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Widmo przeszłości 
  

Gospoda „Pod Zielonym Goblinem” nie należała do najbardziej ekskluzyw-

nych w mieście, ale bez wątpienia miała swój niepowtarzalny klimat i pewną 

renomę. Prowadząca ją wdowa była jedną z najbardziej tolerancyjnych pomię-

dzy rzeką Rwącą a górami Siedmiu Ojców. Niejedno widziała w swoim nie tak 

długim życiu i niejedno chciała jeszcze zobaczyć, dlatego nigdy nie zamykała 

drzwi przed najdziwniejszymi nawet gośćmi. Nieraz można było spotkać w jej 

izbach typy nieznanego pochodzenia, pachnące tajemnymi ziołami i dymami, 

skryte pod kapturami lub długimi chustami. Często rozmawiali w zrozumiałych 

tylko sobie językach a na stoliki wyciągali skórzane i lniane woreczki, w któ-

rych coś pulsowało, drżało lub wydawało dziwne dźwięki. 

Częstymi gośćmi tej gospody była też barwna, bogata młodzież, która bądź 

to ciekawa świata, bądź to zła na swych opiekunów, wymykała się ze swoich 

owianych przepychem domów, by w atmosferze tajemnicy wypić szklaneczkę 

napoju, którego składu woleli nie znać. Mogli przy tym nabyć tutaj coś cieka-

wego, czym oczarowaliby swoje towarzystwo. Handlarzy bowiem też tu nigdy 

nie brakowało. Towar zawsze był legalny, choć czasem tylko przy specjalnej 

interpretacji prawa. Zwykle zaś była to jakaś nowość, która przyciągała tych, 

którzy lubią na nowości wydawać swoje srebrne lub złote. 

„Pod Zielonym Goblinem” miała piwnicę, w której trzymano zapasy, parter, 

gdzie mieściła się obszerna izba główna, mała kuchnia i jeszcze mniejsze pokoi-

ki dla właścicielki i służby oraz piętro, gdzie były pokoje dla gości. Zwykle izby 

na piętrze wynajmowano na jedną, góra dwie noce. Tylko jeden z gości zatrzy-
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mał się tu na dłużej, można by rzec, że zamieszkał na stałe, bo od roku nie 

zmieniał pokoju. Gość ten w początkowych dniach wzbudził sensację i obawy 

klientów, po pewnym jednak czasie przyzwyczajono się do jego niemal niezau-

ważalnej obecności. Posiłki jadał u siebie, a w głównej izbie pojawiał się rzad-

ko, tylko wchodząc lub wychodząc z gospody. Nie mniej jednak każde jego 

zjawienie wzbudzało w większości miejscowych i przybyłych nieprzyjemny 

dreszcz. Dreszcz pojawiał się nagle, z pierwszym spojrzeniem gościa, znikał 

powoli, dawno po jego odejściu. Nawet stali bywalcy nie mogli przywyknąć do 

tych zimnych, stalowych oczu. 

Z czasem jednak ten dreszcz stał się kolejną przygodą, której można do-

świadczyć „Pod Zielonym Goblinem” i przyniósł gospodzie jeszcze większą 

sławę. Znajdując się na skraju centrum miasta, parę domów zaledwie od mrocz-

nych jego zaułków, to miejsce łączyło niejako te dwa różne światy. 

- Spójrzcie! Zupełna nowość! Prawdziwa okazja! – próbował ściągnąć na 

siebie uwagę niewysoki, krępy młody handlarz, który bywał tu przynajmniej raz 

w tygodniu pokazując swoje najnowsze magiczne produkty. Kilka twarzy od-

wróciło się w jego stronę. – Syntetyczne błędne ogniki! W stu procentach legal-

ne. – Odkręcił słoiczek, z którego wyleciało kilkanaście ciemnoniebieskich, fos-

foryzujących stworzeń wysokości dwóch cali. Ich maleńkie skrzydełka trzepota-

ły z zawrotną szybkością, utrzymując niektóre z nich w miejscu. Inne na prze-

mian wzbijały się lekko w górę i opadały, lub wykonywały podobne ruchy w 

przód i w tył. Każde wyglądało, jakby płonęło delikatnym, błękitnym płomie-

niem. Szum ich skrzydełek przypominał szemranie górskiego strumienia. – 

Czyż nie są wspaniałe? Każda dziewczynka chciałaby mieć swojego własnego 

błędnego ognika. 

Zachwalając swój towar powiódł wesołym spojrzeniem po sali i natknął się 

na wzrok wchodzącej po schodach kobiety, która ze znudzoną miną patrzyła na 

fruwające stworzenia. Nie zauważył, gdy weszła głównymi drzwiami i bezsze-

lestnie przeszła przez całą izbę. Pod wpływem jej spojrzenia twarz handlarza 
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pokryła się rumieńcem. Po jego plecach przeszły nieprzyjemne ciarki. Szybko 

odwrócił głowę, żeby nie widzieć tych szarych, lekko zmrużonych oczu, których 

zimnego, pogardliwego blasku nie był w stanie przesłonić cień z zakrywającego 

jej głowę ciemnozielonego kaptura. Odwrócił od niej wzrok, ale nie spuścił z 

niej swojej uwagi. Intensywnie wsłuchiwał się w odgłosy dochodzące ze scho-

dów obawiając się tak dobrze mu znanego, pełnego pogardy prychnięcia. Kobie-

ta jednak szła dalej, nie interesując się handlarzem czy jego towarem i nie ko-

mentując ich w żaden sposób. Mężczyzna odetchnął z ulgą, ale dreszcze pozo-

stały. 

Kobieta sprawiała wrażenie niezamożnej. Miała na sobie zgniłozielony 

płaszcz, który wyglądał, jakby służył jej od wielu, wielu lat. Jego spłowiały kap-

tur wciąż miała na głowie, nie chcąc wzbudzać pustej sensacji. Po drewnianych 

schodach wchodziła powoli, lewą rękę przesuwając po gładkiej, jesionowej ba-

rierce. Ignorowała dochodzące ją z dołu oklaski i pełne zachwytu okrzyki na 

syntetyczne błędne ogniki. Co wieczór słyszała te brawa, zmieniał się tylko ich 

obiekt. Co wieczór słyszała śmiechy. Nudzili ją ci wszyscy ludzie. Zawsze tacy 

sami. Za każdym razem, kiedy wracała do swojego pokoju, ktoś zachwalał nowe 

cudo, ktoś inny od razu je kupował. Maleńkie magiczne cudeńka, zabawki dla 

córek, kochanek, czasem żon. Śmiechy i krzyki witały ją codziennie, ale do niej 

już nie dochodziły. Zobojętniała na ten bezsensowny wrzask. Był poza nią. Jak 

cały ten świat. 

Trzecie drzwi na prawo prowadziły do jej pokoju. Ujęła klamkę i przez chwi-

lę trzymała ją w dłoni czekając, aż zaklęcie wyczuje, że to ona i otworzy zamek. 

Drzwi ustąpiły bez najmniejszego skrzypnięcia pozwalając jej wejść do środka. 

Lekkim ruchem środkowego i wskazującego palca zapaliła świece. Pokój pogrą-

żył się w niewyraźnym, kładącym długie cienie świetle. Na wprost wejścia, przy 

bocznej ścianie stało łóżko. Drzwi zatrzasnęły się za nią same, kiedy podeszła 

prosto do niego, zdejmując kaptur. Pod nim ukazały się długie, popielato-blond 

włosy, wyglądające, jak po całodziennej walce z wichurą. Rozpinała płaszcz, 
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gdy z cienia pomiędzy szafą a oknem ktoś się wynurzył. Była odwrócona do 

niego tyłem, nie widziała go, ale wyczuwała i rozpoznawała jego obecność. 

Spokojnie dalej rozpinała guziki. 

- Witaj, Betelgez – przemówił męski głos. – Wciąż nieopatrznie nie zamy-

kasz okna. 

Milczała. Nie była w nastroju na pogawędki. Zdjęła płaszcz i położyła go na 

łóżku. Zdjęła przewieszoną przez ramię torbę i rozpięła guziki bluzki. Mężczy-

zna przesunął się do okna i usiadł na framudze opierając się plecami o jej we-

wnętrzna stronę i podciągając lewą nogę. 

- Nigdy nie wiesz, kogo zastaniesz – dodał. – Nie pytasz, po co wpadłem? 

Ignorowała go, ale jemu zdawało się to wcale nie przeszkadzać. Cierpliwie 

patrzył na jej plecy ale jego uśmiech powoli znikał z ust. Nie był to skutek jej 

zachowania, przywykł do jej humorów. Spoważniał z powodu dla którego tu 

przybył. Betelgez właśnie zdejmowała jeden z amuletów, kiedy powiedział: 

- Rufius wrócił. 

Jej dłonie na kilka sekund zamarły w bezruchu. 

- Oczywiście, wszyscy zostali już postawieni w stan gotowości. Wpadłem, 

bo pomyślałem, że chciałabyś wiedzieć. 

Mężczyzna przez chwilę czekał na jakąś reakcję, chociaż tak naprawdę nie 

spodziewał się żadnej. Blask świec padał na jego pociągłą twarz, wąskie usta i z 

lekka drapieżny, orli nos. Szare, błyszczące oczy wbijały się w tył głowy Betel-

gez. Powiew wiatru poruszył jego ciemnymi włosami, których kosmyki układa-

ły się niesfornie, jak pióra mokrego ptaka. Uśmiechnął się półgębkiem i zamie-

nił w kruka. Metamorfoza była nagła, bez żadnego dymu, trzasku czy powolne-

go zmieniania formy. W jednej chwili był mężczyzna, w drugiej – ptak. Zatrze-

potał skrzydłami i odfrunął w noc. 

Betelgez zamrugała powiekami. Z powrotem zarzuciła na siebie torbę oraz 

płaszcz i wyskoczyła przez okno na dach przybudówki. Rozejrzała się uważnie 

po ulicach nocnego miasta. Niedbałym machnięciem ręki zgasiła świece. Przy 
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rogu stajni poruszył się jakiś cień. Cień, który za chwilę podąży za nią. Betelgez 

ruszyła w drogę. Przeskakiwała z dachu na dach, zwinna, niczym kotka. Bez 

zachwiania szła samymi ich szczytami. Mężczyzna spod stajni podążał za nią w 

dole. Nie było to nic nowego. Wciąż ją śledzili, wciąż czekali, aż powinie się jej 

noga. Czaili się w mroku, czekali z nadzieją na jej błąd. Betelgez stanęła na 

szczycie dachu, doskonale widoczna na tle nieba. Spojrzała prosto na śledzącego 

ją, wyprostowana, dumna, wyzywająca i nieruchoma. 

- Śpij – szepnęła słodko tuż koło ucha śledzącego ją z dołu mężczyzny. 

Upadł miękko na ziemię rozpryskując błoto. Obie Betelgez spojrzały na siebie i 

ruszyły, górą i dołem, w stronę innej gospody, znajdującej się poza centrum, w 

jednej z bardziej zakazanych uliczek. 

Betelgez na dachu zaczekała, aż ta na ziemi stanie tuż obok drzwi. Kiedy ta 

na dole zajęła pozycję, pierwsza wśliznęła się przez okienko na poddaszu. 

Otworzyła zaklęciem klapę w podłodze i miękko opadła na pusty, pogrążony w 

półmroku korytarz. Podkradła się do balustrady, z której widziała całą izbę 

główną. Przyczajona w ciemnościach czekała obserwując wszystko, co działo 

się w dole. Wtedy ta z ziemi weszła. 

- Betelgez, jak dobrze panią widzieć – powitał tę na dole łysawy mężczyzna 

w zielonej kamizelce i fartuchu, który kiedyś był zapewne biały. Nie był wy-

lewny. Jego oczy biegały nerwowo po twarzach ludzi w sali. – Mam zamówione 

przez panią czarne agaty. Są pierwszej jakości. Proszę za mną, mam je na zaple-

czu. 

Ruszyła za nim. Swoje spotkania służbowe zwykle odbywała na zapleczach 

podrzędnych spelunek. Nikogo to nie dziwiło. Takie, jak ona, nie miały wstępu 

do szanujących się miejsc, ale tam, gdzie królowała dwuznaczność i siła, Betel-

gez była jak w domu. 

Na zapleczu zwykle ktoś na nią czekał. Klient. Betelgez zarabiała na życie 

głównie rzucaniem uroków na zamówienie, czasem ich zdejmowaniem. Nie by-

ło to do końca moralne, ale legalne, dopóki nie stwarzało zagrożenia życia urze-
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czonego. Klient pokazywał jej osobę, którą miał dotknąć zły czar. Zazwyczaj 

sam przyprowadzał tego kogoś do gospody, żeby się z nim napić i zostawiał na 

trochę przy stoliku czy barze. Potem mówił Betelgez, jaki sobie życzy urok. Ona 

patrzyła i jeśli decydowała się podjąć zadania, podawała cenę. 

Betelgez spojrzała na wskazanego jej właśnie małego, chudego człowieka. 

Miała go dotknąć Urokiem Koślawej Nogi. 

- Nie da rady – powiedziała odwracając się do klienta. 

- Jak to? – spytał zdziwiony i spojrzał na łysawego mężczyznę, który ją tu 

przyprowadził. – Myślałem, że dla słynnej Betelgez taki urok to drobnostka. 

- Nie rzucam zaklęć mogących trwale uszkodzić czyjeś zdrowie lub zagrozić 

życiu. To nielegalne – oznajmiła takim tonem, jakby informowała o oczywisto-

ści. 

- Ale to nie jest groźny urok! Nie przynosi trwałych szkód! 

- Dla zdrowego człowieka – przyznała. – Ten tutaj ma bardzo słabe kości i 

chore serce. Kontuzja może przynieść mu trwałe kalectwo, a szok – śmierć. Nie 

będę tak głupio ryzykować. 

Klient rozdziawił usta. Dopiero po kilku chwilach pojął złożoność sytuacji. 

Betelgez była na warunku. Gdyby ten urok rzeczywiście okazał się tragiczny w 

skutkach, odpowiednie służby szybko doszłyby, kto go rzucił. Wtedy Betelgez 

bez sądu wróci do celi. 

- Przepraszam – powiedział szczerze, nieco drżącym głosem, starając się 

uniknąć jej wzroku. Wolał nie robić sobie tak potężnego wroga. – Nie wiedzia-

łem, że to mogło być dla niego niebezpieczne. Inaczej nigdy bym… 

Skinęła głową. Jej surowa twarz i mroczne oczy nie okazały złości. Była 

obojętna, jak zawsze, ale ta obojętność wywoływała dreszcze u każdego, kto 

musiał mieć z nią do czynienia. 

- To ja… – wymamrotał niedoszły klient – już sobie pójdę. 

Nikt nie zaprotestował, gdy podniósł się z krzesła. Przy drzwiach obejrzał się 

szybko, czy nie ściga go jakieś zaklęcie i znikł w dużej sali. 
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- Masz jeszcze coś? – Betelgez zwróciła się do łysawego właściciela gospo-

dy. 

- E… tak. Pewna dama obawia się, że na list do niej rzucono urok. Boi się go 

otworzyć. Zostawiła go u mnie – pogrzebał w kieszeniach swojego surduta. – O, 

jest tutaj. I zapłata. To za oględziny – położył na stole zapieczętowaną kopertę i 

pięć srebrnych. 

Betelgez usiadła i przyjrzała się kopercie. Zmrużyła oczy. Jej usta poruszyły 

się bezgłośnie, a czarna pieczęć zaczęła dymić. Coś zaczęło drgać w jej środku, 

jakby skakało tam kilkanaście żuków. 

- Pieczęć nasączona jadem świądowym, przy przełamaniu obsypuje tego, kto 

jej dotyka. W środku opryszczkowe kulki. Niewiele. Pewnie zaklęte w konkret-

nym słowie. Uaktywniają się na tym, kto je przeczyta. Czy ta dama życzy sobie 

zdjęcia uroków? 

- Tak. I, jak to możliwe, odwrócenia. – Położył na stole brzęczącą, dość po-

kaźną sakiewkę. 

Betelgez uśmiechnęła się krzywo, co wyglądało jak nieprzyjemny grymas. 

Sakiewka brzęczała złotem, nie srebrem. Lubiła robić interesy z damami. Pa-

nicznie bały się czarów i słono płaciły za najmniejsze rzucenie lub zdjęcie uro-

ku. Nigdy nie pytały o cenę, zawsze przesyłały brzęczące sakiewki, jakby roz-

mowa o cenie i ewentualne targowanie były ponad nie. 

- Cofnij się – mruknęła wydobywając z torby niewielki, kamienny krążek z 

wyrytymi na nim starożytnymi runami. 

Mężczyzna cofnął się pobladły. Jak większość ludzi wierzył, że wszystkie 

amulety Betelgez zawierają w sobie straszną, zakazaną moc. Kobieta obrzuciła 

go drwiącym spojrzeniem. Trzymając krążek w prawej dłoni umieściła go nad 

kopertą i syknęła: 

- Szenesz…Inoszu szealesz… 

Kiedy jej głos rozbrzmiewał w ciszy zaplecza, koperta zaczęła dymić, potem 

wybuchła kłębem czarnego pyłu. Betelgez dmuchnęła w niego i zakończyła: 
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- …ikesse. 

Na stole leżała koperta, nieruchoma, cała i czysta, jakby nic się z nią nigdy 

nie działo. 

- Rano nadawca listu obudzi się z bardzo brzydką opryszczką i świądem – 

oznajmiła zgarniając sakiewkę. – List jest bezpieczny. Możesz go oddać. – Sa-

kiewka i amulet wylądowały w jej torbie. – Czy jeszcze coś? – zapytała. 

- Nie. Na dzisiaj to koniec. 

- Dobrze. Teraz poproszę moje agaty… 

 

W tym samym czasie, gdy Betelgez pracowała na zapleczu, jej drugie ja, 

przez nikogo nie zauważone, przemknęło w głąb korytarza i stanęło naprzeciw-

ko przedstawiającego scenę pasterską gobelinu. Wyjęło zawieszony na szyi inny 

amulet, też krążek, ale złoty, z zupełnie odmiennym niż na tamtym pismem na 

powierzchni. Za gobelinem na którym dwoje pastuszków pod bliżej nieokreślo-

nym drzewem splatało się w czułym uścisku, były ukryte drzwi. Betelgez wie-

działa, że są właśnie tam. Stanęła naprzeciw nich i celując w nie amuletem wy-

szeptała zaklęcie kładąc nacisk na wyraźne wypowiedzenie każdej głoski: 

- Ekke. 

Gobelin znikł, jakby go tam wcale nie było, a drzwi, które się ukazały, otwo-

rzyły się. Za nimi była tajna komnata oświetlona świecami. W jej końcu siedział 

czarodziej w średnim wieku. Zobaczywszy, jak Betelgez wchodzi, powstał prze-

straszony. Chciał krzyknąć, rzucić czar, ale ona była szybsza. Uderzyła w niego 

Znakiem i przygwoździła do ściany. W jej ręku błysnął nóż. Oniemiały ze stra-

chu czarodziej śledził jego ostrze zbliżające się do swego gardła. 

- Rufius Ran – wychrypiała świdrując go wzrokiem. 

Czarodziej był przerażony. Jego oczy zamieniły się w spodki, a twarz pokry-

ły grube krople potu. 

- Ja nie… – wyjąkał drżącym głosem. 

- Nie spytam ponownie – przycisnęła nóż. 
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- Nie wiem, gdzie jest, przysięgam, ani jakie ma plany. Mówią, że czegoś 

szuka. Nie wiem, czego. Ma przybyć do miasta… 

Puściła go. Jej nóż błyskawicznie zniknął za pasem. Czarodziej bezwładnie 

osunął się na ziemię. Betelgez pogardliwie wykrzywiła wargi. Tacy jak on zaw-

sze napawali ją niesmakiem. 

Po chwili była już na dachu, przycupnięta na nim, jak poprzednio. Czekała, 

patrząc na wejście, aż jej sylwetka pojawi się na dole. Kiedy wyszła, ich oczy 

się spotkały. Obie ruszyły w drogę powrotną. Kiedy dotarły do mężczyzny, któ-

ry ją śledził, ten wciąż leżał na ziemi. Betelgez pochyliła się nad nim i szepnęła 

mu do ucha: „Obudź się”. 

Wstał natychmiast i potoczył wokół siebie wzrokiem. Nikogo nie było. Tylko 

na dachu stała samotna, dumna sylwetka kobiety, którą śledził. Sprawdziła coś 

w swojej torbie i zawróciła. Najwyraźniej zapomniała czegoś zabrać. Ruszył za 

nią. 

 

Następnego przedpołudnia Betelgez zeszła na śniadanie. Była ciekawa, czy 

miasto już szepce o powrocie Rufiusa. Szeptało. Usłyszała wypowiadane cicho 

przy drugim stole plotki o pojawieniu się Rufiusa Rana w okolicy. Usługująca 

jej kelnerka zerkała na nią lękliwie, jakby w obawie, że wraz z tym powrotem 

Betelgez porzuci swój spokojny tryb życia i powróci do starych przyzwyczajeń. 

Ignorowanie otoczenia weszło już Betelgez w krew, tym razem jednak poczuła 

się nieswojo. Nie podobało jej się, że ludzie łączą jej nazwisko z Rufiusem. Nie 

dokończywszy śniadania wstała i posławszy dziewczynie chmurne spojrzenie, 

wyszła. 

Siąpił drobny deszczyk. Zarzuciła na głowę kaptur i przysłaniając nim twarz 

przebiegła na drugą stronę ulicy. Ruch nie był duży, jak na tę porę dnia. Prze-

chodniów prawie nie mijała. Krople deszczu mąciły kałuże, które tej nocy były 

zaledwie plamami przesychającego błota. 
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Ruszyła ku wschodniej bramie miasta. Krok miała szybki, ale nie biegła. Do 

umówionego spotkania miała jeszcze sporo czasu, a nie zamierzała czekać, aż 

Lose będzie wolny. Po jakiejś półgodzinie była prawie na miejscu. Jeszcze za-

nim skręciła w bramę podwórka, słyszała wściekłe krzyki jednego z poganiaczy. 

W podwórzu mieściła się siedziba firmy „Czarodziejskie zwierzęta Lose i 

Lesse”. Zajmowali cały dwupiętrowy budynek, dziedziniec i wszystkie stajnie. 

Trudnili się chwytaniem oraz handlem wszelkich zwierząt o magicznych wła-

ściwościach oraz prowadzeniem sklepiku z kopytami, rogami, włosami, sierścią 

i całą resztą asortymentu potrzebnego wykwalifikowanym magom a pochodziło 

od obiektów fauny. Większość towaru zwykle sprzedawali spod lady, żeby 

omamić wszystkowidzące oczy prawa. Trudno jest handlować sercami tryto-

nów, kiedy polowania na nie są przestępstwem ściganym z urzędu. Jeżeli jakiś 

czarodziej potrzebował elementu pochodzenia zwierzęcego, czymkolwiek by nie 

był, znajdował go tutaj. 

Krzyki, które słyszała Betelgez, należały do Foya szarpiącego za postronek, 

do którego przywiązany był niezwykle ładny okaz koziorożca. Foy wymachiwał 

nad nim batem, podczas gdy przerażone zwierzę darło grunt kopytami i uderzało 

o boki swym końskim ogonem. Jego beżowo-złota sierść lśniła od deszczu i po-

tu. 

- Ty głupcze! Znarowisz go! – wrzasnęła od okna na piętrze żona Lessego. – 

Jak obniżysz jego wartość, wywalę cię na zbity pysk! 

Była urocza, jak zawsze. Betelgez nie pamiętała, by ta niezwykle chuda, 

niemal zasuszona kobieta zwracała się do kogoś inaczej, niż poprzez wrzask. 

Kiedy Foy opuścił bat, dostrzegła zbliżającą się Betelgez. Rozpoznała ją, choć 

nie dała tego po sobie poznać. Zniknęła za oknem, zamykając je z głośnym trza-

skiem. 

Betelgez nie przywitała się z Foyem przechodząc obok niego. Ten patrzył na 

nią spode łba, nie otwierając ust. 

- Lose jest w sklepie, czy w stajni? – spytała sucho. 
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- W stajni – mruknął. 

Zamiast wejść przez drzwi na wprost, Betelgez zboczyła w prawo, do uchy-

lonych wierzei. Nie pierwszy raz była w tym miejscu, więc drogę znajdowała 

bez problemu. Kiedy weszła do stajni, w jej nozdrza uderzył charakterystyczny 

dla tego miejsca zapach zwierząt, ich paszy i odpadków. 

Tuż przy wejściu jasnowłosy podrostek wygrabiał ściółkę z jednego z bok-

sów. Słysząc jej kroki, przerwał pracę. Nie wiedziała, czy ją rozpoznał, chłopak 

był nowy. Widząc obcą kobietę ukłonił się jej nisko. Potem obejrzał na stoją-

cych przy końcu boksów trzech rozmawiających ze sobą mężczyzn. Jeden z 

nich, niemłody, o chytrej twarzy, to był Lose. Drugiego, bez wątpienia łowcę 

zwierząt, Betelgez znała z widzenia. Możliwe, że mijali się właśnie w tym miej-

scu. Trzeci wyglądał na bardzo bogatego kolekcjonera. Co chwilę wskazywał na 

jeden z boksów błyskając przy tym złotymi pierścieniami i zatopionymi w nie 

drogimi kamieniami. Chłopiec najwyraźniej nie wiedział, czy ma ją wpuścić, 

czy wezwać któregoś z mężczyzn. 

- Pracujesz tu od niedawna – Betelgez zwróciła się bezpośrednio do niego. 

- Tak, proszę pani… Od tygodnia – pokrył się rumieńcem. 

- Jestem umówiona z panem Lose – jej głos był łagodny. – Myślisz, że jego 

obecne spotkanie długo jeszcze potrwa? 

Chłopak wyglądał na zaskoczonego. Najwyraźniej nie często ktoś pytał go, 

co myśli. 

- Chyba nie… – odparł cicho. – Ustalili już cenę więc… – obejrzał się. – O, 

już skończyli – dodał wyraźnie ucieszony. 

Mężczyźni uścisnęli sobie ręce. Zanim się rozeszli, dostrzegli Betelgez. Na 

twarzy bogacza odmalowała się niepewność. Lose ukłonił się jej nisko i ruszył 

naprzeciw niej. 

- Przepraszam, że musiała pani czekać, Betelgez – powiedział. – Nieplano-

wana transakcja. Nie gniewa się pani, prawda? 
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- Swoim gniewem nie szafuję na prawo i lewo – odparła wracając do swoje-

go chłodnego tonu. 

- To bardzo dobrze. Znakomicie. Pozwoli pani ze mną… 

Tamci dwaj znikali już w gabinecie Losego. Betelgez była pewna, że bogacz 

wolał uniknąć bliższego z nią kontaktu. Lepiej nie ryzykować nieprzyjemnych 

plotek i znajomości, które, choć przypadkowe, mogły nieść za sobą poważne 

konsekwencje nie tylko na polu towarzyskim. 

Lose wskazał jej drzwi swojego gabinetu. Betelgez ruszyła przodem. Minęła 

dwa boksy, kiedy w trzecim coś ze strachem uciekło pod przeciwległą ścianę. 

Tak było jeszcze w dwóch kolejnych. 

- Nasz najnowszy nabytek – powiedział z dumą Lose. – Dzisiaj dostarczone i 

już sprzedane. Wspaniała rodzinka jednorożców. Mieliśmy szczęście, żadne nie 

zostało zranione. 

- Tak, to duże szczęście – odparła obojętnie odwracając od stworzeń wzrok. 

Jednorożce jej nie lubiły. Zresztą z wzajemnością. To nie zmieniało faktu, że się 

na nich znała. – Mam nadzieję, że włosy, które masz dla mnie, Lose, nie pocho-

dzą z tych egzemplarzy. 

Na twarzy Losego pojawiło się uznanie. 

- Oczywiście, że nie. Nie śmiałbym, pani Betelgez. Dla pani zawsze towar 

najwyższej jakości. 

- Zobaczymy. 

Przytrzymał jej drzwi a gdy weszła, wskazał jej fotel. Po tamtych dwóch nie 

było już śladu. Musieli wyjść drzwiami wiodącymi do domu. Lose podszedł do 

szafki, otworzył ją zaklęciem i wydobył z niej niewielkie pudełko. Otworzył je i 

wręczył Betelgez. 

- Pochodzą ze wspaniałego, stuletniego ogiera żyjącego nad Jeziorem Zapo-

mnienia. Widzi pani, jak białe złoto prześwieca w każdym włosku? Udało nam 

się zdobyć tylko trzy. Wszystkie przeznaczyliśmy dla pani, oczywiście. 
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Betelgez oceniała każdy włos oddzielnie. Wszystkie bez wątpienia pochodzi-

ły z tego samego okazu. Nie były idealne, ale bardzo wysokiej klasy. Spełniały 

jej wymagania. 

- Ile? – spytała podnosząc wzrok na Losego. Jego twarz wyraźnie się rozja-

śniła. 

- Po dwadzieścia za sztukę. Zapewniam, że są tego warte – dodał pospiesz-

nie, chociaż po twarzy Betelgez nie był w stanie odczytać, co ona o tym myśli. 

Betelgez skinęła głową. 

- Teraz  pióra gryfa. 

Lose się rozpromienił. Betelgez zamknęła pudełko i postawiła obok siebie. 

Po chwili trzymała w dłoniach następne. W jego wnętrzu spoczywało pięć sza-

rych piór. 

- Puch – prychnęła z niechęcią. – Prosiłam o lotki. 

- Och, tak – zmieszał się handlarz. Zabrał z jej dłoni pudełko i przyniósł ko-

lejne. 

- Czy to jest najwyższa jakość, jaką masz? – spytała patrząc na matowe, sza-

re pióra. 

- Niestety. Trudno teraz o gryfy. Wszystkie z jakiegoś powodu przeniosły się 

w góry. Pióra wyrwane żywemu okazowi miałem ostatnio przed miesiącem i – 

tu się jej skłonił – wszystkie sprzedałem pani. 

- To bardzo niefortunnie… 

- Dlatego cena nie będzie wysoka, choć podczas ich zdobywania jeden z mo-

ich ludzi omal nie stracił życia. Jednak dla tak szacownych klientów jak pani… 

Niech to będzie drobna rekompensata za niższą jakość towaru. Dziesięć za 

wszystkie. 

Lotki nie zrobiły na niej zbyt dobrego wrażenia, ale były jej potrzebne. Zaw-

sze jednak można zrekompensować ich słabszą magiczną siłę odrobiną soku z 

wiciokrzewu. Cena rzeczywiście nie była wygórowana. 

- Niech będzie. A co z… 
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- Mam – Lose powiedział to tak cicho, że niemal szeptem. Rozejrzał się, czy 

nikt ich nie podgląda i otworzył skrytkę w ścianie, tuż obok portretu ponurej i 

pompatycznej kobiety, matki Losego i Lessego. Wydobył z niej mały, zielon-

kawy, bogato zdobiony flakonik ze złotą zatyczką. W jego wnętrzu znajdował 

się proszek. – Mam – powtórzył. – Czyż nie jest piękny? 

Betelgez ujęła flakonik w dwa palce i podniosła go pod światło. Przez chwilę 

oceniała go wzrokiem, potem potrząsnęła nim raz. Proszek zawirował ukazując 

w sobie przesłonięte mgłą obrazy i opadł. 

- Bardzo dobry – przyznała z uznaniem. – Szczerze mówiąc miałam wątpli-

wości, czy uda ci się zdobyć sproszkowany ząb olbrzyma. Od dwudziestu lat 

prawie nie ma go na rynku. 

- Pochwała z ust takiego, jak pani, klienta, to prawdziwe szczęście – Lose 

skłonił się nisko. – Mój znajomy z Doliny Sangria doniósł mi o niewielkim za-

pasiku u pewnego lokalnego handlarza. Podobno tylko tyle zostało po pustoszą-

cym tamte ziemie przed dwoma wiekami olbrzymie. 

- Domyślam się, że cena będzie odpowiednio wysoka do rzadkości tego to-

waru? 

Lose uniósł ramiona, jakby podkreślając, że to nie jego wina. 

- Takie są prawa rynku… 

- Więc? 

- Siedemdziesiąt… 

Zdobycie sproszkowanego zęba olbrzyma było tak samo trudne, jak zasuszo-

nego serca smoka, który zdechł ze starości. Niestety oba należały do niezbęd-

nych składników, jeśli poważnie myślało się o sztuce magicznej. Zaledwie 

odrobina zęba olbrzyma wystarczało na cały kociołek eliksiru jasnowidzenia. 

Cena, choć wysoka, była sprawiedliwa. Betelgez skinęła głową. 

- Muszę przyznać, że interesy z panią, Betelgez, to czysta przyjemność – 

ucieszył się Lose. – Jako jedyna zna pani prawdziwą wartość mojego towaru i 

nie próbuje się targować. 
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- Kto chce uzyskać pożądane efekty, nie może skąpić na składniki. Zbyt wie-

lu teraz czarodziei używa substytutów, zamiast oryginałów – wydobyła sakiew-

kę. – Dla niektórych kończy się to tragicznie. 

- Czyżby Maior Alaban…? 

- Rogu koziorożca nie zastąpi kozi. 

- No tak, oczywiście. 

Na dłoni Betelgez zalśniło złoto. Oczy Losego błyszczały nie mniej, niż mo-

nety. Każda z nich miała nominał dziesiątek, a takie zdarzały się niezmiernie 

rzadko. Betelgez rzuciła na stół dziesięć, potem ponownie sięgnęła do worka. 

Cztery kolejne z brzękiem wylądowało na poprzednich. 

Lose skłonił się po raz kolejny, ale nie ośmielał się sięgnąć po zapłatę. Bę-

dzie jego dopiero, gdy towar trafi do torby klientki. Zanim Betelgez zabrała to, 

co kupiła, jeszcze raz sprawdziła zawartość każdego pudełeczka, upewniając się, 

że nikt nie chciał jej oszukać. Był to stary, uznawany w magicznych kręgach 

zwyczaj. Betelgez wątpiła, by ktoś się ośmielił dopuścić się wobec niej próby 

oszustwa, ale pewne zwyczaje należało respektować. 

- Pani Betelgez… – spytał nieśmiało Lose – czy to prawda, że potrafi pani 

złamać każdy urok, każde rzucone zaklęcie? 

- Do tej pory nie natrafiłam na takie, z którym bym sobie nie poradziła w ten, 

czy w inny sposób. 

- I… starożytne klątwy Wchodu? 

Betelgez oparła się wygodnie na fotelu. To była jedyna oznaka zaciekawienia 

z jej strony. Głos, kiedy się odezwała, był taki, jak poprzednio. 

- Ze starożytnymi klątwami Wschodu problem nie polega na umiejętno-

ściach, tylko na stopniu tajności magii. Wiesz, że starożytna magia Wschodu, 

Zachodu, czy którejkolwiek innej części świata podlega pewnym… restrykcjom. 

- Tak, oczywiście – przyznał skwapliwie. – Moi ludzie znaleźli pewną księgę 

obłożoną klątwą. Oczywiście od razu oddaliśmy ją na przebadanie naszemu ła-

maczowi… Najwyraźniej jego umiejętności nie były wystarczające… Zapewnił 
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jednak, że nie jest to żadna tajemna magia. Po prostu… Trudno jest znaleźć spe-

cjalistę. 

- Owszem, trudno. 

- Więc pomyślałem, że może pani… 

Betelgez zazwyczaj nie rezygnowała z możliwości dobrego zarobku, zwłasz-

cza, jeśli wiązał się z wyzwaniem. A teraz, kiedy przez jej sakiewkę prześwieca-

ło dno, propozycja była jeszcze bardziej kusząca. 

- Wiem, że pani umiejętności są równie unikatowe, co zęby olbrzymów… 

- Cena za oględziny, to pięć srebrnych. Po ocenieniu stopnia trudności i ry-

zyka przy zdejmowaniu czaru, podaję cenę jego usunięcia. To moja standardowa 

procedura. Z pozoru niewinny urok może okazać się złożonym… Klient decy-

duje, czy określona przeze mnie stawka mu odpowiada. Wtedy do transakcji do-

chodzi, albo nie. 

- To uczciwe. Niczego innego nie mogłem się po pani spodziewać. Czy to 

znaczy, że podejmuje się pani? 

- Obejrzę tę księgę. Wtedy ocenię, czy tę klątwę można zdjąć. 

Lose się rozpromienił. 

- To cudownie! – zawołał. – Trzymam ją na górze. Zapraszam… 

- Jeśli nie jest zbyt wielka, by ją przynieść, wolałabym pracować tutaj. To 

miejsce jest odpowiednie do odczyniania uroków, spokojne i ciche. 

- Tak, oczywiście. Proszę poczekać, zaraz wrócę. 

Zniknął za drzwiami, nadzwyczaj podekscytowany. Z pewnością spodziewał 

się uzyskać za tę księgę wysoką cenę. Zabezpieczony starożytnymi klątwami 

wolumin już przez sam fakt zabezpieczenia był łakomym kąskiem dla zbieraczy. 

Gdyby przy tym zawierał jakieś nieznane szerzej zaklęcia lub przepisy, jego po-

siadacz mógł stać się prawdziwym bogaczem. Betelgez interesował tylko rzuco-

ny na księgę czar. Dawno już minęła ją żądza pogoni za nową wiedzą. Miała 

dobre dziesięć lat, żeby się przekonać, że nie wszystko warto gonić. 
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- Proszę, oto ona. 

Lose niósł ze sobą dużą formatem, lecz cienką książkę okutą mosiądzem. 

Zabezpieczało ją dziesięć małych, ale bardzo mocnych klamerek. Na brązowej 

skórze, w którą była oprawiona, znajdowało się przedstawienie boga Luchaka. 

- No proszę – powiedziała Betelgez wyciągając po nią rękę – Księga Kapłań-

ska. 

Handlarz wyglądał na zaskoczonego. 

- Naprawdę? – zapytał. – A co to znaczy? 

- Że przynajmniej trzy znane mi bractwa zechcą wejść w jej posiadanie. Le-

galnie, lub nie. Kilku prywatnych kolekcjonerów także wiele by dało, żeby ją 

mieć. To cenny artefakt. Drogi i niebezpieczny. Na okładce widnieje podobizna 

boga Luchaka, którego kult uchodzi za jeden z pierwszych znanych. 

Betelgez zaczęła uważnie oglądać książkę, w końcu położyła ją na stole, 

uniosła nad nią rękę i bezgłośnie poruszyła wargami. Z kilku dziurek od klucza 

odezwały się niewyraźne głosy, pomiędzy którymi raz coś stuknęło. Betelgez 

ściągnęła brwi. Zabrała rękę, by po chwili powtórzyć czynność. 

- Czy ten czarodziej, który próbował zdjąć klątwę, jeszcze żyje? – spytała. 

- Tak – Lose był zaskoczony. – Choruje, ale żyje. 

- Trzeba mu podać wyciąg z dziurawca krwawego i błękitnicy jadowitej. Pół 

na pół, nie rozcieńczany. Jak najszybciej. 

Lose otworzył drzwi do stajni i zawołał: 

- Eaver! Biegnij do domu Bumlautów i powiedz im, żeby Ion wypił wyciąg z 

dziurawca krwawego i błękitnicy jadowitej. Pół na pół. I mają go nie rozcień-

czać! 

- Bumlautowie – Betelgez usłyszała głos chłopca stajennego. – Wyciąg z 

dziurawca czerwonego i blękinticy jadowitej. Pół na pół, nie rozcieńczać. 

- Leć! 

Szybkie kroki poinformowały Betelgez, że chłopak już wyruszył. 

- Czy to mu pomoże? – Lose wrócił na swoje miejsce. – Ten wyciąg? 
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- Oczywiście. Mamy tu do czynienia z klątwą złożoną, na dodatek sprzed 

epoki magii. Każdy dobrze wykwalifikowany łamacz skupi się na klątwie zam-

ków, nieświadom, że uruchomi w ten sposób inną, znacznie groźniejszą, ukrytą 

w obrazku. Ta z obrazka jest klątwą trwałą, nie do zdjęcia. Ale można ją łatwo 

obejść. Natomiast klątwa zamków… Owszem, da się zdjąć bez problemu. 

- Chyba nie całkiem rozumiem. To znaczy, że nawet, jeśli pani zdejmie klą-

twę, Betelgez, to ona i tak zostanie? 

- Mogę zdjąć jej część, tę uniemożliwiającą otwarcie księgi. Klątwy Luchaka 

nie zdejmę bez… pewnych środków… których nie mogę użyć. Mogę jednak 

podać przepis, jak ten, kto ma czytać księgę, może jej uniknąć. Sposobów jest 

właściwie kilka… 

- Ale mój łamacz twierdził, że nie ma tu nic nielegalnego. 

- Twój łamacz nie rozpoznał złożoności klątwy, dlatego nie tylko jej nie 

zdjął, ale też zachorował. 

- Więc ile za unieszkodliwienie tej księgi? 

- Wziąwszy pod uwagę wszystkie czynniki, razem z wartością przedmiotu, 

która nie powinna być niższa od dwóch tysięcy… 

- Dwóch tysięcy! 

- …nawet trzech, jeśli dobrze poprowadzić transakcję. Sto. 

Było to niemal wszystko, co Betelgez wydała dziś w sklepie Losego, kwota 

niebanalna, ale, jak powiedział sam Lose, „prawa rynku”. Na świecie istniał 

może jeszcze tylko jeden czarodziej posiadający wiedzę i umiejętności z dzie-

dziny starożytnej magii. Lose zdawał sobie z tego sprawę. Pokiwał głową. 

- Zgoda, pani Betelgez. 

- Proszę podejść pod tamtą ścianę – wskazała mu portret jego matki. 

Kiedy wykonał jej polecenie, Betelgez pogrzebała w swojej torbie i wyjęła 

dwa amulety. Jeden z nich założyła na szyję, drugi włożyła między dłonie, przy-

łożyła do ust i zaczęła szeptać w niego niezrozumiale. Spomiędzy jej palców 

wysączył się delikatny, czarny blask. Lose jęknął cicho. Blask przelał się na wi-
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szący na szyi Betelgez amulet. Wtedy odłożyła ten z dłoni i ujęła w nie księgę. 

Lose zauważył, że na tych dłoniach migotało czarne światło. Medalion z szyi 

uniósł się w kierunku książki. Zdawał się promieniować na całe pomieszczenie. 

- Nehelle… – szepnęła Betelgez głosem przypominającym szum wiatru. – 

Odejdźcie. Uwalniam was mocą Ciemności i Światła, mocą Pana Zamków Na 

Równinie. Neillei… 

Dziesięć smużek czarnego dymu uniosło się ku niebu i odpłynęło. 

- Strażnicy odeszli – mówiła cicho dalej. – Otwórz się. Seiluei… 

Wszystkie klamry zamków odskoczyły. Książka otworzyła się, a jej stronice 

poruszył niewidzialny wiatr. Nagle coś z niej wyskoczyło wprost do medalionu 

Betelgez. Ozwał się cichy, ale przeraźliwy skowyt, jakby kogoś katowano. To 

samo coś wpadło z powrotem do książki. Okładki się zamknęły. Przez chwilę 

widniejąca na nich postać boga Luchaka była wykręcona, jakby w spazmach 

bólu. Potem zastygła w poprzedniej pozycji. 

Betelgez odłożyła książkę na stół, ale gestem zabroniła Losemu jej dotykać. 

- Jeszcze nie – powiedziała cichym głosem. Zdjęcie klątwy bardzo ją osłabi-

ło, a to jeszcze nie był koniec. – Nie może jej otworzyć nikt, kto najwyżej go-

dzinę wcześniej nie wypił wyciągu o który mówiłam… 

- Dziurawiec czerwony i błękitnica jadowita. 

- Tak. Wystarczy łyk. W ten sposób obchodzili czar kapłani. Można też użyć 

Amuletu Kapłana. Jeden przygotuję ci na jutro. Jest w cenie zdjęcia klątwy. 

Przyślij kogoś po niego. Pozostałe sposoby są zbyt niebezpieczne żeby użył ich 

ktoś niedoświadczony lub zakazane. 

Wstała chowając leżący na stole amulet. Lose odliczył jej zażądaną kwotę i 

wręczył ją z podziękowaniami. 

- Polecam się na przyszłość – powiedziała i wyszła. Lose był zbyt przejęty 

księgą, wokół której nieustannie się kręcił, żeby zauważyć, że twarz Betelgez 

zrobiła się lekko szara, a w oczach pojawiły się te same czarne blaski, co wcze-

śniej na rękach. 
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Tym bardziej nie dostrzegł krzywego uśmiechu, który zagościł na jej ustach. 

Amuletu z szyi nie zdjęła. Było jeszcze za wcześnie. Jeszcze nie wchłonął 

wszystkich  czarnych blasków klątwy. Betelgez czuła, jak przez nią przepływa-

ją, kiedy wychodziła na ulicę. Gdyby nie miała na sobie amuletu, klątwa by w 

nią uderzyła, teraz tylko prześlizgiwała się po niej. Nie była przyjemna, ale też 

nieszkodliwa dopóki ma na sobie amulet. 

Siły powoli jej wracały. Wypychały czarne blaski. To potrwa jeszcze z go-

dzinę. Potem prawie wszystko wróci do normy. Uśmiech nie spełzł z ust Betel-

gez. Oprócz stu złotych monet (właściwie dziesięciu złotych dziesiątek), zyskała 

jeszcze coś podczas łamania klątwy. Pokonana moc Luchaka, zgodnie z prawa-

mi starożytnej magii, oddawała część siebie zwycięzcy. 

Deszcz teraz zacinał mocniej. To jej odpowiadało. Nie chciała, by ludzie do-

strzegli kłębiącą się w jej oczach czerń. Skierowała się prosto do gospody „Pod 

Zielonym Goblinem”. Tym razem chciała dotrzeć do celu jak najwcześniej. W 

deszczu przemykająca szybko postać w zaciągniętym głęboko na oczy kapturze 

nie zwracała niczyjej uwagi, była tak zwyczajna, jak sam deszcz. 

Przez moment Betelgez zastanawiała się, czy śledzący ją mężczyzna do-

strzegł zmianę, która w niej zaszła. Jeśli tak, czy uzna ją za niepokojącą i zaa-

larmuje swoich zwierzchników? Czy przyślą do niej inspektora? Triumf w 

uśmiechu Betelgez nie zanikł, wręcz przeciwnie, rozkwitł pełnią blasku. Niech 

przychodzą. Nie zrobiła nic nielegalnego. Prawo, to surowe, wszystkowidzące 

prawo było dziurawe. Zabraniało stosowania wiedzy tajemnej, ale zostawiało 

furtkę dla tych, którzy znali ją naprawdę. Każdy przepis da się obejść, wystarczy 

tylko wiedzieć, jak. Tym razem nie musiała robić nawet tego. Żaden przepis 

prawny nie mówił nic na temat wchłaniania mocy starożytnych bogów. 

W dużej izbie gospody było sporo gości. Większość z nich schroniła się tu 

przed deszczem. Betelgez przeszła obok nich, zauważyła jednak na sobie ich 

zaniepokojone spojrzenia. Zaniepokojone bardziej, niż zwykle. Kiedy wchodziła 

po schodach, kilka osób wyszło. 
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Boją się mnie, pomyślała lekko zaskoczona tym odkryciem. Wystarczyła 

jedna faktycznie nie związana z nią plotka, by wywołać wśród ludzi lęk przed 

nią. A więc jednak ludzie będą ją wiązać z Rufiusem Ranem, chociaż z jego 

ostatnimi dokonaniami nie miała nic wspólnego. Jakie to dziwne. Jakie prymi-

tywne. 

Drzwi ustąpiły pod dotykiem jej dłoni i same się za nią zamknęły. Betelgez 

nie mogła powstrzymać pulsującego w jej żyłach zadowolenia. Od razu chwyci-

ła lusterko i spojrzała na swoje odbicie. Jej twarz była prawie całkiem szara, zu-

pełnie niepodobna do ludzkiej, a oczy, choć pozbyły się już czerni, wciąż kryły 

w sobie nadnaturalny blask. Odłożyła lustro i wyciągnęła z szafki przy łóżku 

skrzyneczkę z ustawianymi w określonym porządku zakorkowanymi fiolkami. 

Wzięła jedną z nich i wypiła jej zawartość. Żołądek ścisnął jej ostry ból, ale po 

chwili nie było po nim śladu. Za to w żyłach poczuła przyjemne ciepło. 

Dzień był jeszcze młody. Chociaż pochmurny i ciemny, nie zdołał przytłu-

mić zrodzonej w Betelgez energii. Wydobyła z torby zakupione towary i ułożyła 

je w drugiej szafce. Nigdy nie trzymała ingrediencji z półproduktami ani z pro-

duktami. Przeciągnęła się i sięgnęła po listę, na której miała spis zamówień. 

Wzbogacona dziś o włosy z ogona jednorożca, lotki gryfa i sproszkowany ząb 

olbrzyma, mogła zabrać się do pracy przy najtrudniejszych ale też najlepiej płat-

nych z nich. Jako pierwszy postanowiła wykonać amulet dla Losego. Szybko 

przygotowała stanowisko pracy. 

Betelgez pracowała prawie do świtu. Na tak długie działanie pozwolił jej 

eliksir wzmacniający, który zażyła. Wraz ze wschodem słońca kończyła pako-

wać ostatnią paczuszkę. Na podłodze leżało ich już kilkanaście, a znaczna część 

wywarów i eliksirów zapełniała litrowe butelki, zaklęciem zabezpieczone przed 

stłuczeniem. 

Różowe promienie jutrzenki zaglądały przez jej okno, kiedy w końcu, w 

ubraniu, położyła się na łóżku z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu. Nim 
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wstanie kolejny świt, wszystkie eliksiry, talizmany i amulety trafią do tych, któ-

rzy je zamówili, a jej sakiewka znacznie urośnie. 

Nie pamiętała, kiedy zasnęła. Obudziło ją ciche, jakby nieśmiałe pukanie do 

drzwi. Rzuciła spojrzenie na nie i na swój warsztat pracy. Szepnęła Mascare i 

warsztat zniknął. 

- Kto tam? – spytała. 

- Przysyła mnie pan Lose, ze sklepu… 

- Wejść! 

Betelgez już brała spod szafy paczkę przeznaczoną dla Losego, kiedy drzwi 

się otworzyły. Do wnętrza wszedł chłopiec ze stajni. 

- Dzień dobry – przywitał się nieśmiało. 

- Dzień dobry – odparła patrząc na niego trochę zdziwiona. Większość ludzi, 

która nie miała z nią kontaktu na co dzień, zazwyczaj bała się otworzyć przy 

niej ust. 

- Przyniosłem list uwierzytelniający… 

Wzięła od niego zaklejony pergamin. Złamała pieczęć i przeczytała liścik in-

formujący, że ten chłopiec jest upoważniony do odebrania amuletu. Niżej było 

dopisane: „Miała pani rację. Już mam kupca za trzy tysiące.” 

- Wygląda na to, że wszystko w porządku – uśmiechnęła się. – Proszę. 

Podrostek wziął z jej rąk paczkę. 

- Dziękuję – cofnął się do drzwi. W progu zatrzymał się i powiedział jeszcze: 

– Życzę pani miłego dnia. 

- Dziękuję. Tobie również. 

 

Jak bardzo powrót Rufiusa wpłynął na jej życie, Betelgez przekonała się 

jeszcze tego popołudnia. Najpierw idąc ulicą usłyszała przypadkowo rozmowę 

dwóch czarodziejów z Departamentu Sprawiedliwości. Jeden z nich narzekał, że 

kazano mu po raz kolejny sprawdzić powiązania z przeszłości pomiędzy nią a 

Ranem. Nie rozpoznał jej, więc mówił swobodnie. Podobno ministerstwo podej-
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rzewa, że tym razem mogą połączyć siły. Jakkolwiek irracjonalne wydawało się 

to samej Betelgez, taka opinia wypowiedziana w miejscu publicznym, jakim 

niewątpliwie była ulica, nie hamowała szybkiego wzrostu plotek na jej temat. 

Kolejna drobna nieprzyjemność spotkała ją w sklepie z biżuterią. Potrzebo-

wała kilka medalionów i pierścieni z różnych metali. Nie była tu częstym go-

ściem, ale zawsze była traktowana z szacunkiem. W końcu, jak powiedział kie-

dyś pewien kupiec: „Pieniądz jest pieniądz, nieważne, w czyich był rękach”. Te-

raz, kiedy weszła przez drzwi, na jej widok ekspedientka zakryła sobie dłonią 

usta, a młoda dziewczyna, która oglądała z jakimś mężczyzną wisiorki, krzyknę-

ła. Betelgez zignorowała je i podeszła do lady. Para pospiesznie wyszła rezy-

gnując z zakupu, a ekspedientka obejrzała się nerwowo w stronę zaplecza. Be-

telgez postanowiła zachowywać się, jakby nic się nie stało. Wybrała kilka meda-

lionów, pierścieni i sygnetów, zapłaciła i wyszła. 

Miasto zdawało się powoli pogrążać w jakiejś paranoi. Nawet ci, którzy 

normalnie utrzymywali z Betelgez nie tyle przyjazne, co dość dobre stosunki, 

nagle zaczęli umykać przed nią wzrokiem. Do północy dostarczyła wszystkie 

zamówienia i wzięła zapłatę, po raz pierwszy jednak nie otrzymała żadnego no-

wego. Jeśli ta dziwaczna psychoza potrwa jeszcze trochę, wkrótce straci wszyst-

kie źródła utrzymania, pomyślała ze złością. Po raz pierwszy wściekła się na 

Rufiusa. Świadomie, czy nie, rujnował jej życie. Jakby tego wszystkiego było 

mało, dostała dodatkowy ogon. 

W gospodzie nie było wiele lepiej. Betelgez zauważyła, że tej nocy było w 

niej zdecydowanie mniej ludzi, niż zawsze. Zła na ludzką głupotę, a przez to i 

na cały ród ludzki, poszła prosto ku schodom. 

- Pani Betelgez! – usłyszała za plecami wołanie gospodyni. 

Pewnie chce mi dać wymówienie, pomyślała i zawróciła. Właścicielka go-

spody podbiegła do niej wymachując jakimś pergaminem. 

- Po południu przyniósł to chłopiec, który był tu rano – wręczyła jaj pismo. 
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- Dziękuję. – Spodziewała się, że gospodyni zechce jeszcze zamienić z nią 

słówko na temat jej wyprowadzki, ale ona odwróciła się i wróciła za bar. 

Dopiero u siebie Betelgez otworzyła list. Rozpoznała to pismo od razu. Ta-

kim samym była sporządzona poranna wiadomość. 

 

Droga Pani Betelgez! 

 

Jeden z moich ludzi znalazł dzisiaj w Opuszczonym Mieście coś 

bardzo ciekawego. Niestety nie mógł tego przywieźć, bo chronią to 

zaklęcia nieprzenoszalności. Przedmiot ten bez wątpienia jest obłożo-

ny także jakąś klątwą. Jeśli ma Pani czas i ochotę, chętnie skorzystał-

bym z Pani doświadczenia. Tej i przyszłej nocy któryś z moich ludzi 

będzie czekał na Panią w budynku tamtejszego ratusza, żeby wskazać 

Pani dokładne miejsce ukrycia przedmiotu. Po tym terminie uznam, że 

nie jest Pani zainteresowana i poszukam innego łamacza. 

Znam zasady określania przez Panią honorarium i z góry zgadzam 

się na jego wysokość. 

Z wyrazami szacunku: 

 

Lose 

 

List był bez wątpienia ciekawy. Lose zdawał się jako jedyny nie ulegać dzi-

wacznej panice tłumu. Jego propozycja była kusząca, nieczęsto trafiały się jej 

dwa razy z rzędu podobne okazje. Dziś jednak było już za późno, żeby się nią 

zająć. Nie miała ochoty wybierać się w tak daleką podróż bez należytego wypo-

czynku i przygotowania. Poczeka do jutra. 

 

Betelgez szła pustymi uliczkami Opuszczonego Miasta. Wieczór był nawet 

przyjemny, ciepły, a niewielkie chmury pełzły leniwie po niebie. Słońce już za-
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szło, a jego różowe blaski powoli zlewały się z nocą. Zniszczone przez czas i 

ludzi budynki straszyły pustymi, mrocznymi oczodołami okien i sypiącymi się 

ścianami. To miejsce zawsze miało swój niepowtarzalny urok. Betelgez szła w 

kierunku ratusza. Powiew wiatru wzbił do lotu uschnięty, karłowy krzaczek 

przypominający drucianą piłkę. Dawno nie była w tym miejscu, ale pamiętała je 

doskonale. Swego czasu z grupką przyjaciół regularnie ćwiczyła tu magię. 

Nagle ich wyczuła. Pucki. Znała wionący od nich chłód. Znała go dobrze. 

Nie raz z nimi walczyła. Nie lubili jej, nawet bardzo. Kiedy pojawiała się w ich 

pobliżu, zawsze się na nią zasadzali pozwalając przejść dziesiątkom innych. Ich 

pragnienie zemsty za bezczelną kradzież (chociaż Betelgez odebrała tylko swoją 

własność) było zbyt silne, by mogli zapomnieć. Nie byli jednak na tyle mądrzy 

by zrozumieć, że atakując małymi grupkami, nie wyrządzą jej większej krzyw-

dy. Pomimo pamięci zbiorowej, nie potrafili wyciągać wniosków i uczyć się na 

błędach. Byli bardziej jak kierujące się instynktem zwierzęta, niż istoty rozum-

ne. 

Betelgez nie bała się ich. Nie byli łatwym przeciwnikiem, ale do tej pory z 

wszystkich starć z nimi wychodziła prawie bez szwanku. Była pewna, że i tym 

razem nie będzie inaczej. 

Odwróciła się przygotowując do odparcia ataku. Cztery czarne, pokraczne 

sylwetki zgromadziły się razem unosząc się nad ziemią. Ich patykowate, błonia-

ste skrzydła były w połowie rozpięte. Wzniosły się nieco wyżej i rozejrzały, 

jakby czegoś szukając. Betelgez ściągnęła brwi. Musiały już ją dostrzec. Była 

sama na środku pustej ulicy. Czemu więc ciagle nie atakują? Pucki wzniosły się 

jeszcze wyżej, zatrzepotały skrzydłami wzbijając chmury pyłu i pomknęły w 

bok. Ktoś w uliczce, gdzie zniknęły, krzyknął cienko, rozdzierająco. Ruszyła za 

nimi. 

Dwóch przepędziła jednym zaklęciem. Dwóch kolejnych odwróciło do niej 

głowy i wydobyło ze swych paszczy charakterystyczny, wysoki kwik. W świetle 

zachodzącego słońca błysnęły krwawo cienkie jak igły zęby. Rzucili się na nią. 



 26 

Zmyliła ich iluzją. Przebiegając w bok dostrzegła trójkę przerażonych dzieci. 

Chłopcy próbowali podnieść zamarłą ze strachu dziewczynkę. 

- Uciekajcie! – nakazała im. – Biegnijcie do ludzi! 

Jej krzyk podziałał mobilizująco. Dziewczynka wstała i podpierana przez 

chłopców zaczęła uciekać. 

Tymczasem na Betelgez płynęły już cztery stwory. Dwa przepędzone w po-

śpiechu zrzuciły już z siebie zaklęcie i przyłączyły się do natarcia. W najbliższe 

uderzyła Znakiem. Rzucone do tyłu wpadły na towarzyszy. Ozwał się kwik 

wściekłości, a skrzydła z furią biły powietrze. Posłała w nich Zaklęcie Sierpa. 

Pod wpływem ran zawyły przeraźliwie. Pucki jednak nigdy nie rezygnowały z 

walki, nawet boleśnie poranione. Znów natarły. Dotknęła ich Unicestwieniem. 

Powietrze pyknęło i nie było już nic. 

Betelgez zauważyła, że jej płaszcz pokrył kurz wzbity przez stwory. Zdegu-

stowana pokręciła głową i z grubsza strzepnęła z siebie pył. W dobrym nastroju, 

niemal pogwizdując, ruszyła do ratusza. 

Nie ma to jak mała walka na dobry początek nocy. 

Człowiek Losego czekał na nią w drzwiach. Miał niewyraźną minę i wyraź-

nie rozszerzone oczy. Zapewne słyszał kwiki i wycie pucków. 

- Co się stało? – zapytał z niepokojem. 

- Nic. Małe spotkanie z puckami. 

- Z puck… 

- Miałam tu coś obejrzeć. 

- A tak – ochłonął. – Jest w środku. 

Człowiek Losego spojrzał w kierunku, z którego przyszła, jakby sprawdza-

jąc, czy nie pojawi się za nią coś jeszcze i wszedł do ratusza. 

Ruszyła za nim do słabo oświetlonego wnętrza. Najwyraźniej w tym miejscu 

znajdowała się jego tymczasowa kwatera. Na ziemi leżały koce a na stoliku stała 

butelka po winie. Mężczyzna wziął ogarek świecy i ruszył dalej. 
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Chociaż od dziesiątek lat nikt nie mieszkał w tym mieście, a budynek ratusza 

nie pełnił żadnych publicznych funkcji, pajęczyny znajdowały się tylko w naj-

głębszych kątach lub pod wysoką powałą sufitu. Na kurzu było widać liczne 

ślady rąk i nóg – jedne z nich już zdążyła pokryć nowa, wyraźnie cieńsza war-

stwa kurzu, inne były zupełnie świeże. Z pewnością wielu włóczęgów czy „po-

szukiwaczy skarbów” przewinęło się przez całe miasto. Odkrycie ludzi Losego 

albo było dobrze ukryte, albo nosiło na sobie ciężki czar nieprzenoszalności. 

- To tutaj – pokazał jej jedną z mniejszych sal. – Ten posążek. 

Domyśliła się, że chodzi o ten  posążek zanim jej go wskazał. W pomiesz-

czeniu nie było innego. W ogóle niewiele w nim było, tylko on i stara szafka, na 

której stał. Tylko tych rzeczy jeszcze nie zagrabiono. Pozostałe, które pierwot-

nie mogły tu być: obrazy, gobeliny, meble, nie pozostawiły po sobie śladu. Ktoś 

nawet zaczął odrywać deski od podłogi. 

- Leśna Wróżka – wyraziła swoje uznanie dla posążka z brązu przedstawiają-

cego smukłą kobietę z trawiastym wiankiem na głowie i naręczem misternych 

kwiatów. – Stara, ale nie starożytna. Szkoda. 

- Czy to coś zmienia? 

- Nie dla mnie. 

Podeszła do figurki przyglądając się jej uważnie. Szybko poddała ją analizie. 

Poczuła lekki zawód stwierdzając, że usunięcie z niej klątw nie będzie dla niej 

wyzwaniem. Nie dała tego po sobie poznać. 

- Czar Niezmienności Miejsca i Złego Losu. 

- Ale… – ośmielił się wtrącić mężczyzna – gdyby to był tylko Czar Nie-

zmienności Miejsca… 

- Nie tylko – poprawiła ostro. Nie lubiła, kiedy ktoś, kto nie ma pojęcia o 

urokach i klątwach zabiera w ich sprawie głos. – Przecież mówiłam. Klątwa 

wiązana. 

- Czy może pani to zdjąć? 

- Oczywiście – odparła krótko. 
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Oba czary były nieskomplikowane. Jedyną i to niezbyt wielką trudność sta-

nowiło ich połączenie. Betelgez zdjęłaby je samym tylko zaklęciem, ale z do-

świadczenia wiedziała, że użycie amuletów robi większe wrażenie. Wyciągnęła 

więc z torby jeden z nich, całkowicie w tym przypadku zbędny, ale efektowny. 

- Cofnij się – powiedziała jak zawsze. Kiedy wykonał polecenie, odczyniła 

uroki. Następnie wzięła do ręki posążek i podała go mężczyźnie. – Jest już cał-

kowicie bezpieczny. 

- Ja… – wydukał. – Ja nie mogę go wziąć. Nie mam dla pani zapłaty. 

- Rozumiem – powiedziała zatrzymując figurkę. Zgodnie z prawem ten, kto 

zdjął czar jest właścicielem przedmiotu do momentu uiszczenia zapłaty przez 

zleceniodawcę. Gdyby jednak pomimo chęci uiszczenia zapłaty łamacz odma-

wiałby oddania przedmiotu, prawo stawało po stronie klienta. 

- Pan Lose nie wiedział, czy pani przyjdzie i nie chciał mi zostawić pieniędzy 

w takim miejscu. Wie pani, włóczędzy, złodzieje… Pan Lose kazał mi powia-

domić go, jak pani wykona zadanie i poda sumę, a on przyśle pieniądze. To po-

trwa tylko chwilę. 

- Dwadzieścia – powiedziała od niechcenia. 

Mężczyzna wyjął z kieszeni niewielką kulkę i napisał coś na jej powierzchni. 

Betelgez przysiadła na szafce, na której wcześniej stał posążek i która, podobnie 

jak on, była zabezpieczona zaklęciem. Od niechcenia obracała w ręku figurkę, 

czekając na pojawienie się pieniędzy. Chwilę to potrwa. 

Betelgez ściągnęła brwi. Poczuła coś dziwnego. Coś delikatnie łaskotało ją 

po kręgosłupie. Znała to uczucie. Był to lekki niepokój, połączony z drżeniem 

niecierpliwego oczekiwania. Doświadczała go zawsze w pobliżu magii, która 

chciała wyjść z ukrycia. Uaktywniała się wyczuwając w swoim otoczeniu silne-

go czarodzieja i drażniła go chcąc by na nią zareagował. Ta magia nie pochodzi-

ła z posążka. 

Szafka – natychmiast przemknęło jej przez głowę. Nie sama szafka, ale coś 

w niej. Dlaczego nikt do tej pory nie zwrócił uwagi na tę szafkę? Zapewne nikt 
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nie sądził, że jest istotna. Wszyscy magię tego miejsca łączyli z posążkiem, a 

nieruchomość szafki była wynikiem kontaktu z figurką. Czy przed chwilą sama 

nie założyła podobnie? Betelgez chciała mieć tę szafkę. Zerknęła na mężczyznę. 

Kręcił się niespokojnie, raz po raz zerkając na kulkę. Betelgez ześliznęła się z 

jej blatu i dotykając mebel tylko dłonią, przeprowadziła badanie. Szafka nie była 

dodatkowo zabezpieczona. A więc to tak, pomyślała Betelgez, posążek, sam w 

sobie cenny, pełnił funkcję strażnika dla nic nie znaczącego mebla. Ciekawe. 

Ostrożnie, tak, żeby nie zauważył tego mężczyzna, Betelgez zdjęła Czar Nie-

zmienności Miejsca i nałożyła własny, Własności. Ledwie to zrobiła, od wejścia 

zabrzmiały kroki. 

- Pan Lose – powitał go jego pracownik. 

- Dorn – odparł cicho. – Pani Betelgez – rozpromieniał się na jej widok. – 

Wymieniona przez panią kwota jest tak niska, iż wstyd mi, że panią fatygowa-

łem. 

- Niepotrzebnie – odparła zdawkowo. – Przyjemnie było wyrwać się poza 

miasto o tak pięknej porze. 

- Oczywiście. Czy możemy? – Wydobył z sakiewki dwadzieścia drobnych 

złotych monet. 

Dokonali wymiany. 

- Piękna – zachwycił się Lose patrząc na posążek. – Cieszę się, że się pofaty-

gowałem osobiście. Bardzo pani dziękuję. To talizman szczęścia rodzinnego, 

prawda? – Betelgez skinęła głową. – Chodźmy. Już chyba nie ma tu co robić… 

Wzrok Losego zatrzymał się na szafce. 

- A to? – zapytał swojego pracownika. – Ten mebel jest bardzo stary. Zabierz 

go, Dorn. 

- Obawiam się, że to niemożliwe – jakby od niechcenia wtrąciła Betelgez. – 

Zgodnie z magicznym prawem szafka oraz jej zawartość należą do mnie. Nie 

była częścią umowy na odczynienie uroku – uśmiechnęła się – nie była też czę-
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ścią samego uroku, jak większość ludzi myślała. Zgodnie z paragrafem trzecim 

Prawa Własności, odczyniający urok jest właścicielem przedmiotu. 

Lose spojrzał na nią szeroko otwartymi oczami. 

- To ta szafka jest magiczna? 

- Zauroczona, więc jako taka podlega Prawu Magicznemu. Tak sobie pomy-

ślałam, że będzie się świetnie nadawać na trzymanie w niej ingrediencji. 

- Tak, oczywiście – przyznał bez entuzjazmu. Jeśli szafka zainteresowała ko-

goś takiego, jak Betelgez, z pewnością była niezwykła. Starał się jednak nie 

okazać zawodu, że nie on jest jej właścicielem. – Nie znam nikogo, kto tak do-

brze znałby Prawo Magiczne, jak pani. 

Skłoniła w jego stronę głowę. Lose rzucił szybkie spojrzenie na mebel. 

- Więc idziemy? – spytała z uśmiechem. 

- Tak, chyba tak… 

- Świetnie. – Machnęła ręką i szafka znikła. 

Humor Losego pogorszył się, i to wyraźnie, od chwili, kiedy zrozumiał, że 

przepuścił znakomitą okazję. Ten mebel wywołał w nim żądzę posiadania. Gdy-

by miał do czynienia z jakimkolwiek innym czarodziejem, próbowałby odkupić 

od niego szafkę. Jakby to nie podziałało, użyłby silnych środków perswazji. 

Niestety, z Betelgez to było niemożliwe. Czarodziejka szła obok niego niemal 

nonszalancko i w swoim starym, zgniłozielonym płaszczu obsypanym kurzem 

wyglądała dość niepozornie. Wystarczyło jednak jedno spojrzenie w jej szare 

oczy, by przypomnieć sobie, że dziesięć lat spędziła w więzieniu za zabójstwo 

przy użyciu zakazanej magii. 

 

Pomimo ciekawości, Betelgez nie mogła od razu po powrocie do swojego 

pokoju sprawdzić, co jest w szafce. Miała niespodziewanego gościa, tego same-

go, który powiedział jej o powrocie Rufiusa Rana. Tym razem nie czaił się w 

mroku. Siedział wygodnie w oknie. Uśmiechnął się natychmiast, jak otworzyła 

drzwi. 
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- Brawo! – powitał ją na poły entuzjastycznie, na poły drwiąco. 

Zerknęła na niego z ukosa. Miała zamiar dalej go ignorować, ale zmieniła 

zdanie. Rzuciła mu bystre, złowieszcze spojrzenie. Uśmiechnęła się nieprzy-

jemnie. 

- Dziękuję. Powiesz mi, za co? 

- Za dzisiejsze pucki. Wspaniała robota! 

Prychnęła z pogardą. Na swoim koncie miała o wiele lepsze dokonania. 

- Uratowałaś tym dzieciakom życie – dodał tajemniczo uśmiechnięty. 

- A, to – machnęła od niechcenia ręką. 

- Nie rozpoznałaś ich, prawda? 

- A powinnam? – spytała kpiąco. – Nie zadaję się z dzieciakami. 

- Ale niektóre znasz. Przynajmniej kiedyś znałaś… 

Betelgez zamarła. Nagle w jej głowie zaczęły kłębić się myśli i wspomnie-

nia. Obrazy, które już dawno wygnała ze swej świadomości. Twarze z przeszło-

ści. Imiona, których jej usta nie wypowiadały od lat. Zrodziło się w niej dziwne 

podejrzenie, które sprawiło, że jej serce zaczęło mocniej bić. Czyżby…? 

- Tak, Betelgez, to byli oni: Arien, Altain i Bellus. 

Jej twarz drgnęła. Pojawiło się na niej coś, co mogło przypominać bardzo 

nieśmiałą radość w połączeniu z niedowierzaniem. 

- Tacy duzi? 

- Arien i Altain mają już po piętnaście lat. Bellus czternaście, jak łatwo się 

domyśleć. Mieszkają z Mervioną na wzgórzu w pobliżu Opuszczonego Miasta. 

Zapomniałaś? 

- Chyba tak – przyznała lekko zmieszana. Arien, Altain i Bellus… Zaskoczy-

ło ją, że na dźwięk tych imion, coś w niej drgnęło. 

- Pomyślałem, że będzie ci miło wiedzieć, że uratowałaś życie dzieciom swo-

ich najlepszych przyjaciół. 

Owszem, było jej miło. Nie sądziła, że jeszcze kiedyś dozna tego uczucia. 

Spojrzała na swojego gościa nieco łagodniej. 
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- Dziękuję ci, Dreasie. Tak, sprawiłeś mi przyjemność – powiedziała lekko 

przytłumionym głosem, jakby te słowa z trudem przechodziły przez jej usta. – 

Dawno nikt nic nie robił dla… mojej przyjemności. 

Dreas wzruszył ramionami. 

- Może dlatego – zasugerował, – że tak rzadko się uśmiechasz. 

Rzuciła mu takie spojrzenie, że nie ośmielił się kontynuować wątku. Wstał 

zbierając się do odlotu. 

- Dreasie… – zatrzymała go. 

- Tak, Betelgez – obejrzał się na nią przez ramię. 

- Znaleźliście mnie, czy śledzili… ich? 

- Rufius wrócił – powiedział jakby przepraszając. – Wzięliśmy ich pod ob-

serwację tak na wszelki wypadek. Nie wiedzą, że ich śledzimy. 

- Myślicie… że może chcieć ich krzywdy? 

- Nie wiemy, czego on może chcieć. 

- Nie sądzicie chyba – Betelgez uśmiechnęła się krzywo, – że Rufius mógł-

by… Nie wierzę, żeby chciał ich skrzywdzić – dodała stanowczo. 

Dreas sprawiał wrażenie, jakby miał na ten temat odmienne zdanie. 

- Po prostu nie chcemy ryzykować. 

- A czy… czy podejrzewacie, że ja mogę z nim współdziałać? 

- Ja nie – odparł szczerze. – Inni mogą się tego spodziewać, ale ja wiem, że 

się nie zmieniłaś. 

- Taki jesteś tego pewien? 

- Tak, Betelgez, jestem. 

Przez chwilę patrzył jej prosto w oczy. Nie znalazła w nich fałszu i nagle po-

czuła, że mu naprawdę ufa. 

- Dziękuję – nawet nie zauważyła, że wypowiadając te słowa uśmiechnęła 

się. 

- Widzisz – jego twarz się rozpromieniła – to nie bolało. Dam ci znać jak tyl-

ko czegoś się dowiem o Rufiusie. 
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Zamienił się w czarnego, lśniącego kruka i wzbił się w nocne niebo. 

Betelgez patrzyła, jak jego sylwetka rozpływa się w ciemnościach. Usiadła w 

tym samym miejscu, co przedtem Dreas i wyjrzała na ulice. Pilnowali ją, śledzi-

li, ale jej to nie przeszkadzało. Już nie. 

Szafka stała samotnie przy ścianie, otulona półmrokiem. Betelgez zupełnie o 

niej zapomniała. 

 

Z jakiegoś powodu Betelgez postanowiła zjeść kolację w głównej sali gospo-

dy. Właścicielka „Pod Zielonym Goblinem” spojrzała na nią zaskoczona, ale po 

chwili się uśmiechnęła. Ku swojemu zdziwieniu, Betelgez odwzajemniła 

uśmiech. 

- Czym mogę służyć? – zwróciła się do niej osobiście ignorując inne stoliki, 

przy których przestraszeni klienci zastanawiali się, czy nie uciec. 

- Sama nie wiem. Co dziś macie gorącego? 

- Doskonałe zraziki w sosie grzybowym… 

- Brzmi znakomicie. Poproszę. 

- A do picia? 

- Tylko wodę. 

Widząc, że Betelgez zachowuje się cywilizowanie, nie rzuca zaklęć na prawo 

i lewo, nie pluje ogniem ani nie patrzy na ludzi, jakby za chwilę mieli zginąć, 

większość gości postanowiła jednak zostać. Przez kilka minut rozmowy były 

przyciszone, ale wkrótce wróciły do normalnego stanu. Gwar stał się niemal ta-

ki, jak zawsze. 

Betelgez nie czuła się tu na właściwym miejscu. Nie odpowiadał jej hałas, 

nie lubiła ludzi i ich ciekawskich, osądzający spojrzeń. Wszyscy ją znali, oczy-

wiście z tej najgorszej strony. Nie lgnęła do nich, w ich towarzystwie miała 

wrażenie, że należy do innej, niż oni, rasy. Nocna rozmowa z Dreasem coś 

zmieniła. Betelgez nie wiedziała, co, a jednak po jej odbyciu zeszła na dół. 
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Kolacja była wyśmienita. Właśnie ją kończyła, kiedy ktoś podszedł do jej 

stolika. 

- Przepraszam bardzo… – odezwał się męski głos. 

Podniosła na niego wzrok. Znała tego człowieka. Pamiętała tę surową twarz 

okoloną elegancko przyciętą, szpakowatą bródką. Tylko, że teraz ta twarz była 

starsza, bardziej poznaczona bruzdami. 

- Pan profesor Taranis… – zdziwiła się. 

- Czy mogę się przysiąść? 

- Proszę. 

Fakt, że ktoś się do niej dosiada, był dla Betelgez ogromnym zaskoczeniem. 

Że czyni to jej dawny profesor był niemal szokiem. 

- Widzę, że mnie pani pamięta… Czy mogę pani mówić po imieniu, tak ze 

starego przyzwyczajenia? 

- Oczywiście, panie profesorze, czułabym się dziwnie, gdyby było inaczej. I 

tak, pamiętam pana, nawet bardzo dobrze. Wlepił mi pan więcej kar, niż pozo-

stali nauczyciele razem wzięci. 

- Cóż – wyszczerzył zęby. – Najwyraźniej w stosunku do mnie byłaś wyjąt-

kowo… niegrzeczna. 

- Raczej nie przymykał pan oczu na to, co się działo na korytarzach. Przyzna-

ję, czasami moje postępowanie było dość niefrasobliwe. 

Profesor Sucello Taranis uczył uroków i przeciwuroków, ale jako człowiek 

zasadniczy, nie popierał zwyczaju pewnych uczniów trenowania ich w praktyce. 

I chociaż nigdy nikomu nie stało się nic poważnego, wyjątkowo srogo tępił 

wszelkie próby rzucania uroków na innych uczniów. Zawsze był przeciwny 

„małej świętej wojnie” jaką toczyli ze sobą niektórzy z nich. Betelgez należała 

do przodowników w tej dziedzinie. 

- Przyszedłem tu, żeby zaproponować ci pracę. 

- Że co proszę? – Betelgez była pewna, że się przesłyszała. 
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- Od początku roku szkolnego obejmuję stanowisko dyrektora. Mój zacny 

poprzednik odszedł na emeryturę. Chciałbym, żebyś uczyła w mojej szkole. 

- I czego miałabym uczyć – zapytała delikatnie rozbawionym głosem, bo sy-

tuacja wydała jej się niemal komiczna. 

- Talizmanów i amuletów. 

- Amuletów? – uniosła brwi. 

- Jutro zostanie przegłosowany projekt ustawy dopuszczający do wiedzy 

ogólnej część, amuletologii. Tę część, oczywiście, która zaledwie ociera się o 

wiedzę tajemną. 

- Czyżby Ministerstwo przestało bać się pokusy dla uczniów? 

- Ministerstwo w końcu odważyło się pójść z postępem. Ten krok jest śmiały, 

ale nieunikniony. Kiedy amulety zostaną zalegalizowane, twoje przestępstwo 

także przestanie być rażące. Po prostu wyprzedziłaś swoje czasy, Betelgez. Mo-

że trochę bardziej, niż o amulety, ale… 

- Czy to jakiś żart? – spytała krzywiąc się z niesmakiem. – Nawet jeśli amu-

lety staną się legalne, nikt nie zaakceptuje mnie jako nauczyciela. Ciąży na mnie 

wyrok za morderstwo. 

- Popełnione przy udziale wiedzy tajemnej, która już niebawem przestanie 

być taka tajemna. 

- Rodzice nigdy… 

- Rodziców biorę na siebie. Postawmy sprawę jasno. Nie sądzę, żeby na 

świecie znalazł się ktoś, kto bardziej zna się na tej dziedzinie magii. Nasza szko-

ła zawsze szczyciła się najwyższym poziomem edukacji i nie chcę, żeby to się 

zmieniło. 

- Dlatego decyduje się pan zatrudnić mordercę. To bardzo ciekawe… 

Uśmiechnęła się krzywo. Cała ta sytuacja wydała jej się jakimś groteskowym 

żartem. Albo ktoś odważył się z niej zakpić, albo profesor z biegiem lat stracił 

rozum. 

- Czy pan zdaje sobie sprawę, jaki dałabym dzieciom przykład moralny? 
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- Betelgez, byłaś jedną z najlepszych uczennic jakie kończyły tę szkołę. Do-

brze o tym wiesz. Znam cię, uczyłem cię przecież dziesięć lat. Nie jesteś i nigdy 

nie byłaś grzeczną dziewczynką, ale twoja wiedza… – przerwał. Spuścił wzrok. 

– Z waszej piątki zostało tylko was dwoje – dodał cicho i znów na nią spojrzał. 

– Powinnaś zadbać, by stworzone przez was wspaniałe dziedzictwo wiedzy nie 

zginęło wraz z wami. 

Betelgez siedziała wpatrując się w niego zaskoczona, oniemiała. W końcu 

lekko drgnęła. 

- Mówi pan poważnie? 

- Oczywiście. A jeśli chodzi o autorytet moralny… – uśmiechnął się łagod-

nie. – Sądzę, że z tym sobie poradzisz bez większych trudności. W końcu jesteś 

tym, kim jesteś. Nie zmienisz swojej przeszłości, ale możesz na niej zbudować 

przyszłość swoją i innych. Przemyśl to, Betelgez. Może ci się spodobać bycie po 

drugiej stronie ławek szkolnych. 

Siedzieli naprzeciwko siebie patrząc sobie w oczy. Betelgez lekko przekrzy-

wiła głowę. Nieznacznie przymknęła powieki. 

- Nie boi się pan, dyrektorze – wyraźnie zaakcentowała jego tytuł – że mo-

głabym w pańskiej szkole propagować… niebezpieczną wiedzę? 

- Nie, Betelgez, nie boję. Ty najlepiej wiesz, gdzie przebiega granica i… co 

jest za nią. 

- I wszyscy wiedzą, że ja wiem. Byłabym żywym przykładem, że jej prze-

kroczenie nie popłaca. A pan, nowy dyrektor, byłby przykładem wyrozumiało-

ści, drugiej szansy, którą trzeba dać każdemu w imię przyzwoitości. Taki dobry, 

wspaniałomyślny dyrektor. Tylko brać z niego przykład. Przy tym jako jedyny 

potrafi zapanować nad niebezpiecznym żywiołem. 

- Zawsze byłaś bystra, Betelgez. Przemyśl to. Korzyści będą obopólne. 

Owszem, jesteś żywiołem, ale zapanować nad tobą możesz tylko ty sama. Czy 

więc nie stanowisz przykładu zwycięstwa nad słabością? Bawiłaś się ogniem i 

się poparzyłaś, ale wyciągnęłaś naukę i teraz jesteś ostrożna. Popełniłaś błąd 
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młodości, niedoświadczenia i pychy. Jesteś najlepszym przykładem nawrócenia 

na właściwą drogę. Czy można sobie wymarzyć lepszy autorytet moralny? Jakie 

szanse daje ci obecna rzeczywistość? Na pewno nie chcesz zmienić swojego ży-

cia? Ciepła, wygodna posada dająca satysfakcję. I, co dla ciebie najważniejsze, 

amulety i talizmany przywrócone do łask. Kto lepiej od ciebie wyjaśni moim 

uczniom, do którego miejsca można dojść? Zastanów się nad tym. 

W izbie głównej panował gwar. Ktoś znowu zachwalał swoje towary. Ktoś 

inny zaklął donośnie w języku teva więc prawie nikt go nie zrozumiał. Lampa 

uwieszona u sufitu dawała jasne, zbyt jasne światło. Noc na zewnątrz rozdarła 

błyskawica. 

- Zastanowię. 


