed chwilą. 

- Oczywiście, że masz moce. I to całkiem spore, ale to może wynikać z tego, że twojemu 

ojcu moce zostały zablokowane. Oczywiście nie za karę. Moce zablokowała mu twoja 

babcia. 

- Moja babcia? Żartujesz sobie? Niby czemu miałaby to robić? 

- Chciała, żeby twoje moce były większe. Wydaje mi się, że miała coś w stylu wizji. No bo 

pomyśl. Ożeniła się z mężczyzną bez mocy. Nie chciała, żeby moc wymarła, więc uśpiła 

moce twojego taty, żebyś ty jako pierworodne dziecko miała więcej magii. Aurora De’Ath 

niczego nie robi bez przemyślenia, więc musiała to planować od dawna.  

- Poczekaj. Mówisz, że moja babcia była czarodziejką, uśpiła jakieś moce mojemu tacie, 

żebym ja mogła czarować? Po co by mi to było? Babcia… 

- Ona nie żyje. Tak wiem. 

- Naprawdę wszyscy wiedzą tu więcej o mojej babci niż ja sama? – powiedziałam nie kryjąc 

smutku -  Poza tym czemu ona mi nic nie powiedziała? Skoro była taka potężna, dlaczego to 

przede mną ukrywała? Przecież wiedziała, że mam jakieś moce skoro tak to ukartowała. W 

ogóle czemu miałabym ci wierzyć? 

- Słuchaj, bardzo cię przepraszam, że odczytałem twoją pamięć. Zazwyczaj robię to, kiedy 

jest to naprawdę konieczne, ale sama byś mi nie pozwoliła. Aurora nie mówiła ci nic, bo, 

mimo że była potężną czarodziejką, nie miała pewności, czy zaklęcie wykonała dobrze. Nikt 

nie zna dokładnej daty uaktywnienia mocy. Ja uczyłem się magii od dziecka. W ogóle jesteś 

tu nowa i nie wiesz nic o swoim Przeznaczeniu. 

- Przeznaczeniu? Uważasz, że dotarcie tutaj było moim przeznaczeniem? Ciekawa teoria. 

- Skoro mi nie wierzysz, to ci pokażę – powiedział chłopak i wycelował palcem w ogień. Niby 

taki święty płomień, a on to tak po prostu wykorzystuje, żeby mi coś pokazać. 

- To mój ogień i ja go tu ściągnąłem i, wyprzedzając twoje pytanie, jestem empatą, potrafię 

odczytywać myśli – i uśmiechnął się do mnie z dumą. Jakby się tu było czym chwalić. 



Wtedy płomień zmienił kolor na pomarańczowy i jeśli się dobrze przyjrzeć, widać było jakąś 

kobietę. Poczułam ciepło dochodzące od ogniska. 

- “Kiedy ziemia zacznie blednąć śmiercionośnym blaskiem, a wszystko dokoła zacznie 

umierać, powstaną dawni Obrońcy Światła w postaci ludzkiej. A kiedy na niebie zjawi się 

księżyc urodzony w swym świetle, świt obudzi jasną noc, która rozproszy wieczny mrok” – 

wtedy płomień powrócił do pierwotnego stanu. Głos, który wydawał mi się dziwnie znajomy, 

wciąż odbijał się echem po mojej głowie. 

- Na początku nie rozumiałem niczego, ale spędziłem dosyć dużo czasu, żeby to zrozumieć, 

więc większość jest już dla mnie jasna. Obrońcy Światła to Noc i Dzień. Śmiercionośny blask 

i tak dalej to Achlys. Do tej pory nie wiedziałem tylko, czym jest ten księżyc, ale zdałem sobie 

sprawę, że to ty. 

- Ja? I co znowu za świt? I kto to jest Achlys? – spytałam z niedowierzaniem. 

- Nie jakiś tam świt, tylko ja. Ja jestem tym świtem. Mój ojciec powiedział mi to, jak odkryto 

moje moce. Moi przodkowie to dzieci Słońca i właśnie stamtąd czerpię magię. 

- Skąd? Ze słońca? 

- Dokładnie! A ty Luna to odzwierciedlenie mocy księżyca! Twoje imię wcale nie wzięło się z 

przypadku. Właśnie takie miało być od początku. Twoja babcia o tym wiedziała! I zobacz! 

Wszystko zaczyna się układać – mówił podekscytowany Lucas – A Achlys to nazwa wiecznej 

Pustki, tej która była zanim stworzono świat. No wiesz, mgła śmierci i tak dalej... Jej 

sprzymierzeńców nazywamy Kamieńcami. Pustka chce zniszczyć nasz świat, ale żeby to 

zrobić, potrzebuje Kryształów Światła, czyli tych kamieni wyciągniętych z płomieni przez 

naszych przodków i tych, które teraz mamy. Gdyby ona dostała je w swoje ręce, na świecie 

zapanowałaby wieczna Pustka – patrzyłam na niego wielkimi oczami.  

- “Podsumowując: Jesteście Obrońcami Światła i macie jeden cel w życiu – pokonać Achlys” 

– spojrzałam w kierunku, z którego dochodził głos. Właśnie podszedł do nas olbrzym. 

Zaczęłam się rozglądać za ptakiem. Jak on się nazywał? Nixi? Na pewno coś na N... 

- Nyx.– odezwał się Lucas i w tej samej chwili na moim ramieniu pojawił się ptak. 

- Nie czytaj mi w myślach – powiedziałam przez zęby, zapominając, że podszedł do nas 

przybrany tata Lukasa. 



- Luna? Źle zaczęliśmy. Jestem Esther – odezwał się olbrzym. Podałam mu rękę na 

przywitanie. Wydawał się miły, kiedy nie próbował mnie zaatakować– Jak chcecie, możecie 

do nas dołączyć. Achlys woli pełnię, a mamy nów, więc świętujmy póki możemy. 

- Ja dziękuję. Mam już dość wrażeń na dzisiaj – odparłam i uśmiechnęłam się sztucznie. Nie 

miałam siły na prawdziwą radość. 

- Ja z nią zostanę – powiedział Lucas, na co ja tylko westchnęłam. 

- Bawcie się dobrze. Od jutra zaczynamy naukę, tak? – odezwał się Esther, ale widząc moją 

minę zwrócił się do chłopaka – Jeszcze jej nie powiedziałeś? 

- Właśnie miałem zamiar. Luna od jutra zaczniesz się uczyć, jak używać swojej mocy, żeby 

być gotowa na bitwę z Achlys – powiedział Lucas bez zająknięcia, jakby to było całkowicie 

normalne. 

- Tak, jasne – odpowiedziałam. Skoro naprawdę chcieli mnie czegoś nauczyć, moja rodzina 

o mnie zapomniała, babcia była czarodziejką, a ja od urodzenia miałam przypisaną walkę z 

jakimś złym duchem, właściwie nie miałam nic do stracenia. 

- To dobrej nocy młodzieży – powiedział olbrzym i się uśmiechnął, odchodząc. 

Zwinęłam się w kłębek obok ognia, żeby zasnąć. 

- Tu będziesz spać? – spytał Lucas. 

- Tak, to jakiś problem? Lubię patrzeć na gwiazdy – odpowiedziałam. 

- Ja też kocham to robić – odparł chłopak po czym oparł głowę o pieniek i spojrzał w górę. 

- Ale mam jeszcze parę pytań – powiedziałam po chwili i zaczęłam strzelać pytaniami  – Co 

miałeś na myśli mówiąc, że ten ogień jest twój? 

- No wiesz…. Tak szczerze mówiąc nie jest jakąś moją własnością, a raczej częścią mnie. 

To Gwiezdny Płomień. Ogień wziął się ze Słońca, ale Słońce jest również Gwiazdą. Gwiazdy 

z kolei ściśle powiązane są z Księżycem, czyli z tobą. Dlatego nie parzy cię jak go dotykasz i 

dlatego możesz go zmienić w Lunarny Płomień, a ja w Solarny. Wtedy, gdy pokazałem ci w 

ogniu tę wizję, właśnie użyłem swojej mocy, by go przemienić, więc pewnie poczułaś jego 

gorąco. Ale wtedy, gdy ty przemieniłaś Gwiezdny Płomień, biło od niego zimno. Czytałem o 

tym. Gdy przyszłaś, wszyscy się wystraszyli, bo nie wiedzieli, co tu robisz. Myśleli, że 

przyszłaś od Achlys. Ona właśnie rozsiewa wokół siebie takie zimno, niszcząc wszystko 



dookoła. Ja też na początku myślałem, że jesteś niebezpieczna – zaśmialiśmy się oboje – To 

co? Jutro zaczynasz naukę? 

- No tak średnio mam wyjście. Skoro mam się zmierzyć z Achlys, muszę być przygotowana. 

Moja babcia by tego chciała… 

- Racja. Chcesz wiedzieć coś jeszcze? 

- Powiedziałeś wcześniej, że ten ogień jest w pewnym sensie twój i możesz go dotykać, 

kiedy chcesz, ale inni wydawali się być przerażeni tym, że mogłam go w jakiś sposób 

zepsuć. Czemu? 

- Ten ogień jest bardzo rzadki. To nasi przodkowie właśnie ściągnęli go z Księżyca, gdy 

odbijał światło Słońca. Dzięki temu otrzymujemy połączenie mocy lunarnych i solarnych. Gdy 

w pobliżu znajduje się któryś z rodu Księżyca lub Słońca, płomień automatycznie się 

uaktywnia. Wszyscy tutaj chronią go, bo gdyby dostał się w ręce Achlys, na całym świecie 

zapanowałaby wieczna ciemność. Trzeba zachować równowagę na świecie. Achlys była 

Pustką, zanim powstał cały wszechświat. Teraz gdy istnieje życie, ona uosabia śmierć, 

dlatego jest dla nas tak niebezpieczna. Według gwiazd nie mamy zbyt wiele czasu, więc 

twoja nauka jest bardzo ważna i najlepiej żebyś była gotowa do niej jak najszybciej. Myślę, 

że twoje moce uruchomiły się dopiero, jak przekroczyłaś nasze granice. To pewnie sprawka 

twojej babci. 

- Tak, pewnie tak – zamknęłam oczy, żeby nie popłakać się na jej wspomnienie. 

- Tęsknisz za nią. Prawda? – spytał Lucas. 

- Tak. Bardzo. Ale zawsze myślę o tym, że ona nie chciałaby, żebym za nią rozpaczała – 

uśmiechnęłam się. – Zawsze mi powtarzała, aby żyć chwilą obecną i nie lękać się 

przyszłości. 

- Wiem, że to ona dała ci ten naszyjnik. Dlatego jest dla ciebie taki ważny tak? – pokiwałam 

twierdząco głową. Wisiorek był jedyną rzeczą jaką miałam po babci – Prześpij się z tym. 

Dobrze ci to zrobi – powiedział Lucas - Dobranoc. 

- Dobranoc – odpowiedziałam cicho, i obróciłam się na bok, aby zakryć łzy, które spłynęły mi 

po policzkach na wspomnienie babci, którą niby znałam, a jednak nie wiedziałam o niej 

praktycznie nic. 



 Obudziła się o świcie. Przez chwilę nie wiedziałam, gdzie jestem, ale szybko dotarły 

do mnie wspomnienia z wczorajszego dnia. Moja babcia miała magiczne moce. Jestem 

dzieckiem Księżyca. Muszę pokonać  Achlys, bo inaczej ona zniszczy cały świat. 

- Dzień dobry – podskoczyłam na te słowa i szybko się odwróciłam. To był Esther. 

- Dzień dobry – odpowiedziałam lekko zaspanym głosem. 

- Jak nastawienie do nauki? –spytał olbrzym. 

- Przespałam się i od razu lepiej się czuję. Jestem gotowa na naukę i walkę z Achlys – 

powiedziałam zdziwiona tym, jakie chęci i siłę zyskałam w ciągu jednej nocy. 

- W takim razie obudź śpiącego królewicza i zaczynamy – uśmiechnął się do mnie, a ja to 

odwzajemniłam. 

Trzy księżyce później 

- Jesteś z nami już bardzo długo. Nie tęsknisz za rodziną? 

- Muszę uratować świat, a oni są jego częścią. Nie mogę ich zawieść. 

- Mądra odpowiedź. Co zrobisz jak przyjdzie ci się zmierzyć z Achlys? 

- Zlikwiduję ją. 

- Dobrze, a teraz… - mój test przerwał dźwięk gongu. Alarm najwyższego stopnia. 

 Stanęłam jak wryta. Wiedziałam, że Achlys się zbliża, bo Gwiazdy przewidywały to 

już od dłuższego czasu, ale nie sądziłam, że może być aż tak blisko. Poczułam, że ktoś 

ciągnie mnie za rękę. To Lucas. 

- No chodź. Musimy się ukryć – powiedział chłopak i razem pobiegliśmy w stronę lasu. Nagle 

wszystko stało się ciemne. 

 Zobaczyłam las. Z każdej strony wyczuwałam swoich sojuszników. Choć ich nie 

widziałam, wiedziałam, że tam są. Szukałam czegoś. Chciałam zaspokoić Pustkę, która tliła 

się we mnie przez wiele lat. Wiedziałam, że to czego szukam, jest już blisko. Czułam to. 

Wtedy usłyszałam trzask. Ktoś mnie obserwował. Rozejrzałam się i dostrzegłam małą 

wróżkę. Trzęsła się ze strachu przede mną, po czym zaczęła uciekać. Z jednej strony czułam 

litość, a z drugiej… Wysłałam za nią jednego z Kamieńców. Wróżka mogła mi przeszkodzić 

lub mnie zdradzić. Z daleka zobaczyłam jak kamienny miecz przebija jej serce. Od zawsze 

pragnęłam zrealizować swój cel. Nie mogłam sobie pozwolić na żaden błąd. Ponownie się 



rozejrzałam. Obok było źródło. Magiczne źródło. Pierwotną magię wyczułabym wszędzie. 

Spojrzałam na swoje odbicie w tafli. Twarz wydała mi się jakby znajoma… 

- Aua! – powiedziałam, gdy nagle zabolała mnie głowa – Gdzie ja jestem? 

- U mnie w jaskini. Nie poznajesz? – spytał Lucas. 

- Tak, tak poznaję. Co się stało? – zapytałam. 

- Biegliśmy, żeby się schować, a ty nagle zemdlałaś. Nic nie pamiętasz? – mówił chłopak. 

- Wiem, że biegliśmy, a potem nagle wszystko stało się ciemne. 

- Może to ze stresu? Spokojnie, to był fałszywy alarm, więc nic nam nie grozi – powiedział 

Esther. 

-Nie, to nie to – odpowiedziałam i wtedy przypomniałam sobie wszystko – Czy wszystkie 

wróżki są bezpieczne?! – spytałam przerażona. 

- Jedna nie wróciła po alarmie. Nie umiemy jej znaleźć. Ale spokojnie. Mimo, że jest mała to 

poradzi  sobie i wróci – odpowiedział mi Lucas. 

- Jak długo jej nie ma? 

- Jakąś godzinę? 

- Wiem, gdzie ona jest – powiedziałam i wstałam z łóżka. 

Zaprowadziłam Lucasa i Esthera nad Księżycowe Jeziorko. To tam widziałam małą wróżkę 

w wizji. Gdy dotarliśmy na miejsce, naszym oczom ukazał się okropny widok. Mała wróżka 

została zmieniona w kamień, a ja doskonale wiedziałam, jak to się stało. Naokoło wszystko 

wydawało się być spalone. To była Pustka. 

- O jeny… - tylko to zdołał z siebie wykrztusić Lucas. Esther stał bez ruchu, nie wiedząc, co 

ma powiedzieć – Skąd wiedziałaś, że ona tu będzie? 

- Opowiem później. Najpierw musimy ją stąd zabrać. Nyx! – zawołałam, a wtedy na moim 

ramieniu pojawił się ptak – Zabierz ją stąd. 

Wróciliśmy na polanę. Wszyscy byli wstrząśnięci widokiem skamieniałej wróżki. 

- Dobra Luna. Skąd wiedziałaś, że ona tam będzie? – spytał Lucas.  

- Więc …hyyy…gdy zemdlałam, miałam wizję. Widziałam to jakby czyimiś oczami, jakbym 

była w innym ciele. Najpierw czegoś szukałam. Potem pojawiła się wróżka. Chwilę później 



ten ktoś ją… Wiedziałam, że to stało się obok Księżycowego Źródła, bo ta postać 

przeglądała się w nim, wtedy usłyszałam śmiech. To była… - słowa nie chciały przejść mi 

przez gardło. Czułam wtedy wszystko co ona, więc… również chęć zabicia małej wróżki. 

Byłam przerażona samą sobą. Choć doskonale zdawałam sobie sprawę „w kim” wtedy 

byłam. 

- No, wyduś to z siebie Luna – chłopak próbował dodać mi pewności siebie 

- To była Achlys. Jej wojska są ogromne. Lucas, ona.... tu.... jest – powiedziałam prawie 

szeptem. 

Lucas zbladł nagle. Usłyszeliśmy krzyki magicznych istot. Wszyscy wyczuli, że zbliża się Zło. 

Nagle poczułam zimno. Wszystkie stwory ustawiły się za nami w pozycji bojowej. 

- Ha, ha, ha, ha, ha! Doprawdy rozśmieszacie mnie. Przecież wiecie, że nie macie ze mną 

szans – powiedziała wiedźma, która wciąż chowała się za drzewami – Te kryształy, które 

przywłaszczyliście sobie, są moje. Nie macie prawa ich nosić. 

- Jesteśmy Dziećmi Dnia i Nocy. Obrońcami Światła – wykrzyczałam zgodnie z prawdą. 

- Ale to ja mam władzę. Jestem wszystkim i niczym. Przeszłością i przyszłością. Kryształy 

należą do mnie – mówiła Achlys. Wtedy usłyszeliśmy głośne dudnienie. Nadchodziło wojsko 

Kamieńców wiedźmy. 

- Chodź! Musimy chronić nasze kryształy! – krzyknął do mnie Lucas. 

- Nie, jeszcze chwila – powiedziałam. Wtedy z lasu wyszła Achlys, pokazując się wszystkim 

zgromadzonym. Była naprawdę wysoka, a jej twarz zasłaniał kaptur. Zaraz za nią pokazały 

się kamienne stwory, które momentalnie zaczęły walczyć z moimi przyjaciółmi. Chciałam im 

pomóc, ale stanęłam naprzeciwko Achlys. Chciałam ją zniszczyć od razu. 

- Luna – zwróciła się Achlys w moim kierunku – To ja sprowadziłam cię tutaj, żebyś odkryła 

dla mnie to miejsce – wyciągnęłam w jej stronę swój miecz – To dzięki mnie tu jesteś. Twoje 

moce nie są tak potężne jak moje, ale może ułatwię ci sprawę i oddaj od razu swój Kryształ.  

- Co? – odwróciłam się w stronę Lucasa, który walczył z sojusznikiem Achlys. Nie zauważył 

tylko skradającego się od tyłu kamiennego potwora, który momentalnie przebił swoim 

mieczem jego serce - Nie! – wykrzyczałam – Lucas!  

- Nie Luna – mówił do mnie Lucas – Słońce miało zbudzić Księżyc pamiętasz? Moja rola 

została już wypełniona. Dalej poradzisz sobie sama. 



- Nie ma mowy! Nigdzie się bez ciebie nie ruszę! Oboje jesteśmy Obrońcami Światła, tak? – 

krzyczałam przez łzy, ale chłopak najwyraźniej nic sobie z tego nie robił. 

- Pamiętaj: To Księżyc przechowuje w sobie dwie moce – swoją, ale i część solarnej. Dasz 

radę. Weź to.. – mówił dając mi do ręki swój Słoneczny Kryształ. 

- Nie, ja nie mogę. To ty… 

- Nie. To ty – powiedział i wcisnął mi do ręki – Idź nad Księżycowe Jeziorko. Tam będziesz 

wiedziała, co robić – po tych słowach zamknął oczy. Zamknął już na zawsze. Jeszcze przez 

chwilę stałam, po czym pobiegłam w stronę, którą wskazał Lucas. Mijałam wszystkich 

walczących, wycierając łzy, które spływały mi po policzkach. 

- Przede mną nie da się uciec, Luna! – usłyszałam za sobą głos Achlys. Biegłam przed 

siebie, nie zważając na jej słowa. Poczułam, jak ktoś łapie mnie od tyłu i ciągnie do góry. 

Przestraszyłam się. Jednak szybko zrozumiałam, że to Nyx. 

Gdy byłam na miejscu, zastałam Pustkę. Nie wiedziałam, co robić. Na około były tylko 

zgliszcza i gruzy. Nagle Nyx stanął przede mną i zapłonął Gwiezdnym Płomieniem. Na 

ziemię spadł popiół, ale niebieski płomyk wciąż unosił się nad ziemią. Feniks się odradzał. 

Schowałam garść popiołu do sakiewki, tak na wszelki wypadek. 

- Ach. Tutaj jesteś Luno. Możesz mi teraz oddać moje Kryształy – powiedział przeszywający 

głos. 

- To nie są twoje Kryształy Achlys. Nie poddam się bez walki – stanęłam w pozycji gotowej 

do pojedynku. 

- Naprawdę myślisz, że nastolatka, która ma do czynienia z magią od zaledwie paru 

księżycowych miesięcy, zdoła mnie pokonać? Mogłabym zabić cię z zamkniętymi oczami, 

tak jak twojego koleżkę, jednak uszkodziłabym wtedy kryształy. Może oszczędzimy sobie te 

formalności i… 

- Nic dla ciebie nie zrobię – powiedziałam przez zęby.  

Rzucałam w Achlys zaklęciami, które ćwiczyłam przez ostatni czas. Ona jednak odpierała 

ataki bez większego trudu, zbliżając się do mnie. Była już naprawdę blisko. Nie chciałam 

pozwolić jej na wygraną. Wiedźma sięgała już po Kryształ. Wiedziałam, że nie dam rady 

dłużej się jej opierać. Spojrzałam tylko w jej oczy. Gdy odwzajemniła spojrzenie, jakby mnie 

olśniło. Wzięłam kryształy do ręki i przycisnęłam je do serca Achlys. Wiedźma zajęczała z 

bólu. Pustka opuszczała jej ciało. Odsunęłam się, nie wiedząc, co może się dalej wydarzyć. 



Nagle oślepiające światło rozświetliło jej sylwetkę. Zamknęłam oczy. Poczułam niesamowity 

spokój. Powoli zaczęłam otwierać oczy. Przede mną stała kobieta z czarnymi włosami w 

białej sukni. Była piękna. 

- Luna! Wiedziałam, że dasz radę – powiedziała do mnie kobieta i mnie przytuliła. 

Odwzajemniłam uścisk, jednak z lekką niepewnością. W końcu to wciąż była Achlys prawda? 

- Emm… Dzień dobry? – odparłam po chwili – Dobrze się pani czuje? 

- Nie czułam się tak dobrze od wieku, wnusiu – odpowiedziała kobieta. 

- Wnusiu? – powiedziałam zaskoczona. 

- Tak – odpowiedziała rozpromieniona kobieta – Nie poznajesz mnie? To ja. Twoja babcia. 

Aurora De’ath. 

Nie mogłam w to uwierzyć. Dopiero teraz ją poznałam. Jej oczy świeciły tym samym 

blaskiem co kiedyś. 

- Ale jak to? Co z Achlys? Gdzie byłaś przez te wszystkie lata? – pytałam. Chciałam w końcu 

znać prawdę. 

- Spokojnie Luna. Po kolei – powiedziała babcia – Tak, jestem Achlys, ale dzięki tobie Pustka 

w moim sercu została wypełniona. Kryształy zostały mi kiedyś bezprawnie odebrane. 

Musiałam je więc odzyskać. W momencie kiedy je wyczułam, przemieniłam się w człowieka. 

To już sprawka sił wyższych. Musisz jednak wiedzieć, że Aurora De’ath w każdym bądź razie 

nie żyje. Jestem tu tylko chwilowo. 

- To znaczy, że znów mnie opuścisz? – spytałam z niedowierzaniem – Nie możesz zostać? 

- Luno, ja zawsze jestem przy tobie... o, tutaj – powiedziała wskazując na serce. 

-Zaczynam rozumieć – odparłam– Ale co będzie ze mną? A Lucas? 

- Najpierw wróćmy- powiedziała łapiąc mnie za rękę. 

Babcia skorzystała z teleportacji, którą potrafili jedynie najpotężniejsi magowie. Od razu 

zorientowałam się, że jestem na polanie. Zobaczyłam, że kamienni żołnierze Achlys zniknęli, 

za to magiczne istoty zamieszkujące te obszary ustawiły się w koło. Wspomnienia wróciły do 

mnie natychmiast. Lucas został zabity. Podbiegłam do jego ciała. Łzy napłynęły mi do oczu. 

Był moim przyjacielem. Nie docierały do mnie słowa wsparcia kierowane do mnie od innych. 

Nic się dla mnie już nie liczyło. Moja babcia znów mnie opuści. Moi rodzice nawet o mnie nie 

pamiętają. Lucas nie żyje. Wtedy poczułam na swoim ramieniu czyjąś dłoń. Należała do 



mojej babci. Aurora wskazała na płaczącą obok postać. Był to Esther. W ciągu tych miesięcy 

naprawdę go polubiłam, jednak zupełnie zapomniałam o tym, że również był przywiązany do 

Lucasa. Był jego ojcem. Czułam jego ból. Nie wiedziałam, co będzie dalej. Wtem nagle 

przypomniałam sobie o tym, co miałam w ręce. Trzymałam sakiewkę z popiołem Nocnego 

Feniksa. Wysypałam pył z sakiewki i przycisnęłam do jego rany. Włożyłam w to całą swoją 

moc. Nic jednak się nie działo. Byłam zrozpaczona. Wtedy poczułam na swoich dłoniach 

czyjeś ręce. Należały do mojej babci, która tchnęła w ranę swoją moc. Nagle Lucas wziął 

głęboki wdech. Po chwili Esther przytulił nas obu. Odwróciłam się w stronę swojej babci. Ona 

tylko uśmiechnęła się do mnie, po czym zniknęła. Kąciki moich ust lekko się uniosły. 

Strasznie za nią tęskniłam. Wiedziałam, że jej nic życia nie przywróci, jednak czułam ją całą 

sobą. Wiedziałam, że jej dusza nade mną czuwa. 

- Nigdy więcej mnie tak nie strasz dobrze? – zwróciłam się do Lucasa. 

- Nie będę. Obiecuję – odpowiedział Lucas – Wygraliśmy? Gdzie kryształy? – spytał chłopak. 

- Są na swoim miejscu – powiedziałam, po czym opowiedziałam mu całą historię. 

- Poczekaj. Czyli Achlys jest twoją babcią? – pytał Lucas. 

- Tak – odparłam dumnie – Ale nie zapominaj, że to wciąż jest też Aurora De’ath. 

- Wow. Wiedziałem, że łączą cię więzi z księżycem, ale nie, że aż takie – stwierdził chłopak z 

podziwem. Uśmiechnęłam się na te słowa. 

- Wciąż jednak zostaje kwestia mojej rodziny. Nie mogę tu dłużej zostać – powiedziałam ze 

smutkiem. 

- Tak wiem. Musisz wrócić do domu. Do swoich rodziców. 

- Czy to jest możliwe? Czy oni będą mnie pamiętać? 

- Myślę, że jest jeden sposób – odpowiedział pewnie Lucas, na co uśmiechnęłam się do 

niego smutno. Oznaczało to, że będę musiała się z nim pożegnać – Mamy dziś pełnię. Jest 

szansa, że zdążymy przed świtem. 

Chwilę później dotarliśmy do Księżycowego Jeziorka. 

- Zaraz się zacznie – powiedział Lucas. 

- Ale czy to działa? – spytałam – Mówiłeś, że nie ma stąd powrotu. 



- Bo nie ma. Ale z tobą może być inaczej, przyprowadziło cię tu Przeznaczenie i myślę, że 

prastara magia może przebić się przez nasze granice. Poza tym jesteś mocno związana z 

Księżycem, a on ma naprawdę ogromną moc. 

- Czy będę mogła tu kiedyś wrócić? – zapytałam – Chcę cię jeszcze kiedyś zobaczyć. 

- To zależy tylko od ciebie. Jeśli tylko będziesz chciała, to w pełnię Księżyca zawołaj Nyxa, a 

on cię tu przyprowadzi – spojrzałam na siedzącego na moim ramieniu ptaka, który 

potwierdził słowa chłopaka. Wtedy w jeziorku zauważyłam wir  

– Już czas – powiedział Lucas i mnie przytulił. Odwzajemniłam uścisk – Wróć tu kiedyś – 

powiedział mój przyjaciel. 

- Wrócę – odpowiedziałam na pożegnanie, po czym skoczyłam w głąb wodnego wiru. Po raz 

kolejny wszystko wokół zawirowało.  

Powoli otworzyłam oczy. Byłam w swoim łóżku. Czy to wszystko mogło być jedynie snem? 

Nie mogłam w to uwierzyć. To niemożliwe. Cofnęłam się w czasie? A może jednak - 

jakkolwiek nieprawdopodobnie to brzmi - to wszystko wydarzyło się naprawdę? Moje rzeczy 

wciąż były schowane w pudłach. Nadal nie byłam rozpakowana. 

- Luna! Lena śniadanie! – usłyszałam głos mamy. Zbiegłam więc na dół i zobaczyłam tam 

swoich rodziców, po czym podbiegłam do nich i ich przytuliłam. 

- Och! A to z jakiej okazji? – zapytał tata. 

- Tęskniłam – odpowiedziałam. 

- Luna zwariowałaś – wtrąciła się Lena, jednak ja na te słowa uśmiechnęłam się i ją też 

uściskałam – Luna dość, bo mnie udusisz – powiedziała – Uderzyłaś się w głowę czy jak? 

Zachowujesz się jakbyś nie widziała nas wieki. 

- Po prostu cieszę się, że was mam i nieważne, gdzie będę mieszkać, najważniejsze, że z 

wami – sama nie wierzyłam, że to mówię. 

- Gdzie twój naszyjnik? – spytała mama – Zgubiłaś go? 

- Spokojnie. Jest tam, gdzie być powinien. – odparłam i spojrzałam w stronę lasu. 

 

 

 


