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ZAKAZANY GATUNEK 

 

Ludzie ukrywają się od wieków. Codzienne życie jest przepełnione lękiem i strachem. 

Strachem przed tym, że nas znajdą. Uciekamy i chowamy się w najdalszych zakątkach świata, gdzie 

nie docierają nawet najwytrwalsze ptaki. Tułaczka nigdy nie miała końca, a pojęcie “bezpieczeństwo” 

i “spokój” dla nas nie istnieje. Od dawna nie możemy ufać nikomu, nawet naszym zmysłom.  

Gdy pojawia się nadzieja, chociaż ta najmniejsza, to oni i tak nas znajdują. Nie ma przed nimi 

ucieczki.  Życie w ubóstwie i biedzie to już nie przeszkoda. Odziani w cienkie szmaty, które mają 

imitować ubrania i z całym naszym dobytkiem pokonujemy tysiące kilometrów w poszukiwaniu 

miejsca, które na nowo będziemy mogli nazwać domem. Zawsze musimy się mieć na baczności,  

bo oni nie znają litości. 

Kilkanaście wieków temu to ludzie rządzili światem. Władcy i królowie rasy ludzkiej 

byli uznawani za sprawiedliwych i uczynnych ale też za lekkomyślnych i naiwnych. Dynastia 

Krygierów władała ówcześnie, a król Bernard Krygiel IV był uznawany za najmądrzejszego  

i najrozsądniejszego ze wszystkich monarchów ostatnich dekad, dlatego też w czasach Wielkiego 

Głodu wszyscy mieszkańcy przychodzili do niego z prośbą o pomoc czy radę. Po Wielkim Głodzie 

nastał czas Niszczącej Pożogi. Jedna trzecia królestwa zachorowała, w tym król. Po kilku tygodniach 

choroby władca zmarł nie pozostawiając po sobie potomka. Ludzie, Elfy i Gramtowie zaczęli się 

kłócić i spierać o tron. Po kilkunastu dniach nieudanych negocjacji Gramtowie zaatakowali. Nadszedł 

Dzień Końca. Wszystkie gatunki odwróciły się przeciwko sobie, a dawni sprzymierzeńcy stali się 

największymi wrogami. Wojna trwała tygodniami, miesiącami, latami. Gramtowie byli okrutni  

i bezlitośni. Ich wojsko było największe i nie cofało się przed niczym. Pozostawiali po sobą tylko 

strach, płomienie i śmierć. To właśnie oni doszli do władzy. Elfowie zawarli z nimi układy i oddalili 

się w głąb królestwa. Natomiast Ludzie zostali uznani za rasę, którą trzeba zgładzić i tak oto nieliczni 

z żywych zaczęli uciekać. Ucieczka trwa do dziś, a czasy, gdy to Ludzie rządzili królestwem stały się 

legendą opowiadaną z pokolenia na pokolenie. Czasy spokoju i dobrobytu zmieniły się w czasy 

strachu i śmierci. 

Uciekające rodziny połączyły się w małe grupy, by wzajemnie sobie pomagać. Kobiety 

nawzajem opiekowały się dziećmi, a mężczyźni razem chodzili na polowania. Nasza sytuacja nie 

zmieniła się od tamtych czasów. Gramtowie nadal polują na ludzi. Albo zabijają, albo porywają. 

Jeszcze nikt nie przeżył spotkania z nimi, ani nie wrócił po pojmaniu. Od dziecka przestrzegają nas 

przed oddalaniem się od obozów, a na dobranoc opowiadają historie o Wielkim Głodzie i Dniu Końca. 

Młodzi chłopcy szybko uczą się polować, a dziewczynkom wpajano się, że muszą rodzić przyszłe 

pokolenia, by nasz gatunek nie umarł. 

*** 

Śpiew ptaków zawsze był dla mnie największym ukojeniem i hipnotyzował mnie. 

Zapominałam wtedy o całym świecie i rozpływałam się, marząc o tym, że umiem latać. Lecę ponad 

drzewami i spoglądam w dół. Podlatuję niżej i niemal mogę dotknąć najwyższych gałęzi, tych,  

do których nawet wiewiórka nie dociera. Szybuję pośród chmur i czuję wiatr we włosach. Rozwiewa 
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on moje loki, a ja lecę coraz wyżej i wyżej. Otwieram oczy i znów jestem na ziemi, pośród krzaków  

i konarów drzew. Wracam do smutnej rzeczywistości, w której czeka mnie tylko niepokój  

i monotonne  życie. Przechadzam się pośród drzew, stąpając ostrożnie w poszukiwaniu grzybów  

i malin. Zawsze byłam wniebowzięta, gdy to mnie wyznaczali na poszukiwania dóbr leśnych. 

Mogłam wtedy rozkoszować się ciszą i podziwiać dzikie zwierzęta. Oczywiście, nie pozwalano 

oddalać się za bardzo i nie mogłam iść sama, dlatego do poszukiwań wyznaczyli też moją młodszą 

siostrę Edith. Właśnie się rozglądała panicznie, więc pomachałam do niej, by mnie zobaczyła.  

Gdy mnie zauważyła, rozluźniła mięśnie i odmachała mi lekko, potem znowu wbiła wzrok w ściółkę 

leśną. Uśmiechnęłam się do siebie i zrobiłam to samo. 

Pamiętam, jak Edith się urodziła. Była małym dzieckiem i nikt nie przypuszczał, że będzie tak 

głośno krzyczała. Odziedziczyła po matce jasną cerę i kręcone włosy, a po ojcu duże i niebieskie oczy. 

Wyrosła na bardzo energiczną, ale posłuszną dziesięciolatkę. Często się uśmiechała, a starsze kobiety 

od najmłodszych lat mówiły, jakie niesforne z niej dziecko powstrzymując cichy chichot. Edith była 

pomocną i troskliwą dziewczynką i lubiła robić wiele rzeczy na raz. Popatrzyłam na nią jeszcze raz, 

jak w skupieniu odrywała najlepsze maliny z krzaka. Zawsze się starała, chociaż czasami jej nie 

wychodziło. Pewnego razu chciała pomóc w przygotowaniu dzika i źle oddzieliła skórę - połowa 

mięsa nie nadawała się do zjedzenia. Na samą myśl o tamtym zdarzeniu się uśmiechałam. 

Z rozmyśleń wyrwał mnie odgłos rogu myśliwskiego. O, nie. O, nie, nie, nie, nie! 

Odwróciłam głowę w stronę siostry, a ona patrzyła na mnie wielkimi przerażonymi oczami. 

Podbiegłam do niej jak najszybciej umiałam i złapałam ją za rękę, i czym prędzej rzuciłyśmy się  

do biegu w stronę obozu. Z pełnego koszyka wylatywały nam grzyby i jagody, ale to nie było ważne. 

Najważniejsze był to, by dostać się jak najszybciej do domu. Przeskakiwałyśmy przez korzenie 

 i omijałyśmy powalone drzewa. Serce biło coraz szybciej a nogi ciągle biegły. Ciągnęłam za sobą 

Edith, która już dyszała ze zmęczenia. Droga dłużyła się niemiłosiernie, sekundy trwały jak cała 

wieczność, a oddechy stawały się coraz szybsze i płytsze. Jak to mogło się stać?! Zawsze zacieramy 

za sobą ślady, nie pozostajemy w jednym miejscu dłużej niż miesiąc, więc jakim cudem nas znaleźli?! 

Gdy dobiegłyśmy do obozu, zwolniłyśmy kroku. Zatrzymałyśmy się pod krzakami i kucnęłyśmy. 

Przyłożyłam palec do ust, pokazując siostrze, by była cicho, a ona w odpowiedzi lekko kiwnęła 

głową. Chociaż serce biło mi tak szybko, jakby za chwilę miało wyskoczyć z piersi, wstrzymałam 

oddech i lekko wyjrzałam zza krzaka. 

Moim oczom ukazał się obraz, którego nigdy nie zapomnę. Rozpacz i strach była tak bardzo 

wyczuwalna w powietrzu. jakby miała własny zapach. Jeszcze nigdy nie widziałam, by w naszym 

obozie było tak tłoczno i chaotycznie. Wszyscy, kobiety i mężczyźni, starsi i dzieci, biegali  

we wszystkie strony świata płacząc, krzycząc lub wołając swoje dzieci. Niektórzy zwijali namioty lub 

zawijali w koce wszystkie rzeczy. W tłumie ujrzałam burzę blond loków mojej mamy. Chwyciłam 

szybko rękę Edith i nic nie mówiąc, wybiegłyśmy zza krzaków w stronę rodziców. Przebiegłyśmy 

przez środek polany, omijając zrozpaczonych ludzi w amoku. 

- Mamo! Mamo! - zaczęłam krzyczeć, gdy byłyśmy wystarczająco blisko, by nas usłyszała przez inne 

krzyki i lamenty. Kobieta odwróciła się gwałtownie  i ruszyła w naszą stronę. Matka lekko upadła  
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na kolana, by Edith mogła wpaść w jej ramiona, a ja objęłam je obie, ale szybko się od siebie 

odsunęłyśmy. 

- Dziewczynki, jak dobrze, że nic wam nie jest. Gdzie wy tak długo byłyście?! Tak się o was 

martwiłam! 

- Mamo, co się dzieje? - zapytała niewinnie moja siostra, chociaż obie to wiedziałyśmy. Mama 

pogłaskała ją po policzku, po czym spojrzała na mnie wymownym wzrokiem. Było źle i to bardzo źle. 

- Chodźcie i pomóżcie nam!- wstała pospiesznie z kolan i ruszyła w stronę naszego namiotu. Tata 

właśnie chował do lekko dziurawych poszewek pościel, ale jak nas zobaczył, upuścił pakunek  

i ruszył w naszą stronę. Gdy do nas dobiegł, pocałował Edith lekko w czubek głowy, a mnie uwięził  

w mocnym, ale krótkim uścisku, po czy mnie puścił. Spojrzałam na tatę i popatrzyłam mu w oczy. 

Zobaczyłam w nich przerażenie, strach ale i też gdzieś głęboko dostrzegłam opanowanie i troskę  

o najbliższych. Tata pogładził mnie po włosach, ale szybko się obrócił i ruszył w stronę namiotu. 

- Musicie nam pomóc! Mamy bardzo mało czasu!- krzyknął przez ramię. Ruszyłam czym prędzej  

w jego stronę a po chwili ujrzałam też mamę i Edith. Tata chwycił leżącą na ziemi poszewkę, którą 

przedtem upuścił, a ja dobiegłam do naszej spiżarni, chwytając po drodze jakąś tkaninę i zaczęłam 

jak najszybciej pakować do niej nasze zapasy, w tym owoce, kilka grzybów, zioła i dwa bochenki 

chleba. Nie umiałam wyrównać oddechu a moje mięśnie były ciągle spięte. Gdy zawiązywałam 

tobołek na dwa mocne supły, rozległ się dźwięk rogu myśliwskiego, a po nim usłyszeliśmy trzy 

uderzenia w pusty kocioł. Podniosłam głowę i szeroko otworzyłam oczy przerażenia. Ten sygnał 

oznaczał bardzo złe wieści. Odwróciłam wzrok w stronę taty, który stał jak sparaliżowany w stronę, 

skąd dobiegał alarm. Nagle poczuliśmy lekkie drganie. Mama wolno kucnęła i położyła dłonie  

na ziemi, a potem przyłożyła ucho. Drganie i dudnienie stawało się coraz głośniejsze i mocniejsze. 

Mama wydusiła z siebie szeptem tylko: 

- Już tu są. 

Te trzy słowa wystarczyły, by krew zaczęła szybciej płynąć, by nogi zwiotczały, a serce przyspieszyło 

jeszcze bardziej. Gdy ja stałam sparaliżowana i nadal wpatrywałam się w klęczącą matkę, tata ruszył 

jak z procy i wybiegł z namiotu. Edith ruszyła za nim,  krzycząc: 

-Tato, nie! Nie możesz! Musisz nam pomóc. Tato! Tato! 

Mężczyzna odwrócił się, złapał córkę za ramiona i powiedział: 

- Słoneczko, tata musi iść teraz pomóc innym tatusiom. Nie możesz iść ze mną, to zbyt niebezpieczne. 

Niedługo wrócę. Zostań tu. Mówiąc to, przytulił dziewczynkę mocno. Wstając z kolan, zdążył tylko 

pocałować Edith w czubek głowy i ruszył w stronę namiotu z bronią. Dziewczynka stała na środku 

polany i tylko patrzyła, jak jej ojciec oddala się biegiem. Szeroko otwarte jasne oczy zaszkliły się  

od łez, które powoli zbierały się, aż jedna z nich wypłynęłam i skapnęła na policzek, ale dziewczynka 

nie wytarła jej, tylko nadal wpatrywała się, jak jej ojciec wbiega do składowni i wybiega z niej  

w z ogromną włócznią odziany w hełm i prowizoryczny napierśnik. 

Podbiegłam do Edith i chwyciłam ją za rękę. 

- Chodź, idziemy dalej się pakować - szepnęłam. Pociągnęłam ją lekko, by odwróciła się w kierunku 

naszego namiotu. Siostra się nie opierała, ale widać było po niej, że nie chciała nigdzie iść. 



4 

 

Dziewczynka otarła policzek z już wyschniętej łzy i posłusznie ruszyła za mną. 

Nagle usłyszałyśmy krzyki, piski i odgłos obijającego się metalu o metal. Gwałtownie się 

obróciłyśmy i ujrzałyśmy przerażający widok. Na polanę dostali się Gramtowie. Wysokie, 

obrzydliwe i straszne stwory na koniach tratowały wszystko, co napotkały na drodze. Gałęzie, resztki 

z ogniska, namioty. Mimo że ich ciała były zakryte zbrojami z hełmami z kolcami, to można było 

dostrzec ich ciała. Jasno szara skóra była cała pokryta różnymi bliznami i zadrapaniami. Ich konie 

były kruczoczarne, a ich stawy były ubrane w nagolenniki z wystającymi częściami. Gramtowie  

w dłoniach mieli najróżniejsze bronie. Od mieczy, przez topory i kusze, do ogromnych łuków. Liczba 

najeźdźców zwiększała się z każdą sekundą a oni wylewali się na polanę jak czarna magma, która 

niesie za sobą tylko śmierć i spustoszenie. Przy Gramtach ludzie wyglądali, jak małe żyjątka, które 

próbują walczyć z wielką fala magmy. Mężczyźni padali na ziemię jeden po drugim z odciętymi 

kończynami bądź przebici strzałami wroga. Z każdej strony słychać było ogłuszające krzyki 

przerażenia i bólu. 

Ujrzałam mojego ojca. Właśnie powalił jednego z Gramtów z konia, ale on nie pozostawał 

mu dłużny i machał swoim mieczem we wszystkie strony, by dosięgnąć taty. Mężczyzna robił uniki, 

 ale w pewnym momencie nie zdążył się uchylić i ostrze wbiło się w jego ramię. Tata odrzucił głowę 

w tył i wydał z siebie okrzyk bólu. 

- Nie!- krzyknęłam nieludzkim głosem. Gramt wykorzystał chwilę nieuwagi i słabości ojca i wbił mu 

miecz w brzuch aż po samą rękojeść. Tata zaskoczony popatrzył w dół, a potem na swojego zabójcę. 

Powoli osunął się na ziemię, a Gramt obrócił miecz w ciele mężczyzny dla pewności, czy go zabił,  

a potem szybko wysunął z niego ostrze i wbił się w wir walki. Wydałam z siebie przerażający jęk 

rozpaczy. Łzy zaczęły płynąć strumieniami po moich policzkach, a ja nadal miałam przed oczami 

mojego tatę leżącego na ziemi w bezruchu. Czas się dla mnie jakby zatrzymał. Nadal wpatrywałam 

się w ciało mojego ojca. Mój przeraźliwy jęk nie miał końca. Moje serce pękło  

na miliony kawałeczków i zamiast niego pozostała tam tylko pustka. Nagle poczułam bardzo mocne 

szarpnięcie za rękę i odwróciłam głowę w tę stronę. Zdążyłam tylko usłyszeć głośny pisk i zobaczyć 

uciekające w górę stopy mojej siostry, gdy jej drobna dłoń wyślizgnęła się z mojej. Skierowałam 

wzrok wyżej i ujrzałam ogromnego konia, a na nim siedzącego Gramta, który teraz trzymał moją 

siostrę za rękę i przerzucił ją sobie przez grzbiet tak, że jej głowa była skierowana w dół. Edith 

zaczęła się szarpać i machała rękoma i nogami na wszystkie strony, by się uwolnić. piszczała  

i miotała się. Odruchowo chciałam złapać ją za ramiona i sprowadzić znowu na dół, ale w tym 

momencie Gramt, który siedział na koniu, kopnął mnie w bark tak mocno, że aż upadłam w tył. Gdy 

lekko otumaniona powoli wstawałam z kolan, ujrzałam tylko oddalającego się konia z moją siostra  

i najeźdźcą na grzbiecie. 

- Nie! Zostaw mnie! Ratunku! Amora! Amora.- słyszałam, jak moja siostra woła mnie, a jej głos 

stawał się coraz cichszy. 

- Edith! Edith, nie! Nie! Edith! 

Zaczęłam biec jak najszybciej w tę samą stronę, w którą biegł koń. Nagle poczułam, jak moje stopy 

odrywają się od ziemi, a pod pachami czułam bardzo mocny ucisk. Spojrzałam w górę i zobaczyłam 
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jednego z Gramtów, a jego twarz była bardzo blisko mojej. Jego skóra była nienaturalnie 

pomarszczona, nie miał nosa tylko dwa otwory, które naprawdę trudno było nazwać nawet nozdrzami. 

Jego chorobliwie jasne i wąskie ślepia wpatrywały się, a jego usta były lekko otwarte, przez co 

mogłam zobaczyć dwa rzędy ostrych jak brzytwa i pożółkłych zębów. Nim zrozumiałam, o co chodzi, 

leżałam już przerzucona w poprzek konia. Z przerażenia moje ciało przestało  mnie słuchać i tylko 

leżało sparaliżowane, ale gdy jednak odzyskałam władzę nad kończynami, to zaczęłam się szamotać  

i wiercić. Biłam na oślep rękami i kopałam we wszystkie strony rękami. Z mojego gardła wydobywał 

się krzyk przypominający odgłos zabijanego zwierzęcia. W pewnym momencie poczułam ostry ból  

w okolicach skroni, przed oczami zrobiło mi się ciemno. Ostatnią rzeczą, którą zobaczyłam, był nasz 

obóz. Cały spustoszony. Wszędzie leżały porozrzucane szmaty i tkaniny, parę z nich płonęło, 

połamane włócznie i gałęzie,, które służyły nam jako szkielety do namiotów. Widziałam też wszędzie 

plamy szkarłatnej krwi i ludzkie ciała. Leżeli tam mężczyźni, kobiety, dzieci, starzy i młodzi. 

Niektórzy bez niektórych części ciała a niektórzy przebici strzałami i włóczniami. Mój wzrok stawał 

się coraz mniej ostry, powieki opadały leniwie, bym mogła już za chwilę zanurzyć się w 

kompletnej  otchłani ciemności. 

 

Pierwsze, co poczułam, to wiatr. Mocny, ale ciepły, który owiewał całe moje ciało i rozwiewał moje 

brązowe loki. Potem poczułam ostry ból głowy. Lekko i powoli otwierałam oczy, ale przez wiatr było 

to utrudnione. Obraz był zamazany, mroczki wcale nie pomagały w zobaczeniu czegokolwiek. 

Poczułam coś w ustach. To chyba był jakiś materiał, który utrudniał mi mówienie. Odruchowo 

chciałam sięgnąć ręką i zdjąć szmatkę z twarzy, ale nie mogłam poruszyć dłońmi. Szarpnęłam jeszcze 

raz i wtedy poczułam, jak coś oplata mi ciasno nadgarstki. Rozejrzałam się wokół panicznie. Okazało 

się, że wiatr był skutkiem pędu. Jedyne, co mogłam zobaczyć, to pnie drzew mijające mnie  

w zawrotnym tempie. Spojrzałam w dół. Siedziała okrakiem na zwierzęciu, a przede mną zasłaniał mi 

obraz jakieś ciało. Dopiero teraz zaczęłam łączyć fakty i przypominać sobie, co się stało. Jak lawina 

zaczęły spadać na mnie wszystkie wspomnienia. Atak Gramtów, walka o życie, śmierć ojca, 

splądrowanie obozu,  kilkanaście martwych ciał leżących na ziemi, porwanie Edith a potem mnie. 

Byłam w takim szoku, że przez dłuższą chwilę nie umiałam się ruszyć. Kilka łez spłynęło po moich 

policzkach, ale nie mogłam ich wytrzeć, ponieważ miałam związane ręce. Zaczęłam krzyczeć, 

tkanina, którą miałam w ustach, tłumiła dźwięk. Poczułam wtedy, jak bardzo mam zdarte gardło, 

więc zaprzestałam tego, bo zrozumiałam ,że to i tak nic by nie dało, nikt by mnie i tak nie usłyszał. 

Zaczęłam więc już mniej panicznie i gwałtownie rozglądać się wokół i analizować sytuację. 

Pędziliśmy przez niezbyt gęsty las, widziałam słońce, które był wysoko w górze. Nie wiem, ile czasu 

minęło, odkąd straciłam przytomność, ale na pewno było to kilkadziesiąt bądź kilkanaście minut. 

Zaczęłam się przyglądać mojemu porywaczowi. Cała jego zbroja była brudna od błota bądź krwi. 

Wysokie buty sięgały mu aż do kolana, przez co zakrywały jego piszczele. Przy pasie miał dwie 

pochwy, w których były miecze. Od razu oczy mi się zaświeciły na sam ich widok. Płomyczek 

nadziei rozpalił całe moje ciało. Gdybym tylko mogła dosięgnąć. Spróbowałam poruszyć moimi 

rękami. Nic z tego. Sznur którym byłam związana z każdym moim ruchem wgryzał się i wbijał  
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w moją skórę. Zrezygnowana spojrzałam za siebie. 

Za nami jechał jeszcze jeden Gramt. Nie miał na sobie hełmu, więc widziałam jego włosy. Związane 

były w niechlujny koński ogon, ale kilka srebrno-siwych pasemek zwisało przy jego twarzy  

i na pewno zasłaniało mu widok, ale stwór najwidoczniej  nie był tym przejęty. Jego zbroja była cała 

brudna. Nagle zobaczyłam na jego lewym przedramieniu świeżą ranę. Rozcięcie było dość głębokie  

i jeszcze lekko krwawiło. Na pewno pozostawi po sobie dużą bliznę. Trochę mnie zemdliło. Nie 

wiem, czy to była wina widoku rany Gramt,a czy jeszcze odczuwałam skutki chwilowego stracenia 

przytomności. Odwróciłam się znowu tak, by widzieć plecy mojego porywacza i lekko wychyliłam 

się tak, żeby zobaczyć, co jest przed nami. Przeraziłam się na ten widok. Jechaliśmy w długiej 

kolumnie, a przed nami nie widziałam nic innego oprócz innych Gramtów. Wszyscy byli ubrudzeni 

błotem i krwią. Każdy z nich wiózł coś ze sobą. Niektórzy ukradzione rzeczy, takie jak różne koce  

i koszyki lub broń. Jednak zauważyłam, że kilku z nich nie wiozło żadnych przedmiotów, tylko ludzi. 

Serce zabiło mi szybciej. Nie tylko ja zostałam porwana. Może jest tam kilka znajomych twarzy.  

Pędziliśmy tak przez las, aż w końcu wyjechaliśmy na otwartą przestrzeń. Jechaliśmy tak przez jakiś 

czas, aż słońce zaczęło się chować za horyzontem. Wtem konie zaczęły lekko zwalniać. Poczułam, 

jak zjeżdżamy z górki i dojechaliśmy do małej wydmy. Kolumna zatrzymała się u stóp wzgórza  

i wszyscy jeźdźcy zaczęli schodzić z koni. Rozglądnęłam się wokół. Dotarliśmy do obozu Gramtów. 

Wszędzie były porozstawiane małe namioty i stojaki z bronią. Co chwila przechodził jakiś Gramt  

i zaprowadzał konie do specjalnej zagrody. Nagle poczułam bardzo mocne szarpnięcie i po chwili 

byłam już na ziemi. Mój porywacz ciągnął mnie do jednego z namiotów. Zaczęłam stawiać opór  

i szarpać się, ale to nic nie dawało bo Gramt był o wiele silniejszy i większy ode mnie. Jedną ręką 

prowadził mnie przez sam środek obozu. Panicznie zastanawiałam się, gdzie mnie prowadzi. Wzrok 

latał mi we wszystkie strony. Kątem oka tylko widziałam, jak kilkoro z jeźdźców ściągali z koni 

skradzione łupy i zanosili do innego namiotu. W pewnym momencie Gramt, który mnie prowadził, 

odchylił płachtę i wepchnął mnie do środka. Upadłam na twardą ziemię z jękiem. Nie mogłam się 

zamortyzować, ponieważ nadgarstki nadal miałam związane. Szybkim ruchem głowy odgarnęłam 

włosy z twarzy i popatrzyłam spode łba na Gramta. On tylko posłał mi lekki i szyderczy uśmieszek  

i odszedł, zostawiając mnie na ziemi. Próbowałam, wstać. Trwało to dłuższą chwilę ponieważ miałam 

to utrudnione, ale w końcu mi się to udało. Wnętrze namiotu było usłane cienkimi kocami. Wszędzie 

wokół byli ludzie. Niektórzy siedzieli bądź leżeli, ale wszyscy nic nie mówili. Na twarzy każdej  

z osób było widać strach i rozpacz. Byli w różnym wieku. Zauważyłam kobiety i mężczyzn, starców  

i dzieci. Kilkoro z porwanych siedziało w małych grupkach i opierali się o siebie. Wszyscy byli 

brudni i wygłodzeni. Zawieszałam swój wzrok na każdym z nich, aż w końcu zatrzymałam go  

na małej dziewczynce. 

- Edith!- krzyknęłam i ruszyłam w jej stronę. Dziesięciolatka odwróciła wzrok w moją stronę, a jej 

oczy zaświeciły się na mój widok. Upadłam obok niej i przytuliłyśmy się. Byłam taka szczęśliwa że 

nic jej nie jest, że mogłam ją zobaczyć. Trochę się odsunęłyśmy od siebie i ja objęłam ją ramieniem.  

- Nic ci nie jest? - zapytałam. 

- Nie- odpowiedziała bardzo cicho Edith. 
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- Już dobrze, już dobrze - zaczęłam szeptać i głaskać moją siostrę. Ludzie wokół patrzyli na nas, ale 

ja nie umiałam odczytać emocji z ich twarzy. Może był to smutek, zazdrość albo świadomość, że i tak 

prawdopodobnie wszyscy zginiemy. 

Mijały minuty i godziny, a słońce dawno już zaszło, więc w naszym namiocie nastała kompletna 

czerń. W końcu przyszedł do nas jeden z Gramtów, by zapalić nam jedną świeczkę. Na jego widok 

wszyscy porwani zadrżeli i odsunęli się jeszcze bardziej pod ściany. Porywacz nic sobie z tego nie 

robiąc, wyszedł z grobową miną. W słabym blasku małego płomienia, cienie na twarzach ludzi 

wyglądały przerażająco. Porwani przypominali zjawy, które bez życia pałętają się po świecie. 

Nadeszła noc. Wsłuchiwałam się w równe oddechy towarzyszy, ale ja sama nie umiałam 

zasnąć. Nie umiałam powstrzymać natłoku moich myśli. Bardzo się bałam, nie tylko o siebie, ale też 

o życie Edith. Przypomniały mi się wszystkie opowieści o tym, że jeszcze nikt nie wrócił z porwania 

ani nie przeżył spotkania z Gramtami. Główka mojej siostry leżała na moich kolanach, a ja głaskałam 

ją po włosach. Dziewczynka dawno już spała. Na zewnątrz namiotu nieustannie było słychać czyjeś 

głosy i trzaski palącego się drewna. Postanowiłam wstać i rozejrzeć się trochę. Szłam w kierunku 

wyjścia na palcach i jak najciszej by nikogo nie zbudzić. Idąc, rozglądałam się po twarzach 

towarzyszy. Teraz gdy spali, ich rysy były łagodniejsze i spokojniejsze. Nie rozpoznałam żadnej 

znajomej twarzy. Nie wiem, czy to dobrze, w końcu nie chciałam, by żaden z moich znajomych trafił 

do niewoli, ale też wolałam nie myśleć, co się z nimi stało. Podeszłam do wyjścia z namiotu  

i kucnęłam. Złapałam lekko za skrawek materiału i odsunęłam go lekko na tyle, by chociaż trochę 

zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Większość obrazu  zasłoniły mi wielkie i metalowe buty, które 

należały pewnie do strażnika. Serce biło mi teraz szybciej bo wiedziałam, że jeden fałszywy ruch,  

a on mnie zauważy. Wzięłam głęboki oddech i wyostrzyłam wzrok. Pomiędzy nogami Gramta 

ujrzałam wielki płomień, a wokół niego ogromne i masywne sylwetki. Rozglądałam się dalej. Dzięki 

światłu, jakie dawało ognisko, mogłam dość dużo zobaczyć. Zagroda pełna koni, kilka innych 

namiotów. Przed jednym z nich stał też Gramt. To mogło oznaczać, że tam też są przetrzymywani 

ludzie. Chciałam jeszcze bardziej odchylić materiał, by zwiększyć sobie pole widzenia, gdy nagle 

nogi strażnika poruszyły się. Zakryłam dłonią usta i przestałam się ruszać. Gramt odszedł  

w nieznanym mi kierunku. To moja szansa! Zaczęłam się prostować i wolno odchylać materiał, by 

wyjść. 

- Nie radziłbym - na dźwięk czyjegoś głosu, aż podskoczyłam ze strachu. Odwróciłam się  

i spojrzałam w głąb namiotu. Okazało się że wpatrywała się we mnie jedna para oczy. Należały one 

do chłopaka, który na oko wyglądał ,jakby był w moim wieku bądź starszy o kilka lat. Siedział oparty 

o jedną z belek, która była konstrukcją podtrzymującą namiot. W mroku nie mogłam zbytnio się mu 

przyglądnąć, ale zauważyłam, że jego włosy były dość krótkie, ciemne i sterczały na wszystkie strony. 

- Widziałem już kilku takich odważnych, którzy próbowali uciec. Nigdy nie kończyło się to dla nich 

dobrze. 

- Ale strażnika nie ma. Nikt nas nie pilnuje!- odpowiedziałam szeptem pełnym gniewu. Naprawdę 

miło z jego strony, że się o mnie martwi, ale właśnie tracę cenne sekundy, by uciec. Chłopak tylko 

westchnął i pokręcił głową. 
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- Nie zdążyłabyś. Kiedy jeden schodzi z warty, drugi przychodzi po pół minucie. Albo jeden by cię 

zauważył, albo drugi - w momencie, gdy mówił te słowa, usłyszałam kroki. Cofnęłam się pod ścianę 

namiotu tak. aby strażnik mnie nie zauważył. Odwróciłam wzrok w stronę chłopaka, a ona tylko się 

patrzył na mnie z lekko uniesioną brwią i bezgłośnie poruszył ustami by powiedzieć: „A nie 

mówiłem?”. Gdy Gramt stanął przed wejściem, po cichu ruszyłam w stronę chłopaka i usiadłam obok. 

Postanowiłam z nim porozmawiać, bo zdawało mi się, że może znać odpowiedzi na niektóre pytania, 

ale też dlatego że po prostu potrzebowałam z kimś porozmawiać, by nie popaść w błędne koło 

strachu i przerażenia.   

- Jak długo tu jesteś? 

- Nie liczę już. Na tyle długo, by rozpoznawać kroki każdego strażnika - odpowiedział chłopak. 

zamarłam. To musiało być długo. Kiedy liczyłam każdą sekundę w niewoli, on już dawno przestał. 

Nie wiedziałam, że Gramtowie przetrzymują tak długo swoich więźniów, myślałam że ich zabijają  

po jakimś czasie. Odepchnęłam od siebie te myśli i kontynuowałam rozmowę: 

- Ilu ich jest? 

- Czterech.  

Po odpowiedzi chłopaka siedzieliśmy chwilę w milczeniu. Chciałam podtrzymać rozmowę, ale nie  

na temat porwania, Gramtów czy śmierci. Potrzebowałam oderwać się od tego na chwilę.  

- Jak się nazywasz?- zapytałam. Chłopak nie odpowiedział mi od razu, jakby zastanawiał się, czy 

może mi zaufać. 

- Lionel. 

- Ja jestem Amora. 

- Masz ładne imię - powiedział Lionel. Chociaż w mroku nie było tego widać, uśmiechnęłam się 

lekko. Dawno mi nikt nie powiedział żadnego komplementu. 

-Dziękuję - odpowiedziałam. 

- Jak tu trafiłaś?- zapytał chłopak. Właśnie takich pytań chciałam uniknąć. Te kilka chwil, gdy 

mogłam o tym zapomnieć i pierwszy raz od dawna się uśmiechnąć wyparowało w ciągu sekundy,  

a mi znowu udzielił się smutny nastrój. 

- Czy to ważne? Teraz jestem tutaj - moje słowa były przepełnione smutkiem i strachem. Lionel 

odwrócił wzrok i też na chwilę posmutniał. Chyba zrozumiał, że nie chce o tym rozmawiać. Długą 

ciszę przerwało jego pytanie: 

- To twoja siostra?- zapytał, po czym skinął głową w stronę Edith. 

- Tak- uśmiechnęłam się smutno na widok spokojnie śpiącej siostry.- Ma na imię Edith. A ty masz 

rodzeństwo?- zapytałam. Chłopak pokręcił głową przecząco. 

- Nie. Jestem jedynakiem. 

Rozmawialiśmy tak szeptem przez większość nocy. Dowiedziałam się, że Lionel lubił polować i był 

w tym całkiem dobry. Opowiedział mi też kilka zabawnych historii z łowów, na przykład jak myślał, 

że ustrzelił zająca, po czym jak do niego podszedł, zwierzak skoczył mu na ręce i całego go podrapał. 

Właśnie tego potrzebowałam. Chciałam zapomnieć o tym wszystkim i chociaż na chwilę uśmiechnąć 

się. Nawet nie zorientowałam się, gdy zasnęłam obok chłopaka. Obudził mnie dźwięk obijającego się 
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metalu i szelest materiałów. byłam cała zdrętwiała od spania na siedząco. Zaczęłam powoli otwierać 

oczy i wyostrzać wzrok. Pierwsze, o czym pomyślałam, to Edith. Rozglądnęłam się. ale na szczęście 

zobaczyłam ją, jak śpi. Wstałam i chwiejnym krokiem podeszłam do niej. Usiadłam obok i czekałam. 

Nie wiem na co, ale po prostu czekałam. Może na ratunek albo po prostu na śmierć. Minęło kilka 

minut, aż większość się obudziła. Kilka ludzi zaczęło płakać, gdy docierało do nich, gdzie się 

znajdują. Poczułam, jak Edith się powoli budziła. Jej jasne i długie włosy były skołtunione  

i aż prosiły się o porządne uczesanie w gruby warkocz. Otworzyła gwałtownie oczy, a jej oddech 

przyspieszył. Popatrzyła na mnie,  ujrzałam w jej oczach łzy. Przytuliłam ją. 

- Amora, miałam koszmar. Myślałam, że jak się obudzę, to będzie lepiej. Ale tak nie jest… 

- Ja wiem, Edith. Już dobrze. Jestem tu i nic ci nie będzie - serce mi pękało,, jak widziałam moją małą 

siostrę taką przerażoną. Poczułam czyjś wzrok na sobie. Uniosłam oczy i spojrzałam w stronę 

Lionela. Patrzyła się na nas i nic nie mówił. Odwzajemniłam spojrzenie ale nie na długo. Do namiotu 

wparował Gramt i krzyknął niskim, ostrym i mrożącym krew w żyłach głosem: 

- Zbieramy się! Wszyscy gotowi do wyjścia. 

Na te słowa wszyscy zamarli. Mimo że nikt się nie odezwał, w powietrzu było czuć panikę  

i przerażenie. Ludzie zaczęli powoli wstawać, rozglądać się po sobie. Ta niepewność, co się z nami 

stanie, była najgorsza. Poczułam, jak Edith złapała mnie mocniej za rękę. Tysiące myśli biegało mi 

po głowie. Gdzie teraz mamy iść? Co oni nam zrobią? Czy teraz nas wszystkich zabiją? Starałam nie 

okazywać po sobie żadnego niepokoju, by Edith nie bała się jeszcze bardziej. 

- Chodź. Musimy wstać- powiedziałam do siostry. Mimo paniki, która nią targała, dziewczynka 

pokiwała lekko głową. Pomogłam jej i po chwili obie stałyśmy już na nogach. Po kolei, gęsiego 

wychodziliśmy z namiotów. Gramtowie kazali nam się ustawić w szeregu. Zauważyłam, że z innego 

namiotu też wychodzą ludzie. Wyglądali jak my. Chudzi, brudni i przerażeni. Też byli porwani.  

Zdziwiła mnie ilość więźniów. Byłam przekonana, że Gramtowie przeważnie zabijają, a nie porywają. 

Przyłączyli się do naszego szeregu i teraz staliśmy wszyscy w rzędzie, a poranna rosa moczyła nam 

stopy i mimo że nie było zimno, odczuwałam nieuzasadniony chłód. Porywacze podchodzili  

do każdego i dawali dwie kromki suchego chleba, kilka malin i jagód i mały gliniany kubeczek wody. 

Dopóki nie zobaczyłam jedzenia, nie zdawałam sobie sprawy, jak byłam głodna. Pewnie przez 

adrenalinę, stres i strach zapomniałam. Po tym, jak dostałam swój przydział, usiadłyśmy z Edith  

na mokrej trawie i zaczęłyśmy jeść. Nikt nic nie mówił. Wszyscy byli tak pochłonięci jedzeniem. 

Do jednego z naszych strażników podszedł inny Gramt i zaczął szeptać. Siedziałam blisko, by 

usłyszeć „dużo”, „nie damy rady”, „rozkaz”, „pozbyć”. Strażnik tylko pokiwał głową twierdząco  

i odwrócił się w stronę więźniów. Nie miałam pojęcia, co to znaczy. Gdy wszyscy zjedli, znowu 

kazali ustawić się nam w rzędzie. Złapałam siostrę za dłoń i kreśliłam kółka kciukiem na jej skórze, 

by uspokoić ją i siebie. Ten sam Gramt, który nas pilnował, teraz chodził i co jakiś czas mówił: 

- Ty, wystąp przed szereg -  i pokazywał palcem osobę. Moje myśli pędziły. Po co on wybiera?  

Na jakiej podstawie? Czy ja też zostanę wybrana? Im bardziej Gramt się do mnie zbliżał, tym 

szybciej biło mi serce. Porywacz popatrzył na moją twarz przez chwilę, a potem na moją siostrę i nas 

ominął. Odetchnęłam z ulgą powietrze, które nieświadomie wstrzymywałam w płucach.  
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Nie wiedziałam, czy to dobrze ,że nie wybrał mnie ani siostry. Przed szereg wyszło większość ludzi. 

Nagle podszedł do mnie jeden z porywaczy i zaczął mi bardzo ciasno i boleśnie obwiązywać 

nadgarstki grubym sznurem. Mój oddech stał się płytszy, a mięśnie drżeć ze strachu. Ta bezradność  

i brak odpowiedzi na pytania były istną torturą. Gdy skończył, przeszedł do zawiązywania mojej 

siostry. Edith była tak samo przerażona jak ja i tylko wpatrywała się w palce porywacza, które plątały 

gruby sznur na jej nadgarstkach. Gramt podchodził do każdego więźnia, który nie został wybrany  

i robił to samo, co nam. Osoby, które wystąpiły przed szereg, tylko podążały wzrokiem za stworem. 

Nagle zauważyłam, że większość namiotów i rzeczy zostały poskładane i teraz znajdowały się  

na grzbietach koni. Gramtowie zwijali obóz. Koniec sznura, którymi byliśmy związani, zawiązany 

był na jednym z siodeł. Czy oni nas zabierają ze sobą? Gdzie? Co się stanie z pozostałymi ludźmi. 

W błyskawicznym tempie Gramtowie spakowali się. Ludzie, którzy nie byli związani, stali teraz  

w szeregu, blisko siebie. Nagle poczułam bardzo mocne szarpnięcie i niemal się przewróciłam, ale  

w porę odzyskałam równowagę. Ruszyliśmy. Obróciłam głowę, by jeszcze raz zobaczyć twarze ludzi, 

którzy wpatrywali się w nas ze strachem i smutkiem. 

- Więźniowie, odwrócić się!- rozległ się mrożący krew w żyłach okrzyk. Wykonałam posłusznie 

polecenie. - Macie zakaz odwracania się i reagowania w jakikolwiek sposób na krzyki! - Co!? Jakie 

krzyki? dlaczego? Nagle zza naszymi plecami rozległy się wrzaski, wołania o pomoc i płacze. 

Usłyszałam też trzaski i odgłos czegoś, co padało na ziemię. Odwróciłam niezauważalnie głowę. 

Tylko odrobinę, aby spojrzeć. Szkarłatny kolor. Wszędzie. Serce mi zamarło. Oni ich zabijali. 

Zabijali ich wszystkich! Zamknęłam oczy i odwróciłam szybko głowę. Nie chciałam tego wiedzieć. 

Tam zostali niektórzy krewni tych osób, które teraz szły razem ze mną w korowodzie, związani 

jednym sznurem. 

Mijały godziny. Chłodny poranek zmienił się teraz w gorące popołudnie, a przyjemna rosa już dawno 

wyparowała. Szliśmy przez pola, lasy, aż trafiliśmy na niekończącą się łąkę. Ze zmęczenia ledwo 

widziałam na oczy, a pot, który spływał po skroniach stróżkami, nie pomagał. Co jakiś czas ktoś  

w korowodzie się potykał, inni pomagali mu wstać. Jeden starszy mężczyzna odmówił pomocy  

i krzyczał, że to nie ma sensu i tak wszyscy zginiemy. Jego słowa paraliżowały do szpiku kości, bo 

były to myśli wszystkich obecnych ludzi, mimo że głos mężczyzny brzmiał szaleńczo i obłędnie.  

W pewnym momencie idący obok nas Gramt postawił siłą starca na nogi, krzycząc na niego, po czym 

uderzył go w brzuch, aż wszyscy wokół wstrzymali oddechy. Kuląc się i płacząc, mężczyzna 

maszerował dalej. Po tym incydencie już nikt nie odmawiał pomocy. Nikt się nie odzywał. Wszyscy 

w kolumnie szli w ciszy i wszechobecnym strachu i smutku. Na początku wyprawy jeszcze można 

było usłyszeć nieliczne rozmowy i szepty, ale szybko się skończyły, bo okazało się, że tempo,  

w jakim szliśmy, było bardzo wyczerpujące. Idąca przede mną Edith dyszała głośno i wlokła po ziemi 

stopami. Tak bardzo chciałam jej powiedzieć, że będzie dobrze, że nic nam nie będzie, ale były to 

tylko puste słowa. Miałyśmy niewiarygodne szczęście, że przeżyłyśmy aż do tego momentu, chociaż 

z każdą minutą zmęczenie stawało się większe, a bose podeszwy stóp były coraz bardziej poranione. 

Sznur wgryzał się w nadgarstki, każda próba rozluźnienia węzła kończyła się tylko bólem. Nie 

myślałam o niczym innym oprócz spoczynku. Słońce było wysoko w górze, na niebie ni było żadnej 
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chmurki. Nagle dostrzegłam na skraju rozległej łąki las. Ucieszyłam się niemiłosiernie i zapłonął  

we mnie płomyczek nadziei. Gdy weszliśmy do lasu, przyjemny cień padł na moją twarz. 

Uśmiechnęłam się. Nareszcie chociaż trochę ochłody! 

Ciągle szliśmy. Coraz bardziej zagłębialiśmy się w ciemny las. Robiło się coraz chłodniej, a cienie 

stawały się coraz dłuższe. W pewnym momencie wszyscy Gramtowie, którzy jechali na wolnych 

koniach, przebiegli na sam przód korowodu. Nastało wielkie poruszenie w frontowej części. 

Niektórzy Gramtowie mówili podniosłym głosem, niektórzy gwałtownie gestykulowali. Nagle 

usłyszeliśmy przeraźliwy ryk. Był on na tyle głośny, że wywnioskowałam, iż sprawca tego odgłosu 

był naprawdę blisko. 

- Wszyscy stać!- krzyknął jeden z Gramtów. Stanęliśmy. W ciszy i przerażeniu wszyscy rozglądali się 

wokół siebie. Nawet nasi porywacze wyglądali na naprawdę przerażonych. Wtem usłyszeliśmy 

głośny trzask gałęzi i hałaśliwy szelest liści. Cokolwiek to było, zbliżało się w naszą stronę bardzo 

szybko. Odgłos łamanych gałęzi był coraz głośniejszy i coraz bardziej gwałtowny. Nagle z pełną 

prędkością zza krzaków i pni drzew wybiegł przeogromny stwór, rycząc bardzo głośno. -To 

Naggorok!- krzyknął ktoś. Wielki niedźwiedź ze skórą tak silną i grubą, że żadne ostrze nie mogło jej 

przebić. Kilka strzał było wbite w jego grzbiet i kark. Posiadał sześć kończyn, każda z nich 

zakończona była dużymi o ostrymi pazurami. Całe ciało było pokryte licznymi bliznami i ranami, 

gdzieniegdzie brakowało mu ciemnoszarej sierści. Był wysoki na trzy i pół metra, jak stawał na 

dwóch tylnych łapach. Jego łeb był długości całej mojej ręki. Z pyska sączyła mu się piana 

wściekłości, jama ustna była wypełniona śmiercionośnymi zębami. Jego małe i jasno czerwone oczy 

były pełne zwierzęcej chęci mordu. Czasami rodzice opowiadali mi legendy i historie o tej bestii, ale 

nigdy nie sądziłam, że ją kiedyś zobaczę. Niedźwiedź głośno rycząc, wbiegł w tłum przerażonych 

Gramtów i uderzył ogromną łapą w jednego z nich, zrzucając go z konia. Zwierzęta zaczęły się 

płoszyć, ludzie krzyczeć, a Gramtowi dobyli broni. Zaczęła się walka. Okrutne stwory nieznające 

litości przeciwko ogromnej bestii rządnej krwii. Wybuchło wielkie zamieszanie. Ludzie w panice 

próbowali uciekać, ale wszyscy byli związani. Niektórzy się potykali i byli ciągnięci po ziemi przez 

innych. Gramtowie próbowali ciąć mieczem, trafiać toporem lub strzelać z łuku, ale skóra Naggoroka 

była mocniejsza nawet od najlepszej tarczy Elfów. Niedźwiedź machał łapami na wszystkie strony, 

gryzł wszystko, co się ruszało i ryczał potwornie. Gramtowie padali na ziemię jeden po drugim. 

Adrenalina buzowała mi we krwi i pobudzała do działania. Głos w głowie krzyczał na mnie 

„uciekaj!”. Zobaczyłam ciało nieżyjącego już Gramta. Obejrzałam się za siebie. Nikt nie patrzył  

w moją stronę, wszyscy byli pochłonięci walką o życie. To moja szansa! Podbiegłam do ciała  

i znalazłam miecz, który nieznacznie wystawał z pochwy. Chwyciłam go i niezdarnie postawiłam  

do pionu. Przyłożyłam nadgarstki splątanie sznurem i zaczęłam ruszać nimi w górę i w dół, jak 

najszybciej. Rozglądałam się wokół, by upewnić się, że nic mnie nie zaatakuje, nie przerywając 

ruszania nadgarstkami wzdłuż ostrej krawędzi miecza. Ruszałam coraz szybciej i szybciej. Udało się! 

Kawałki sznura upadły obok moich stóp, miecz upadł na ziemię. Nie myśląc zbyt wiele, chwyciłam 

go i zaczęłam przeszukiwać Gramta w poszukiwaniu jeszcze innej broni. Na moje szczęście 

znalazłam mały sztylet i kilka saszetek. Nie sprawdzałam, jaka była ich zawartość, bo nie było na to 
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czasu. Odwiązałam też z ciała małą torbę i pochwę. Wzięłam wszystko pod pachę i ruszyłam jak 

najszybciej z dala od pola walki. Musiałam teraz znaleźć Edith. Stanęłam zdyszana zza grubym 

pniem drzewa i zaczęłam szukać jej blond włosów. Panicznie przeskakiwałam wzrokiem z człowieka 

na człowieka. Nagle ujrzałam wysoko ponad innymi głowami ciemnobrązowe i sterczące włosy. 

Lionel. Czyli on też przeżył. Ruszyłam w jego stronę. Biegłam co sił w nogach. Włosy spadały mi  

na twarz i zasłaniały pole widzenia, ale ja się tym nie przejmowałam. 

- Lionel!- krzyknęłam. Chłopak nie zareagował. Nie usłyszał mnie. Spróbowałam jeszcze raz. Nic  

z tego. W ostatniej chwili Lionel odwrócił się w moją stronę a ja wpadłam na niego. Bez słowa 

chwyciłam jego nadgarstki i zaczęłam ciąć sznur mieczem. Chłopak był zaskoczony. 

- Musisz mi pomóc znaleźć moją siostrę. Nigdzie się bez niej nie ruszę - powiedziałam. Lionel 

kiwnął głową. Po chwili sznur upadł na ziemię. Już chciałam odwrócić się i zacząć szukać siostry, 

gdy zamknął mnie w mocnym uścisku. Stałam chwilę zaskoczona i nie wiedziałam. co zrobić 

- Dziękuję - wyszeptał chłopak. Odwzajemniłam uścisk. Czułam się bezpiecznie w jego ramionach 

tak, jakby wokół nas nie było walki na śmierć i życie. Odsunęłam się od niego szybko, bo nie było 

czasu. Musiałam znaleźć moją siostrę. Chwyciłam go za rękę i odwróciłam się. Ruszyliśmy biegiem. 

- Edith! Edith!- zaczęłam krzyczeć, a po chwili dołączył do mnie chłopak. Wtem ujrzałam moją 

siostrę. Siedziała skulona wraz z innymi ludźmi zza dużym i rozłożystym krzewem i spoglądała  

z przerażeniem na scenę walki. Przyspieszyłam biegu i upadłam na kolana przed nią. Zaczęłam ciąć 

sznur. Po chwili moja siostra była wolna. Przytuliłam ją mocno, ale krótko. Wstałyśmy obie, a ja 

popatrzyłam na sztylet, który ukradłam, a potem na Lionela. Chłopak wyglądał na zdeterminowanego 

i odważnego. Oddałam więc mu miecz i pochwę, a sama zatrzymałam sztylet. 

- Musimy uciekać! - powiedziałam. Edith kiwnęła głową. Chwyciłam jej małą rączkę i ruszyłyśmy. 

Spojrzałam za siebie, by upewnić się, że Lionel za nami biegnie. Chłopak zwinnie przeskakiwał przez 

powalone pnie i już nas doganiał. W tle nadal było słychać krzyki, ryczenie Naggoroka, ale  

na szczęście żaden z Gramtów nie zauważył, że trójka ich więźniów uciekała. Pędziliśmy przed 

siebie, nasze bose stopy łamały suche gałązki leżące na ziemi. Z każdym krokiem coraz słabiej 

słyszeliśmy odgłosy walki. Gdy już jedynym dźwiękiem były nasze szybkie kroki i przyspieszone 

oddechy, postanowiliśmy zwolnić, potem się zatrzymać. Usiedliśmy po ogromnym i starym drzewem.  

Próbowaliśmy się uspokoić. Podpierając się o kolana i dysząc, popatrzyłam na Lionela i zaśmiałam 

się smutno. Chłopak odwzajemnił śmiech. Udało nam się! Uciekliśmy! Nie mogłam w to uwierzyć. 

Przypomniały mi się słowa taty, jak opowiadał nam na dobranoc historię o Dniu Końca. Nikt jeszcze 

nie przeżył spotkania z Gramtami, ani nie uciekł z ich niewoli. Nam się udało. Z przypływu szczęścia 

aż uściskałam Edith i rozpłakałam się. Siostra też mnie przytuliła i zaczęła płakać. Byłyśmy wolne. 

Spojrzałam na Lionela. Patrzył na nas i uśmiechał się szeroko. Machnęłam do niego ręką, by też się 

dołączył. Chłopak trochę się zdziwił, ale podszedł do nas niepewnie, uklęknął i objął nas obie. 

Siedzieliśmy tak we trójkę wolni, wyczerpani, ale szczęśliwi. 

Obudziło mnie promienie słońca, które przebijały się przez gęstą koronę drzewa. Powoli zaczęłam 

otwierać oczy. Chłód poranka był przyjemny i bardzo pobudzał. Przeciągnęłam się leniwie. Moje 

ciało było całe zdrętwiałe i obolałe od spania na siedząco w jednej pozycji. Edith jeszcze spała  
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i wyglądało na to, że szybko się nie obudzi. Uśmiechnęłam się. Edith zawsze była śpiochem. Dzień  

w dzień musiałam ją budzić, by pomogła w codziennych obowiązkach. Oczywiście, jej się to bardzo 

nie podobało, więc po przebudzeniu chodziła nadąsana, ale mijało jej to po około godzinie i znów 

stawała się energiczną dziesięciolatką skorą do pomocy. 

Postanowiłam wstać, ale moje mięśnie odmówiły mi posłuszeństwa. Całe moje ciało było 

wyczerpane i aż krzyczało z bólu. Zacisnęłam zęby i spróbowałam jeszcze raz. Wstałam  

i rozglądnęłam się wokół. Nigdzie nie mogłam dostrzec Lionela. Co więcej, nie było też miecza. 

Moją głowę zalały czarne myśli. Czy on uciekł? Zostawił nas same na śmierć? Pomogłam mu, a on 

po prostu nas okradł! Wtem usłyszałam szelest za sobą. Odwróciłam się gwałtownie przestraszona. 

Zza krzaków wyłoniła się postać. Był to Lionel. Ulżyło mi na jego widok. Chłopak niósł w rękach 

martwego królika i bażanta. W drugiej ręce trzymał zakrwawiony miecz. Na mój widok się 

uśmiechnął. 

-  Dzień dobry. Jak się mamy? Mam nadzieję, że jesteś głodna – powiedział, promieniejąc. W pełni 

słońca mogłam mu się dokładnie przyjrzeć. Był wysoki, szczupły i dobrze zbudowany. Miał gęste, 

kasztanowe i ułożone w nieładzie loki. Jego oczy były małe, ale okrągłe. Kolor tęczówek był piękny, 

jasnoniebieski, a jego wzrok był przenikliwy, mądry i sprytny. Sprawiało to wrażenia, jakbym 

patrzyła w oczy dzikiemu lisowi, a nie młodemu chłopakowi. Miał dosyć jasną cerę, na policzkach  

i w okolicach nosa dumnie widniały piegi. Charakteru dodawał mu odznaczający się pieprzyk nad 

lewą brwią. Musiał chyba zauważyć, że mu się przyglądam, bo uśmiechnął się do mnie szeroko, 

ukazując rząd prostych zębów. Speszyłam się troszkę i poczułam, jak na moje policzki wstępuje 

rumieniec. Opanowałam się szybko i zapytałam: 

- Może ci pomóc? 

- Jakbyś mogła rozpalić ogień. Ja w tym czasie przygotuję mięso. Pokiwałam głową na znak, że 

zrozumiałam. Na szczęście miałam za sobą kilkanaście godzin prób rozpalania ogniska w naszym 

domowym obozie, więc to nie był dla mnie problem. Zaczęłam przeszukiwać saszetki, które 

ukradłam w poszukiwaniu czegoś przydatnego. W pierwsze były różne zioła. Rozpoznałam miętę, 

majeranek, szałwię i tymianek, co oznaczało, że były to zioła lecznicze, które mogły się kiedyś 

bardzo przydać. W drugiej saszetce było kilkanaście złotych monet. Ucieszyłam się, bo w obecnych 

czasach można było kupić wszystko. Nigdy jeszcze nie byłam na Elfim Targu i mogłam sobie tylko 

wyobrażać, jak tam jest .Pełno ludzi, aż ledwo można było się przycisnąć. Piękne zapachy otaczające 

mnie z każdej strony i te wielobarwne stragany.  Na szczęście w ostatniej saszetce znalazłam to czego 

szukałam. Krzesiwo. Zacisnęłam je w dłoni i zaczęłam szukać suchych patyków na rozpałkę. Niestety, 

poranna rosa utrudniła mi zadanie. Po kilku minutach jednak miałam dość gałązek i szyszek, by 
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spokojnie rozpalić ogień. Uklękłam i ułożyłam podpałkę odpowiednio. Przyłożyłam krzesiwo  

i zaczęłam rozpalać ogień. Mały płomyczek pojawił się dopiero przy dziewiątej próbie, więc 

sfrustrowana zaczęłam lekko o precyzyjnie by ogień się rozprzestrzenił. Po chwili miałam przed sobą 

małe ognisko. 

- Gotowe - powiedziałam dumnie w stronę Lionela. - A jak tobie idzie? 

- Bardzo dobrze - odpowiedział chłopak przekomarzając się. - Dawno już nie jadłem porządnego 

posiłku - zaśmiał się smutno. Dopiero teraz zrozumiałam. Razem z siostrą byłyśmy w niewoli niecałe 

dwa dni, a był to dla nas koszmar, którego nie zapomnimy dom końca życia. Zaś Lionel został 

porwany na długo przed nami. Przeżył piekło, a dzięki mnie udało mu się uciec. Zrobiło mi się 

niewiarygodnie żal chłopaka. Nie chcę sobie wyobrażać, co musiał widzieć lub słyszeć przez te dni  

w niewoli. 

    Pomogłam Lionelowi w obrabianiu mięsa, bo już nie mogłam się doczekać. Właśnie na naszym 

ognisku piekł się bażant, gdy usłyszałam za sobą słodki i cichy głosik: 

- Co tak ładnie pachnie?- powiedziała Edith. Odwróciłam się w jej stronę uśmiechnięta. 

Dziewczynka szła w naszą stronę, pocierając oczy, by pozbyć się ostatnich resztek snu. 

- Witamy śpiocha! A o której godzinie to się wstaje? Ledwo się obudziła a już głodna - 

powiedziałam z nutką sarkazmu w głosie. Edith tylko zaśmiała się perliście, usiadła obok i oparła się 

o mnie, ziewając. Byłam naprawdę szczęśliwa. Koszmar ostatnich dni był teraz tylko przerażającym 

wspomnieniem. 

Najedzeni i uśmiechnięci ruszyliśmy przed siebie. Nie mogliśmy przecież zostać pod tym 

drzewem do końca życia. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę iść,, ani po co ale wszyscy razem zgodnie 

stwierdziliśmy, że musimy znaleźć lepsze miejsce na nocleg. Szliśmy teraz przez las. Edith 

wyprzedziła trochę mnie i Lionela i co chwilę stawała, by przypatrzeć się kolorowemu motylowi 

bądź pięknemu kwiatuszkowi. Wraz z chłopakiem patrzyliśmy na nią oczarowani. Była dla nas 

symbolem wolności i swobody. Podskakiwała i biegała we wszystkie strony beztrosko, nuciła pod 

nosem swoją ulubioną melodię. Żeby umilić sobie drogę, rozmawiałam z Lionelem. Opowiadaliśmy 

o swoim dzieciństwie, rodzinach i codzienności. Lionel zaproponował, bym zwracała się do niego 

Lio, bo tak na niego mówili jego znajomi i rodzina. Szliśmy tak w miłej atmosferze, aż nagle 

podbiegła do nas podekscytowana Edith. 

- Chodźcie! Szybko! Musicie to zobaczyć! 

Zdziwieni popatrzyliśmy po sobie z Lionelem. Chłopak tylko wzruszył ramionami i ruszył za moją 

siostrą. Zaciekawiona potruchtałam w ich kierunku. Dogoniłam ich w momencie, gdy Edith odsuwała 

zarośla, by ukazać, co się znajduje za nimi. Zamurowało mnie. Leśna dróżka. Oznaka jakiejkolwiek 
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cywilizacji. Dróżka była wydeptana przez końskie podkowy i koła wozów. Nie mogłam uwierzyć. 

Jest szansa że jesteśmy uratowani! 

- Edith, jesteś genialna!- powiedziała uradowany Lio. Moja siostra tylko się zarumieniła i odburknęła 

ciche podziękowania. 

-Musimy się teraz trzymać drogi, ale nie możemy iść za blisko niej. Skąd możemy wiedzieć ,że to nie 

jest szlak towarowy Gramtów? - zarządził Lionel. Dalsza podróż minęła w ciszy i w skupieniu.  

Z czasem las stawał się nieznacznie rzadszy i padało na nas coraz więcej promieni słonecznych. 

Leśna dróżka stawała się teraz coraz szersza i miała coraz więcej odnóg. Nagle usłyszeliśmy stukot 

kopyt i skrzypienie drewna. Szybko schowaliśmy się zza krzakami. Serce waliło mi jak młotem. 

Bałam się, że ktoś zauważy nas albo usłyszy nasze szybkie oddechy. Mógł być to Gramt. Na samą 

myśl po moich plecach przebiegł zimny dreszcz. Bardzo się bałam. Tak bardzo mnie chciałam znowu 

trafić do niewoli. A co jeżeli ten Gramy mnie rozpozna i zabije od razu. Wzięłam po cichu głęboki 

wdech, by się uspokoić ponieważ przez moje obawy zaczęłam cała się trząść. Powóz był coraz bliżej, 

a serce waliło mi coraz szybciej. Wszyscy wstrzymaliśmy oddech, gdy nas mijał. Był tak blisko, że 

gdybym wystarczająco daleko wyciągnęła rękę zza krzaków, mogłam go dotknąć. Gdy odgłos 

skrzypiących kół cicho powoli, postanowiłam wyjrzeć lekko i się upewnić, że już nam nic nie grozi. 

To niemożliwe. Za sterami siedział Elf, najprawdziwszy Elf! Nigdy w życiu żadnego nie widziałam. 

Wiedziałam, że istnieją, ale po wojnie o tron, cała ich rasa ruszyła w głąb królestwa i ślad po nich 

zaginął. Uczono nas, że są to istoty bardzo próżne i dumne, ale też waleczne i honorowe. Ludzie 

opowiadali różne historie z nimi związane. Podobno codziennie odbywał się u nich tak zwany Elfi 

Targ, podobno też posiadali magiczne moce i potrafili rzucać zaklęcia. Zawsze rasa Elfów kojarzyła 

mi się z różnymi tajemnicami i skarbami. 

- I jak? Możemy już wstać? - moje rozmyślania przerwało pytanie Lionela. 

- Słuchajcie, to był Elf! - powiedziałam podekscytowana. Od razu w oczach chłopaka pojawiły się 

małe iskierki. 

- Elf? Naprawdę? Może to oznaczać, że jesteśmy niedaleko ich wioski! 

Patrzyliśmy na siebie. Nadzieja. Tak dawno nie czułam tego uczucia. Nadzieja wypełniała całe moje 

ciało, dodawała energii. Musieliśmy to sprawdzić. Nawet jeżeli nie dotarlibyśmy to wioski, to 

przynajmniej wiedzielibyśmy, gdzie jechał ten powóz. Tak więc ruszyliśmy wzdłuż drogi. I dłużej 

szliśmy, tym częściej musieliśmy się chować, bo powozy na okrągło nas mijały. Po godzinie już nie 

wychodziliśmy w ogóle z krzaków, bo leśna dróżka zmieniła się w szeroką drogę, po której jeździły 

wszelakiego rodzaju wozy. Przez pięknie ozdobione karety, kończąc na starych i spróchniałych 

bryczkach. Szliśmy tak pochyleni i ostrożni przez dłuższy czas, aż prowadzący nas Lionel stanął  
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w miejscu gwałtownie. Podeszłam do niego zaskoczona i chciałam się go zapytać, dlaczego nie 

idziemy dalej, ale po tym co zobaczyłam, nie mogłam wydusić z siebie ani jednego słowa. 

Przede mną rozciągał się krajobraz wioski. Staliśmy na skraju lasu i wystarczyło zrobić trzy kroki  

na przód i wyszlibyśmy z cienia drzew. Wydeptana droga zmieniła się teraz w wybrukowaną ulicę, 

która ciągnęła się aż za moje pole widzenia. Po obu jej stronach stały bazary. Były one pełne 

najróżniejszych rzeczy. Niektórzy sprzedawcy wystawiali na nich barwne tkaniny lub biżuterię, 

niektórzy świeże owoce i ryby. Zgiełk był okropny. Wszyscy się przekrzykiwali, licytowali i walczyli 

o każdego klienta. Był niesamowity tłok. Bryczki i powozy ledwo się przeciskały przez tłum. To był 

słynny Elfi Targ. 

Odwróciłam się w stronę Edith i Lionela. Oboje byli wpatrzeni w obraz przedstawiony przed nimi, 

jak w piękne płótno. Pociągnęłam oboje za rękawy by zwrócili na mnie uwagę. 

-Musimy wyjść tam i wtopić się w tłum – zaproponowałam. 

- No, ale co wtedy? Chyba nie trudno rozróżnić elfa od człowieka! - powiedziała Edith. Opuściłam 

wzrok i zamyśliłam się. Co zrobić? Musieliśmy wyjść, nie mieliśmy wyboru. Nie wiedziałam, jak 

Elfowie zareagują na Ludzi. Wiem, że po wojnie zawarli układy z Gramtami dla bezpieczeństwa 

swojego gatunku. Nikt nie wie, jak one brzmiały, bo ich treść znali tylko przywódcy. Mogło się 

okazać, że wydadzą nas w ręce Gramtów albo zabiją. Musieliśmy zaryzykować. Nagle 

przypomniałam sobie o saszetce z monetami. No tak! Może któregoś z nich uda się przekupić, by 

nam pomógł. Odwiązałam mały woreczek i potrząsnęłam nim przed oczami siostry i chłopaka.  

- Może dzięki temu nam się uda? 

Przez chwilę musiałam jeszcze przekonywać Lionela i Edith, że to dobry pomysł i przecież nie mamy 

wyboru. Na szczęście ulegli i już po chwili szliśmy zatłoczoną ulicą. Serce biło jak najęte. Musiałam 

być ostrożna, bo każdy fałszywy ruch albo podejrzane zachowanie, a ktoś mógłby nas rozpoznać. Ku 

mojemu zdziwieniu nikt nie zwracał na nas uwagi. Każdy był pochłonięty swoimi sprawami. 

Trzymałam małą Edith blisko siebie bo bałam się, że sie zgubi w tłumie. Jeszcze żadna z nas nie 

widziała tylu istot na naraz tak blisko siebie. Byłam zagubiona i nie wiedziałam gdzie iść i co zrobić. 

Próbowałam zachować zimna krew ale nie wychodziło mi to wogule. Jak dobrze że miałam Lionela 

przy sobie. Wydawał się on spokojny i bez wahania prowadził nas przez tłum. Zorientowałam się że 

prowadzi nas do konkretnego stoiska. Zatrzymał się przy nim i rozglądnął się. Był to mały i skromny 

bazarek z różnorakimi butami. Były przepiękne. Kolorowe, wysokie, sznurowane i we wszystkich 

rozmiarach były wystawione  na skrzynkach i kocach. W nasza stronę odwrócił się sprzedawca. Był 

to niewysoki starszy elf z kozią bródką. Miał duży i szeroki uśmiech, przez który w policzkach robiły 

mu się małe dołeczki. Na głowie miał bordowy kapelusz ze sroczym piórkiem, spod którego 

wystawała para odstających i szpiczastych uszu. 

- W czym mogę pomóc…- zapał mężczyzny opadłm gdy nas zobaczył. Jego uśmiech zbladł, a oczy 
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otworzyły się szeroko. Lionel raczej się tym nie przejął, bo od razu przeszedł do zakupu: 

- Proszę trzy pary butów. Dla mnie i tych dwóch uroczych pań z tyłu. 

- Oczywiście, oczywiście…- wymamrotał sprzedawca i niepewnie odwrócił się w poszukiwaniu 

odpowiedniego obuwia. Po chwili przed nami stały piękne, sznurowane i zamszowe trzewiki. 

- Należy się dziewięć ekartów - powiedział mężczyzna. Podałam chłopakowi saszetkę a ten 

wyciągnął z niej monety i podał je sprzedawcy. Elf przyjął je, popatrzył na nas bardzo niepewnie  

i zwrócił się do kolejnego klienta. Chłopak złapał buty odszedł od stoiska. Byłam w szoku, bo nie 

miałam pojęcia, że Lionel potrafi być taki spokojny i opanowany. Bardzo mi to zaimponowało. 

Poprowadził nas bez słowa w jakiś mniej zaludniony przytułek. Było w nim znacznie spokojniej 

 i miałam wrażenie, że wreszcie mogę spokojnie odetchnąć. Chłopak rozdał nam buty i sam zaczął 

wkładać swoje bez słowa. Nadal będąc bardzo zdziwiona, nawet nie podziękowałam. Gdy je ubrałam, 

miałam wrażenie, jakbym chodziła po chmurach. Miałam całe poranione stopy od ciągłych 

wędrówek na boso. Gdy skończyłam zawiązywać na pętelkę moje sznurowadła, wstałam i zaczęłam 

lekko podskakiwać, by sprawdzić wytrzymałość butów. Z każdym kolejnym razem miałam wrażenie, 

że unoszę się w powietrze. Usłyszałam cichy chichot. Spojrzałam w dół na kucającego Lionela, który 

jeszcze wiązał sznurówki. 

- Widzę, że ci się podobają. 

- Nawet nie wiesz, jak bardzo! - powiedziałam z zachwytem. - A jak tobie się podobają, Edit? - 

zapytałam siostry. Dziewczynka nie odpowiedziała, mi bo była zajęta bieganiem i skakaniem wokół 

nas, śmiejąc się. – Myślę, że przypadły jej do gustu - roześmiałam się. 

- Ej! Co wy tu robicie? 

Podskoczyłam z przerażenia. Przed nami stał ten sam elf – sprzedawca. Stałam sparaliżowana i nie 

umiałam wydusić z siebie ani słowa. Edith schowała się za moimi placami i ściskała mocno moje 

ubranie. Oddech mi przyspieszył, a w mojej głowie zaczęłam panicznie szukać odpowiedzi, co 

miałam zrobić. Popatrzyłam mu w oczy. Dostrzegłam w nich bardzo dziwne uczucia. Patrzył na nas, 

jak ojciec karcący swoje dzieci, był zły, ale nadal je kochał i chronił. Wybiło mnie to z tropu. 

Dlaczego on się na nas tak patrzył? Rysy twarzy mężczyzny złagodniały i podszedł do nas. 

- Nawet nie wyobrażacie, jak tu może być niebezpiecznie. Macie szczęście, że mnie spotkaliście. 

Chodźcie za mną. 

Odjęło mi mowę. Co się przed chwilą stało?! Nie umiałam się ruszyć z szoku. Mamy zaufać obcemu 

mężczyźnie? Bądź co bądź, nie mieliśmy wyboru. Byliśmy w obcym miejscu i nikogo tu nie 

znaliśmy.  W razie potrzeby mamy przecież sztylet i miecz. Czy możemy mu zaufać? Spojrzałam  

na Lionela. Tak samo jak ja był bardzo zdziwiony, ale gdy nasze spojrzenia się spotkały, on tylko 

uniósł brew, wzruszył ramionami, złapał mnie za rękę, odwrócił się i ruszył za elfem. Edith ciągle 
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trzymała się mnie kurczowo i dreptała za nami. Mężczyzna prowadził nas przez kręte uliczki  

i przyciemnione zaułki, aż zatrzymał się przy skromnym drewnianym domku. Przed drzwiami były 

ustawione w równym rzędzie małe doniczki z kwiatkami. Sam dom sprawiał wrażenie starego  

i małego, ale biła od niego aura rodzinnej atmosfery i poczucie bezpieczeństwa. Gdy przeszłam przez 

próg, od razu zobaczyłam małe dziecięce buciki porozrzucane po całej podłodze. Mężczyzna na ten 

widok tylko westchnął głośno i przewrócił oczami. Poprowadził nas przez korytarz i doszliśmy  

do pokoju z dużym, masywnym i drewnianym stołem i kilkoma krzesłami. 

- Rozgośćcie się. Usiądźcie - zaproponował elf, a sam poszedł w nieznanym nam kierunku. Powoli  

i niepewnie odsunęłam jedno z krzeseł, usiadłam na jego skraju. Nadal nie byłam przekonana co  

do tego mężczyzny, więc wolałam w nagłym wypadku szybko wstać. Lionel i Edith zrobili to samo. 

Siedzieliśmy w ciszy i nie wiedzieliśmy, co zrobić. Nagle usłyszeliśmy z sąsiedniego pokoju dobiegł 

wysoki i piszczący odgłos gotowanej wody, a po około minucie pojawił się gospodarz z tacą,  

na której stały cztery kubki z parującą herbata. Rozdał każdemu po jednym i też przysiadł do stołu.  

- Śmiało, pijcie - powiedział elf, po czym sam wziął łyka. Nie byłam przekonana. Do tej pory 

mężczyzna wydawał się miły i przyjazny, ale co jeżeli ta herbata nam zaszkodzi w jakiś sposób. 

Nawet nie chciałam o tym myśleć. Postanowiłam jednak zaryzykować i spróbować napoju. Objęłam 

kubek palcami i poczułam od razu piekące, ale i przyjemne uczucie bólu. Chwyciłam za uszko  

i przyłożyłam go do ust. Ciepła para zasłoniła mi na chwilę widok, ale nie na długo, bo szybko 

zmieniła się w nicość. Wzięłam łyk herbaty. Gorący napój podrażniał od środka moje policzki i język, 

ale smak tej herbaty był nieziemski. Był bardzo słodki i podobny do smaku jagód i malin na raz. Płyn 

rozgrzał moje całe ciało, od opuszków palców po czubek głowy. Było to tak przyjemne uczucie, że aż 

zamknęłam oczy. Czułam się, jakby opatulał mnie ogromny i gruby koc. Otworzyłam je i poczułam 

na sobie wpatrzone we mnie spojrzenia. Lionel i Edith patrzyli na mnie z niepokojem, ale gdy 

zobaczyli, że nic mi się nie stało, też spróbowali herbaty. 

- Jaka dobra! - zachwyciła się moja siostra. Elf roześmiał się dumnie. 

- Cieszę się, że ci smakuje - odpowiedział.  

Nastała chwila ciszy, aż gospodarz zabrał głos: 

- Nazywam się Tristian i jak już wiecie, jestem sprzedawcą butów. Jak wy się nazywacie? 

- Ja jestem Amora, to moja młodsza siostra Edith ,a to Lionel- wymieniał nasze imiona, pokazując  

na nas po kolei. Tristian w odpowiedzi tylko kiwnął głową. Przez chwilę wyglądał, jakby zastanawiał 

się nad dobraniem odpowiednich słów, aż powiedział: 

- Słuchajcie, nie możecie tu być. Nasze prawo tego zabrania - przerwał jakby sprawdzał, czy  

na pewno go słuchamy. Wziął głęboki oddech i kontynuował - Jak pewnie wiecie, po wojnie o tron 

rasa Elfów zgodziła się na ugodę pomiędzy Gramtami i dla bezpieczeństwa rasy wyruszyliśmy  
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w głąb lądu. Jedna z tych umów zabraniała nam pomagania rasie Ludzi pod karą śmierci. Nasz 

ówczesny władca dla pokoju zakazał wjazdu Ludziom na nasze terytorium. Ale jest jeden wyjątek, 

kiedy to człowiek może legalnie przebywać w naszej wiosce. Może spokojnie stąpać po naszej ziemi 

tylko wtedy, gdy jest, ładnie ujmując, służącym jednego z mieszkających tu Elfów. Wyglądacie mi  

na naprawdę uczciwe i porządne dzieciaki, które potrzebują dachu nad głową. Bardzo chciałbym 

wam pomóc i was przygarnąć, więc stąd moje pytanie. Czy chcecie u nas zamieszkać i pomagać nam 

w obowiązkach domowych? Naprawdę nalegam. Szczerze, przydałaby mi się jakaś pomocna, dłoń  

bo ja mam już swoje lata i trójkę dzieci na głowie. To jak, przyjmujecie moją propozycję? 

Oniemiałam. To działo się tak szybko. Obcy Elf proponował nam mieszkanie u niego za pomoc  

w domu. Nie miałam pojęcia, czy to dobry pomysł. Z jednej strony bardzo potrzebowaliśmy tego, bo 

nie mieliśmy sie gdzie podziać, z drugiej zaś nie wiem, czy powinniśmy zamieszkać w domu obcej 

nam rodziny. Tristian wyglądał na uczciwego Elfa skłonnego nam pomóc, a my moglibyśmy pomóc 

jemu. Odwróciłam głowę w stronę Edith i Lionela. Oboje wyglądali na tak samo zszokowanych jak 

ja. Chłopak popatrzył mi głęboko w oczy i powoli skinął głową na znak, że się zgadza. Popatrzyłam 

na siostrę. Dziewczynka wyglądała na zagubioną i zdezorientowaną. Przed oczami przeleciały mi 

wspomnienia z kilku poprzednich dni. Śmierć tylu ludzi przez Gramtów. Porwanie. Zabicie naszego 

ojca przez jednego z najeźdźców. Niekończąca się morderczo męcząca tułaczka.  Zdecydowałam. 

Musimy tu zostać. Dla naszego bezpieczeństwa. 

- Zgadzamy się – powiedziałam, nie patrząc na Tristiana. Dopiero po chwili odwróciłam głowę  

w jego stronę powoli.- Zostaniemy tu i pomożemy panu w gospodarowaniu domu - powiedziałam  

z pewnością i uporem w głosie. 

- Tak się cieszę!- krzyknął z radości elf. - Niezmiernie wam dziękuję! Bardzo mi pomożecie. 

- To my powinniśmy panu dziękować. Dzięki panu będziemy mieli gdzie spać i co jeść ,- powiedział 

Lionel. Mężczyzna pochylił się nad stołem i podał chłopakowi rękę. Lio potrząsnął nią a na jego 

twarzy zagościł szeroki uśmiech. 

- Chodźcie, oprowadzę was po domu - oznajmił Tristian, wstając od stołu i kierując się od wyjścia  

z pomieszczenia. Odsunęliśmy po kolei krzesła, by też wyjść. Moje nogi prawie się pode mną ugięły 

i aż musiałam się podeprzeć o stół. Złapałam siostrę za jej szczuplutką rączkę i ruszyłam  

za mężczyzną. 

- Uwierzcie mi, moje dzieciaki od razu was polubią. Jeden jest nawet w twoim wieku - zwrócił się  

do Edith. 

Tristian opowiadał nam o swoim domu, rodzinie i życiu podekscytowany, ale jego słowa do mnie nie 

docierały. Byliśmy bezpieczni. Te dwa słowa nigdy nie padły z moich ust. Przez całe życie żyłam 

ostrożnie i z największą uwagą przykładałam się do tego, by nigdy nas nie znaleźli. Przez ostatnie dni 

tyle razy pomyślałam, że to koniec, że umrę ale tak się nie stało i cudem przeżyłam. Zwiedzałam mój 
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nowy dom, w którym miałam po raz pierwszy poczuć co to znaczy nie bać się o kolejny dzień. 

Pojedyncza łza popłynęła po moim policzku i skapnęła mi na ubranie. Byłam szczęśliwa jak nigdy 

dotąd i odczuwałam prawdziwy spokój. Tak bardzo nie mogłam się doczekać mojego nowego życia. 

*** 

Minął miesiąc. odkąd zamieszkaliśmy we trójkę w rodzinie Tristiana. Codziennie pomagaliśmy mu  

w domu i w pracy. Ja najczęściej gotowałam obiad i zajmowałam się gromadką niesfornych szkrabów. 

Lionel chodził pomagać Tristianowi do pracy i naprawiał zepsute przedmioty, a Edith sprzątała dom. 

Dzieci bardzo nas polubiły, w szczególności moja siostrę. Zdarzało się tak, że zamiast sprzątać, Edith 

bawiła się z nimi w najlepsze. Oczywiście, czasami musieliśmy się zamieniać obowiązkami i to ja 

chodziłam pomagać sprzedawać towar. Tak też było dzisiaj. Lionel musiał zostać w domu i naprawić 

cieknący dach. Zazdrościłam chłopakowi, że tak często chodził na targ. Było ta, wspaniale! Tyle 

ciekawych osób i kolorowych bazarów. Podczas pracy umiałam stanąć na chwilę i wpatrywać się  

w tłum. Tristian śmiał się wtedy, że ktoś rzucił na mnie urok. Klienci mężczyzny przyzwyczaili się 

już do widoku ludzi i miałam wrażenie, że nawet nas polubili. Podczas minionego miesiąca 

dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy na temat zwyczajów i kultury Elfów. Były to istoty bardzo 

mądre, miłe i niezmiernie przywiązujące uwagę do kultury własnej. Zawsze żegnali się, życząc sobie 

nawzajem miłego dnia i dobrego humoru. Bardzo mnie fascynowali. 

Dochodziło południe, więc pojawiało się coraz więcej klientów, a tłum stawał się coraz bardziej gęsty. 

Musiałam szybciej wykładać towar, bo buty sprzedawały się dzisiaj wyjątkowo szybko. Odwróciłam 

się tyłem do ulicy, by poszukać konkretnej pary dla pani, która złożyła specjalne zamówienie na nie. 

Były to wysokie, skórzane buty, w kolorze butelkowej zieleni, z wysokim obcasem. 

- Poproszę parę trzewików - usłyszałam za swoimi plecami. Stanęłam jak wryta. Mięśnie mi zastygły, 

tylko serce biło teraz kilkukrotnie razy szybciej. Nie mogłam w to uwierzyć. Ten głos. Odwróciłam 

się w stronę ulicy cała zesztywniała. Po drugiej stronie stoiska stała wysoka i szczupła postać. Była 

ubrana w ciemny płaszcz, jego kaptur zasłaniał całą jej twarz, ale spod niego wystawał jeden kosmyk 

jasnobrązowych loków, które rozpoznałam od razu. Otworzyłam lekko usta i ledwo wykrztusiłam  

z siebie tylko jedno słowo: 

- Mama? 

  

 


