
Prolog 

 W świecie pełnym tajemnic istnieje wiele magicznych układanek. Jednymi z nich są 

Światło i Mrok. Światło złożone było ze wszystkiego co miało czyste serce, oraz było dobre.. 

Za to Mrok obejmował wszystko co zostało skażone złem. Obie te układanki stanowiły 

równowagę całego świata, więc gdy jedna zostałaby zniszczona, świat mógł się pogrążyć w 

chaosie. 

 Tak jak w każdej układance potrzebne były elementy. Elementami Światła były 

wszystkie istoty reprezentujące swój gatunek. Mogły być to również przedmioty 

pozostawione przez ludzi takie jak wisiorek, czy pamiętnik. Elementami Mroku byli zaś ludzie 

wybrani przez Wielkiego Czarodzieja, którzy niszczyli poszczególne elementy Światła, 

dopóki nie pozostał tylko jeden. Wielki Czarodziej postanowił unicestwić Światło i naprzeciw 

ostatniemu elementu Światła wysłał swój ostatni element Mroku. 

*** 

 Ogarniał go chłód. 

Wiedział, że usunięto wszystkie jego wspomnienia, a zastąpiono jednym: Zniszczyć 

ostatni element Światła. Te słowa zawładnęły jego umysłem. Od teraz żył by zniszczyć, być 

może zabić coś co nie mogło dostać się w ręce innych ludzi. 

Pod opuszkami palców poczuł trawę. 

Czymkolwiek był element Światła musiał go usunąć ze świata. Nie mógł pozwolić 

sobie na niepowodzenie swojej jedynej misji. 

Ciało teraz stanowiło problem. Zrobiło się ciężkie, a zimno spowodowało silne 

dreszcze. Zamrugał oczami. Wydawało mu się, jakby obudził się z długiego snu. Nad sobą 

miał niebo i korony drzew. Znajdował się w lesie. Wyciągnął rękę przed siebie. Była 

umięśniona, a uścisk mocny. Przejechał nią delikatnie po swojej twarzy. Gładka skóra, 

gdzieniegdzie wyczuł zmarszczki. Na pewno był młody i silny. 

- Zimno? 

Ktoś zapytał, ale nie wiedział skąd dobył się głos. 

- Zimno? Zimno? Zimno? 

Teraz dołączyły się inne głosy, podobne do tego pierwszego. Okrążały jego ciało w 

koło powtarzając swoje pytanie. Zauważył, że oprócz tych głosów nic więcej nie słyszał. 

- Pytałam czy tobie zimno. 



Teraz usłyszał to wyraźnie. Osobą, która do niego mówiła była młodą dziewczyną. 

Obrócił głowę i ujrzał jak klęczy przy nim. Miała białe włosy i szare oczy. Jej szyję oplatał 

gruby szal, a ramiona zdobiła piękna peleryna, która również była w kolorze śniegu. 

- Zim… no… 

Zdziwił się, że wypowiedział te słowa z wielką trudnością kiedy dziewczyna mówiła 

tak łatwo. Ściągnęła swoją pelerynę i przykryła go. Ciepło, które od niej się wydobywało było 

przyjemne. Mógłby tutaj dłużej zostać gdyby nie jego zadanie. Złapał się najbliższej gałęzi i 

zaczął się podciągać. Dziewczyna przyglądała się temu wszystkiemu z zaciekawieniem. Nic 

nie mówiła. Czekała. Powoli stanął na nogach lecz gdy puścił gałąź, kolana ugięły się pod 

nim. Dziewczyna w mgnieniu oka znalazła się tuż przy nim i zamortyzowała upadek. 

Stwierdził, że ma bardzo dobry refleks. Przytrzymała go i oparła o najbliższe drzewo, a sama 

usiadła naprzeciw niego. 

- Jak ci na imię? 

Spytała, ale jedyne co jej odpowiedziało to głucha cisza. Westchnęła i popatrzyła w 

jego błękitne jak niebo oczy. On natomiast odwrócił swój wzrok. 

- Panienko Alicjo! 

Dziewczyna spojrzała w stronę skąd dochodził męski głos. Zza drzew wyłonił się 

chudy i wysoki mężczyzna. Mógłby go porównać z wielkim patykiem gdyby nie ubiór. 

Wartość jego ubrań była podobna do dziewczyny, tyle, że mężczyzna był skąpszy od niej. 

Mężczyzna podszedł do niego i dziewczyny. Przeleciał dumnym wzrokiem po dziewczynie, a 

dopiero później zauważył jego, przykrytego płaszczem swojej pani. 

- Panienko Alicjo, a któż to jest? 

Spytał szarmancko. Alicja spojrzała na niego, a później na chudego mężczyznę. 

- Imienia nie znam, ale potrzebuje pomocy. Wezwij Kruka. 

Kruk jak się okazało był czarownikiem. Mężczyzna przywołał go za pomocą złotego 

pierścienia, który wyciągnął w stronę widniejących w oddali gór. Wielki kruk usadowił się na 

ziemi i przemienił się w starego, na czarno ubranego mężczyznę. Wzrostem równał się z 

Alicją, ale zmarszczki na twarzy zdradzały jego wiek. Kruk podszedł do niego i spojrzał w 

jego oczy. Po krótkiej chwili westchnął. 

- Nie potrafię powiedzieć kim jest, ale spróbuję go uleczyć. 

Przyklęknął obok niego i dotknął opuszkami palców jego nogi. Zamknął oczy i zwrócił 

twarz ku niebu. Zaczął wypowiadać niezrozumiałe dla nikogo słowa. Poczuł jak krew 



zaczyna dopływać dużymi ilościami do każdego zakamarka jego nóg. Czarodziej odsunął 

ręce i wstał. Otrzepał swoją czarną jak smoła szatę i znów spojrzał w oczy przybysza. 

- Twoją pamięć może uda nam się odzyskać za parę dni, być może tygodni, albo 

nawet za kilka godzin. To będzie już od ciebie zależeć. Panienko Alicjo, Samuelu. 

W ten sposób pożegnał znajomych i znów przemienił się w kruka. Dziewczyna wiodła 

wzrokiem za wielkim ptakiem, a potem znów spojrzała na nowopoznaną osobę. 

- Możesz wstać? 

Powiedziała z zatroskaniem do niego. Chłopak przytrzymał się gałęzi i rozpoczął 

kolejną próbę podnoszenia się. Samuel nie pałał wielką chęcią do pomagania, więc to Alicja 

go podtrzymała. 

- Silna jesteś. 

Powiedział patrząc na Samuela. Wypowiadanie słów przychodziło mu teraz znacznie 

lepiej niż przedtem, lecz nie zamierzał urządzać długich rozmów. Alicja uśmiechnęła się do 

niego. 

- Skoro nie pamiętasz swojego imienia to może wymyślimy jakieś? 

Nie odpowiedział. Nie obchodziło go jakieś imię. Miał zadanie, które musi wykonać. 

Niestety nie miał pojęcia w jakiej postaci jest ostatni element Światła, ale ze względu na 

wszystko musi go zniszczyć. Nawet jeśli miałaby być nim dziewczyna. 

- Może Fryderyk? 

- Nie. Jeśli tak ci zależy na tym imieniu to wymyśl w miarę normalne. 

Szli ścieżką wydeptaną przez zwierzęta i ludzi. Las w miarę przebytej drogi 

przerzedzał się, a zwierząt coraz mniej widywali. Alicja przez całą tą drogę wymyślała 

przeróżne imiona dla swojego nowego towarzysza. Samuel przyglądał się temu w ciszy, ale 

nagle wypalił. 

- Adam. 

- Adam! Samuel jesteś geniuszem. Podoba ci się Adam? 

To imię spowodowało dreszcz w całym ciele. Prawdopodobnie to tak na niego 

mówiono przed utratą pamięci. Mimowolnie chciał pozostać przy tym imieniu. Zbliżali się ku 

posiadłości Alicji. Wejście na podwórze poprzedzały dwa posągi w kształcie lwów po obu 

stronach wejścia. Adam rozglądał się po wielkim ogrodzie gdzie rosły same róże. Były to 

kilkumetrowe krzaki, które stanowiły naturalny płot dla całego ogrodu. W jego środku 



zauważył fontannę i dwie ławki. Cały ten obraz przypominał okres romantyzmu. Był to ogród 

dla zakochanych. Na fontannie były dwa aniołki z potężnymi skrzydłami, które trzymały 

dzbanuszki. Z ich środka leciała woda wprost do kamiennego serca które umieszczone było 

na środku fontanny. Ławki zaś porastały winorośl, a oparcia były zaokrąglone. 

Idąc dalej Adam zauważył, że ścieżka, którą teraz podążali była zrobiona z drobnych 

kamyczków. Jej rozgałęzienia prowadziły do różanego ogrodu, szklarni, oraz do wielkiego 

domu. Oni zmierzali do głównego budynku. Alicja zerkała na Adama oczekując na jakąś 

reakcję, ale on oglądał to wszystko z obojętnym wyrazem twarzy. Jedynie różany ogród mu 

się w pewnym stopniu podobał, ale nie na tyle, żeby wydać z siebie jakikolwiek dźwięk 

zachwytu. 

 Budynek przypominał mały zamek. Miał potężne mury, wieże, oraz wielką atrapę 

katapulty, która znajdowała się przed domem. 

 - Mój prapradziadek go wybudował. Ma jakieś sto lat. Wygląda jak zamek, ale nim nie 

jest. Miał tylko przypominać z wyglądu by nikt nie odważył się na niego najechać. Na tamte 

czasy to był bardzo dobry pomysł. W środku jest znacznie przytulniej niż z zewnątrz. 

 Alicja mówiła z lekkim przejęciem. Po jej wyrazie twarzy widać było, że wolałaby tu 

już nie mieszkać, ale nadal miała szacunek do tego domu. 

 Przy wejściu pojawiła się pokojówka. Na całej twarzy malowały jej się zmarszczki, a 

włosy miała upięte w staranny kok. Najprawdopodobniej pracowała tutaj bardzo długo. 

Wyszła naprzeciw Alicji i się lekko ukłoniła. 

 - Panienki ojciec na panią czeka. 

 Dziewczyna spojrzała na Samuela, a potem na chłopaka. Gestem ręki przywołała do 

siebie Adama. 

 - Ma na imię Adam. Jest wyczerpany po podróży i chciałby odpocząć. 

 Pokojówka ukłoniła się lekko do Alicji i spojrzała ciekawie na chłopaka. Pierwszy raz 

widziała młodego mężczyznę, który przybył bez jakiejkolwiek służby lub chociażby konia. 

Pomyślałaby, że jest zwykłym wieśniakiem gdyby nie jego błękitne oczy i złote włosy. 

Wyglądał jak książę, choć nim nie był. 

 Alicja wraz z Samuelem pożegnali swojego towarzysza i ruszyli do komnaty ojca 

dziewczyny. Pokojówka wzięła Adama pod ramię i zaczęła prowadzić przed siebie. 

Prowadziła go przez długi korytarz do pokoju w którym znajdowała się wanna. Pokojówka 

wskazała na jego ubrania. 



 - Ściągaj. 

 Odwróciła się i zaczęła wyciągać ręczniki i mydło. 

 - Słucham? 

 Adam nie bardzo rozumiał co miał zrobić. Kobieta chciała go umyć, ale nie widział w 

tym najmniejszego sensu. Jedyne co chciał to pozbyć się elementu Światła, więc nie mógł 

marnować czasu na kąpiel. Kobieta najwyraźniej nie usłyszała jego pytania i cmoknęła 

podchodząc do niego. Wzięła jego koszulę i zaczęła ściągać marudząc pod nosem. 

 - Wielki panicz się znalazł co ściągnąć ubrań nie potrafi. Oj co ja z nim będę miała. 

Panienka Alicja kazała mi się nim zaopiekować, więc zrobię należycie to co mi kazano i jak 

najszybciej odeślę go do swojej komnaty. Oj oj. 

Chłopak nie protestował. Wiedział, że nic nie zdziała jeśli będzie się przeciwstawiał. 

Nie miał na tyle siły by cokolwiek zrobić. Kobieta ostrożnie odłożyła jego odzienie i pomogła 

wejść do wanny. Woda nie była zimna, ale też nie gorąca. Była idealna. Adam zamknął oczy 

i pozwolił skórze nasiąknąć wodą. 

- Co cię tu sprowadza paniczu? 

Starsza pokojówka rozpoczęła rozmowę. Adamowi nie podobało się, że przerwała mu 

tą błogą ciszę. Nic nie odpowiedział. Znów zamknął oczy i teraz poczuł jak ciało staje się 

ciężkie i głowa wpada pod powierzchnię wody. Wystraszona pokojówka zaczęła wołać o 

pomoc i szybko wyciągnęła Adama i położyła na podłogę. Mężczyzna czuł jak ogarnia go 

sen. Kobieta zaczęła go ocucać lekkimi uderzeniami w policzki. 

- Adam! 

Nic nie czuł. Kobieta przestała? Nie. To on poddał się snu. 

Zobaczył kobietę podobną do Alicji. Była starsza od niej. Możliwe, że Adam i ona byli 

w tym samym wieku, ale teraz nie czuł się jakby był dorosły. Był małym dzieckiem. Kobieta 

wesoło podskakiwała i tańczyła wokół kwiatów. Jej twarz rozświetlał biały jak śnieg uśmiech. 

Kiedy spojrzała na chłopaka zaczęła do niego machać. 

- Adaś! Chodź do mnie się pobawić! 

Chłopiec chwiejnie wstał i zaczął dreptać ku pięknej istocie. Był znacznie mniejszy niż 

się spodziewał. Nogi miał krótkie i plątały mu się. W pewnym momencie upadł i przyłożył 

rękę do lewego oka. Było coraz bardziej wilgotne, aż nagle wybuchł potężnym płaczem. 

Kobieta przerwała swój taniec i przyklęknęła przy chłopcu. Adam wtulił się w jej ramiona i 



przestał płakać. Znów poczuł to przyjemne ciepło, podobne do tego które poczuł pod 

płaszczem Alicji. 

- Adaś! Emilia! Chodźcie już! 

Adam poczuł ogarniające go ciepło. Emilia. Emilia jest ostatnim elementem Światła. 

To Emilie musi zabić. Emilia… 

- Emilia! 

Adam nagle się zerwał. Poczuł jak pot spływa po czole, a serce łomocze w klatce 

piersiowej. Znajdował się w łóżku, a obok niego siedziała pokojówka. 

- Emilia? 

Otworzyła szeroko oczy. Ona też znała to imię. 

- Skąd znasz to imię? 

Pokojówka coraz bardziej się niecierpliwiła. Adam poczuł, że Emilia jest kimś ważnym 

dla niej, ale nadal nie zamierzał odpowiadać. 

- Zawołam Kruka. 

Adam wiedział już, że Kruk jest czarownikiem. Obiecał swoją pomoc jak już zacznie 

odzyskiwać pamięć. Pokojówka wyszła z jego komnaty, aby po chwili wprowadzić 

czarownika do środka. Na szczęście nie zamierzała z nimi zostać i pod pretekstem 

przygotowania kolacji w pośpiechu wyszła z pokoju. 

- A więc masz na imię Adam. 

Czarownik zaczął krążyć po pokoju w zamyśleniu. Zachowywał się inaczej niż w 

obecności Alicji. Wyszczerzył się. 

- Wiesz kto jeszcze miał tak na imię? 

Chłopak poczuł ciężkie spojrzenie czarownika. Pokręcił przecząco głową. 

- Brat Alicji i Emilii! 

Zaczął się śmiać sam do siebie. To na pewno nie był ten sam człowiek, którego 

spotkał wcześniej. Nadal kontynuował. 

- Stara Ursula powiedziała, że krzyczałeś przez sen imię siostry Alicji. 

Stary czarownik nagle spoważniał i przystanął naprzeciw mężczyźnie, który nadal był 

pod pierzyną. 



- Chłopiec wiódł szczęśliwe dzieciństwo dopóki w jego ósme urodziny nie pojawił się 

mój brat. Porwał go i już więcej nikt go nie widział. Wtedy zaoferowałem pomoc rodzicom 

Emilii i Alicji, która dopiero wtedy przychodziła na świat. Już teraz wiem, że ty jesteś tym 

zaginionym dzieckiem! Ha ha! 

Czarownik podszedł do Adama i przyłożył palce do jego głowy. 

- Tylko nie rozumiem dlaczego nadal nie mogę odczytać twoich wspomnień. Być 

może mój brat je zapieczętował by nikt nie mógł się dowiedzieć co widziałeś, ale zawsze 

możesz mi o wszystkim opowiedzieć czyż nie? 

Wysunął rękę w stronę mężczyzny i znów się wyszczerzył. Adam pod żadnym 

pozorem nie mógł wyjawić do czego został stworzony, ale jeśli zmieni kilka informacji to bez 

problemu mógłby się zbliżyć do swojej siostry. 

- Nie pamiętam jeszcze zbyt wiele. Byłem zamknięty w ciemnym pomieszczeniu i 

torturowany przez te wszystkie lata. Przez to stałem się nieufny do Alicji, a nawet do ciebie, 

Kruku. Przez ten sen dowiedziałem się kim tak naprawdę jestem. 

Kruk uważnie się mu przyglądał. Wiedział, że musiał mu uwierzyć na słowo, ponieważ 

nie miał dostępu do jego wspomnień. Jednak w głębi serca czuł, że chłopak skrywa coś 

jeszcze. Chciał go wypytać o szczegóły, ale nagle do pokoju wbiegła zapłakana Alicja. 

- Adam! Tak się martwiłam jak Ursula powiedziała mi, że zemdlałeś. Nie rób tego 

więcej. 

- Alicjo. Adam jest twoim bratem. 

Kruk nie zamierzał długo ukrywać tej informacji. Alicja spojrzała uważniej na Adama, 

a później na czarownika. 

- Jesteś pewien? 

Alicja przyłożyła rękę do ust. Niedowierzała własnym uszom. Już wcześniej widziała 

podobieństwo Adama do swojego ojca, ale nie przypuszczała, że to on jest jej zaginionym 

bratem. 

Adam zobaczył Samuela w drzwiach. Poczuł jak w jego umyśle przemówił głos. 

- Spotkajmy się o północy przy fontannie. 

Adam skinął głową, a Samuel wycofał się z jego pola widzenia. W komnacie zrobiło 

się zamieszanie, ponieważ nagle wpadł wysoki mężczyzna o złotych, już gdzieniegdzie 

siwych włosach, oraz kobieta o białych włosach i niebieskich oczach. Spojrzeli na Adama, a 



później na siebie. Zaraz po tym również wtulili się w chłopaka. Widocznie Ursula zawitała do 

nich z nową nowinką. 

Kiedy wszyscy się już rozeszli, Adam ubrał się i zszedł na kolację. Na stole 

znajdowały się przeróżne potrawy. Poczynając od króliczych nóżek w sosie pieczarkowym 

poprzez ziemniaki utarte z marchewką, zupą z kaczki, oraz świeżej jagnięciny w sosie 

własnym. Na końcu wielkiego stołu siedziała głowa rodziny, czyli właściciel całej posiadłości. 

Po jego lewicy zasiadała żona z Alicją, a po jego prawicy Kruk. Adam miał zająć miejsce 

pomiędzy Krukiem, a Samuelem. Miejsce naprzeciwko Adama było puste. Tam pewnie 

zasiadała Emilia. Zaczął rozglądać się w poszukiwaniu dziewczyny lecz nie zdołał jej 

wychwycić wzrokiem. Samuel jeszcze bardziej uważnie przyglądał się Adamowi. 

- Paniczu Adamie. Emilia nie wróciła jeszcze z przyjęcia. Jutro powinna już zasiąść 

wśród nas. 

Adam wpatrzył się w swój talerz. Nie może nikomu powiedzieć kim jest Emilia. Musi ją 

zabić, nawet jeśli cała rodzina stanie przeciwko niemu. Taki miał cel od początku. Czuł, że 

był już w pełni sił. Zaczął rozglądać się po całej komnacie. Wielkie filary podtrzymywały całą 

konstrukcje, a na środku sufitu wisiał wielki szklany żyrandol. Oprócz wielkiego stołu, który 

znajdował się tuż pod żyrandolem Adam wypatrzył mniejsze stoły ustawione rzędem pod 

ścianą. Na nich znajdowały się zapasowe sztućce i tace z herbatą, oraz desery. Kiedy 

wszyscy skończyli jeść, służba w szybkim tempie zebrała wszystko ze stołu i zaczęła 

nakładać wielkie lody do każdego pucharku. Oprócz tego każdemu z osobna nalano herbaty, 

na talerzyk położono kawałek mięty, którą należało spożyć po całym posiłku, oraz kawałek 

tarty z jabłkami. Obiadokolacja przebiegła w przyjaznej atmosferze. Adam wpasował się 

idealnie w rolę kochanego zaginionego braciszka, lecz serce nadal przepełniała chęć 

usunięcia Emilii ze świata. 

Było już bardzo późno, więc wszyscy rozeszli się do swoich komnat. Adam upewnił 

się, że nikt go nie widzi i wykradł się z domu. Zmierzał do ogrodu w którym miał się spotkać z 

Samuelem. O dziwo kiedy doszedł, chudzielec stał oparty o jeden z krzewów. 

- Witaj Bracie Mścicielu. 

Powiedział z wielkim uśmiechem. Adam nie przypuszczał, że Samuel odkryje jego 

zamiary, więc przygotował się do walki gdyby zechciał go powstrzymać. Samuel podniósł 

obie ręce i podszedł bliżej do Adama. 

- Nie jestem ci wrogiem. Stoimy po tej samej stronie. 

- Udowodnij. 



Adam wycedził przez zaciśnięte zęby. Nie wiedział czy może zaufać osobie, która tak 

wiernie służyła tej rodzinie. 

- Wiedziałem kim jesteś od samego początku. Ta białowłosa lalka tylko wspomogła 

spotkanie z tobą. Zapewniam, że to tobie jestem wierniejszy niż Alicji. 

Samuel przyklęknął i położył prawą rękę na piersi. 

- Wiem, że musisz zabić Emilię. Pomogę tobie, lecz to ty będziesz mieć ręce 

splamione jej krwią. Ja mogę dostarczyć informacje, plany domu, które przygotowałem przed 

twoim przybyciem. Emilia wraca wcześnie rano, ale to wieczorem zapieczętujesz jej śmierć. 

Wielki Czarownik prosił by przekazać to tobie. 

Wręczył Adamowi podłużne pudełko. Chłopak otworzył je i delikatnie wyjął sztylet ze 

środka. 

- Idealnie wyważony. To nim powinieneś przelać krew ostatniego elementu Światła. 

Adam obrócił sztylet w dłoniach. Samuel miał rację, klinga była idealnie wyważona, a 

ostrze dokładnie zaostrzone. 

- Po śmierci Emilii zostaniesz odesłany do Wielkiego Czarownika. 

- A co z tobą? 

- Ja zginę wraz z jej śmiercią. Moim przeznaczeniem jest doprowadzenie ciebie do 

twojej siostry. Wielki Czarownik pokłada w tobie największe ambicje, także czeka cię życie 

długie. 

Coś zaszeleściło w krzakach. 

- Kto tam jest? 

Adam wycelował sztylet w stronę skąd pochodził szelest. Zza liści wyszła zapłakana 

Alicja. Z przerażeniem popatrzyła na Adama, a później na Samuela. 

- Wy… wy naprawdę chcecie zabić siostrzyczkę? 

Alicja zaczęła powoli wycofywać się w stronę wyjścia. Nagle tuż za nią znalazł się 

Samuel, który ją chwycił za ramiona. Alicja próbowała się wydostać, ale uścisk był zbyt 

mocny. 

- Trochę mi przykro, że nas podsłuchiwałaś, ale źle to zrozumiałaś. Emilia ma 

przecież jutro urodziny i planujemy spektakl dla niej. 

- Ale krew… ręce splamione krwią… 



- To kwestia Adama. Przecież wydostał się niedawno z zamku Wielkiego Czarownika. 

Musi opowiedzieć co się stało swojej kochanej siostrzyczce. 

Alicja powoli zaczynała wierzyć w słowa Samuela, ale zanim zdążyła zadać 

jakiekolwiek pytanie, Samuel wstrzyknął jej coś w kark. Spojrzał na Adama, który nadal 

trzymał sztylet na wysokości tętnicy dziewczynki. 

- Nie będzie niczego pamiętała. Możesz już opuścić ten nóż. 

- Spektakl… kto dałby się nabrać na coś tak głupiego? 

Adam parsknął z pogardą. Cieszyło go, że teraz ma wiernego towarzysza. 

Przynajmniej do jutra. Nie czekając na odpowiedź zadał kolejne pytanie, które bardziej go 

interesowało. 

- Emilia ma jutro urodziny? 

- Tak. Jutro skończy trzydzieści lat. 

- I to jutro muszę ją zabić tym sztyletem. 

Znów obrócił w palcach idealne ostrze i podstawił pod jedną z latarń. Kryształy jarzyły 

się w świetle. 

- Masz jej wbić prosto w serce. 

Wziął sztylet od Adama i obrócił klingą do Alicji. 

- Ooo… tutaj. 

Pokazał na niej jakby była małą lalką. Oddał sztylet mężczyźnie. Adam schował go do 

pudełka i włożył pod swój płaszcz. 

- Odniosę ją do swojej komnaty. 

- A jak kogoś spotkasz? 

- Powiem, że usnęła w ogrodzie jak oglądała fontannę. 

Rozdzielili się przed jadalnią. Adam wszedł do swojej komnaty i wyciągnął pudełko 

spod płaszcza. Jeszcze raz wyciągnął sztylet i zważył w ręce. Wciąż był idealny. Odłożył go 

na miejsce i zamknął wieko od pudełka. Usłyszał skrzypnięcie podłogi i szybko odwrócił się 

w stronę okna. Stała tam ciemna postać, która wskazała na pudełko. Adam szybkim ruchem 

wyjął z powrotem sztylet i stanął w bezruchu. Postać przemówiła chrypliwym i donośnym 

głosem. 



- Jutro dopełni się proroctwo. Ostatni element Światła zostanie zlikwidowany, a nad 

światem zapanuje zło. Czarodzieje staną naprzeciw siebie. Brat z bratem. Siostra z siostrą. 

Chłopiec niegdyś o złotym sercu, dziś przepełnione czarnym atramentem będzie sądził o 

losie ludzkich istnień… 

- Przestań. 

- Starcy i dzieci będą całować stopy swojego pana, który nie będzie znał litości. 

Skaże na śmierć tysiące dusz… 

- Przestań. 

Adam zatkał uszy, ale nadal czuł przeszywający głos, który dobitnie uświadamiał go 

konsekwencji jutrzejszego dnia. 

- Jednakże jeśli odda swoją duszę świat nie pogrąży się w mroku. Czarne dziecko 

zakończy swoje rządy zanim je rozpocznie, a oba elementy nie będą stanowiły zagrożenia 

dla świata. 

- Przestań! 

Adam rzucił sztylet w stronę czarnej postaci. Nóż przeleciał postać na wylot i trafił w 

okno. Szkło rozpadło się na tysiące kawałków. Chłopak osunął się na ziemię z przerażenia. 

Czarna postać zniknęła, a do komnaty wbiegł Samuel, który pochwycił Adama. 

- Co się stało? 

- Nic… Pomóż mi wstać. 

Samuel złapał Adama w pasie i pomógł mu usiąść na łóżko. Chłopak nadal był 

wstrząśnięty widokiem czarnej zjawy. Spojrzał na Samuela. 

- Co się stanie jeśli zabiję Emilię? 

Zapytał z drżącym głosem. Znał odpowiedź, ale chciał by Samuel potwierdził jego 

obawy. 

- Nie myśl o tym. Posprzątam to. 

Adam nie wiedział w którym momencie usnął. Rano kiedy się obudził okno było całe, 

a pudełko ze sztyletem leżało na szafce nocnej. Zauważył, że był przebrany w koszulę 

nocną, a czyste ubrania leżały na krześle. Przebrał się, a nóż schował w pochwę, którą 

znalazł przy ubraniach. Zakrył ją płaszczem, więc nie było niczego widać. 



Zszedł na śniadanie, gdzie tak jak wczoraj wszyscy zasiedli już przy stole. Tym razem 

puste miejsce naprzeciw niego zajęła Emilia. Dziewczyna spojrzała na niego z 

niedowierzaniem. 

- Adaś?! 

Wstała i podbiegła do niego rzucając mu się na szyję. Objęła jego twarz i spojrzała 

wprost w jego oczy. 

- Nawet nie wiesz jak tęskniłam. 

- Ja też siostrzyczko. 

Mężczyzna odpowiedział i odwzajemnił uścisk. Dzisiaj wieczorem wszystko miało się 

zakończyć. 

Śniadanie przebiegło bez większych problemów. Alicja zachowywała się normalnie, 

więc nie pamiętała wczorajszego wieczoru. Emilia cały czas była wpatrzona w Adama. Gdy 

wszyscy zjedli, ona wstała i podeszła do niego. 

- Możemy się przejść? 

- Jasne. 

Adam również wstał i razem wyszli przed dom. Emilia zaprowadziła go na polanę, 

którą widział w śnie. 

- Zawsze tutaj się bawiliśmy. Miałam wtedy piętnaście lat, a ty osiem. Byłeś takim 

uroczym dzieckiem. Tyle cię ominęło… 

Przystanęła i spojrzała mu w oczy. 

- Tak bardzo rozpaczałam jak ciebie porwano. Nie mogłam spać po nocach. Całe te 

piętnaście lat przepłakałam, a teraz nagle stoisz tu przede mną. Dorosły. Alicja urodziła się 

dwa miesiące po twoim odejściu, ale nie mogła zapełnić tej pustki, którą pozostawiłeś. 

Proszę nie odchodź więcej ode mnie. 

Wtuliła się w niego, a on odwzajemnił uścisk. Coraz bardziej się zastanawiał nad 

sensem unicestwienia elementu Światła. Dlaczego osoba o tak czystym sercu miała zginąć? 

Nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Wrócili w ciszy do swoich komnat. Adam siedział na 

rogu swojego łóżka wpatrzony w sztylet, który leżał na szafie. Za kilka godzin miał 

zamordować swoją siostrę, która była mu najbliższa. Kiedyś. Teraz była jedynie jego celem. 

Rozwiał wszystkie wątpliwości i wstał. Podszedł do okna i zobaczył jak Alicja bawi się z 



Emilią. Jego serce zaczęło łomotać coraz mocniej. Walnął pięścią w ścianę. Przecież 

zawsze mogą go zamienić. Nie musi tego robić. 

Wybiła ustalona przez Samuela i Adama godzina. Adam schował nóż do pochwy i 

ruszył na plac, gdzie czekał Samuel z Emilią. Dziewczyna ucieszyła się na widok brata. 

- Siostro. 

Adam wyciągnął nóż i schował w rękawie. Podszedł do Emilii i przytulił ją. Serce 

zaczęło szaleć w jego klatce piersiowej. 

- A… Adam… 

Poczuł jak dziewczyna stawała się coraz cięższa. Pozwolił jej upaść. Krew utworzyła 

pod nią wielką kałużę. Samuel uśmiechnął się do Adama i również osunął się na ziemię. 

Jego czas dobiegł końca i nie był już potrzebny Wielkiemu Czarodzieju. Adam zamknął oczy 

i poczuł jak ręka w której trzymał sztylet staje się cieplejsza. Opuścił nóż i klęknął na ziemi. 

Czuł jak jego ciałem wstrząsają dreszcze. Stało się. Pozbył się ostatniego elementu Światła. 

Według ciemnej istoty świat miał się teraz pogrążyć w mroku, gdyby nie jeden szczegół. 

Adam uśmiechnął się do siebie. Czuł jak trucizna wysysa z niego ostatnie tchnienie i runął 

bezwładnie na chodnik zrobiony z kamyczków. 


