
Trzy godziny później, w miarę wypoczęci, wypełzli na zewnątrz. We wsi 
panowała cisza. Rozpalili ogień i zjedli śniadanie. Nikt nawet nie był nimi 
zainteresowany. Darowali więc sobie powrót do sioła. Kierując się słońcem, ruszyli 
do następnego celu. W natrafionym strumieniu uzupełnili w butlach wodę. Niemalże 
pochłonęli następny posiłek. Nie wiadomo kiedy, minął im kolejny dzień.  

Las zaczął rzednąć. Był już późny wieczór, gdy wyszli na olbrzymią, polną 
połać. Kilka kilometrów dalej grubą, czarną kreską odcinał się kontur kolejnego lasu. 
Nagle, prosto na ich drodze, właśnie gdzieś w widocznych przed nimi leśnych 
ostępach, mocno błysnęło. Około piętnastu sekund później dotarł do nich odgłos 
grzmotu.  

— O nie ― jęknęła Agata. ― I to przed samym snem. 
— Zapowiedź naszej pierwszej burzy. Może to i lepiej, że w nocy. W ciągu dnia 

będziemy mogli spokojnie iść dalej. 
— Tylko, że zanim dojdziemy między drzewa, będziemy mokrzy do suchej nitki.  
— To trzeba wyjąć płaszcze przeciwdeszczowe.  
— W takim razie sięgnij, braciszku, do mojego plecaka.  
Wyjął obszerne, nieprzemakalne okrycie i założył jej na ramiona. Ona zrobiła to 

samo, wyciągając jego płaszcz. 
— Kici, kici. Miluś chodź do mnie ― przywoływała kota, aby go schować przed 

nadciągającą nawałnicą.  
Jednak on wolał iść niż siedzieć w jej ramionach. Przystanął, węsząc w 

powietrzu. W ich stronę powiewał delikatny wiaterek. Nad lasem ponownie błysnęło, 
tylko jak na razie nie było widać krzaczastych piorunów. Zaraz potem zobaczyli kilka 
następujących po sobie, jeden po drugim, błysków.  

— Ale wali — powiedział niemalże z zachwytem chłopak.  
— A czym tu się napawać? — zrzędziła dziewczyna.  
Bujna trawa trochę utrudniała przejście. Głuche grzmoty dotarły do ich uszu. 

Minęło kilkanaście minut. W miejscu wyładowań atmosferycznych jaśniała blada 
łuna.  

— Może przejdzie bokiem i nie zmokniemy? — Jacek wyraził pobożne 
życzenie.  

— Przez chwilę też odnosiłam takie wrażenie. Jednak zastanawia mnie ta 
poświata. Może tam się pali i ktoś potrzebuje pomocy? 

W miejscu, o którym mówili miały swój przebieg dziwne zdarzenia. Na środku 
niewielkiej polany stał starszy mężczyzna z długimi szpakowatymi włosami. Na jego 
twarzy widać było zmęczenie, a także spory wysiłek. Siłą woli podtrzymywał 
wytworzoną dookoła siebie aurę, oświetlającą otoczenie aż za pierwsze drzewa. W 
trzech miejscach, na granicy magicznego światła, widać było stojące na obwodzie 
nieistniejącego okręgu trzy postacie spowite mroczną, zacierającą kontury aurą. 
Jedna z nich była niewysoka. Pozostałe dwie przewyższały wzrostem mężczyznę. 
Wzniecone przez nie tumany pyłu, kręcone olbrzymim wirem powietrznym, 
nieustannie i z jednakowym zacięciem tłukły w przeszkodę. Starszy mężczyzna w 
środku świetlistej kuli stracił na ułamek sekundy równowagę i grunt pod nogami, 
teleportowany prawdopodobnie w inne miejsce. Udało mu się jednak zawisnąć w 



powietrzu, odzyskując równowagę. Sięgnął mocą w głąb lasu, zmuszając pokłady 
ziemi do zmiany położenia. Przeciągnął warstwę w powstałą pod swoimi nogami 
wyrwę, tworząc jednocześnie niewielkie wzniesienie. Wywołało to niejako niewielkie, 
lokalne trzęsienie ziemi. Teraz skupił wysiłek na uciszeniu huraganu, co przyszło o 
tyle łatwo, że atakujący przeszli płynnie do próby zniszczenia go ogniem.  

Każda z tych istot, jak na komendę, wyciągnęła przed siebie ręce. Kilka metrów 
przed nimi, gdzieś po środku drogi pomiędzy dłońmi, wytrysnęły strumienie ognia. 
Jego jęzory paliły i topiły wszystko na swojej drodze do centralnego miejsca polany. 
Tam runęły prosto na przeszkodę z jeszcze większą zajadłością. Sycząc i hucząc, 
opływały pole z człowiekiem w środku, usiłując wedrzeć się do wnętrza.  

Po kilkunastu sekundach temperatura osiągnęła poziom płynnej magmy z 
wnętrza planety. Ziemia płonęła, piach spływał szklistymi strugami na wszystkie 
strony z pagórka. Wewnątrz ochronnego kokonu również zaczęło być gorąco. 
Mężczyzna w energetycznej kuli dla równowagi wytworzył zimno wewnątrz osłony. 
Temperatura szybko opadła do poziomu sprzed ataku. Drille spróbowały z innej 
strony. Właśnie najbardziej aktywny z nich, ten najniższy, wystrzelił pocisk ze 
skoncentrowanej energii, a pozostałe robiły wszystko, aby zniszczyć osłonę. Broniąc 
swojego życia, postać w osłonie odbiła z pewnym wysiłkiem nadlatującą kulę, którą 
skierowała w las, a tam trafiła w drzewo. Pień eksplodował razem z nią, rozrzucając 
na wszystkie strony płonące drzazgi. Spora jego część opadła na ziemię, a olbrzymie 
konary lecące na boki, kładły pokotem mniejsze.  

Wszystkie trzy postacie przypuściły teraz zmasowany atak podobnymi 
ładunkami. Strażnik jeszcze jakoś się trzymał i stawiał im czoła, odbijając kolejne 
eksplodujące z wielkim hukiem pociski, które niszczyły wszystko na swojej drodze. 
Obrzeże polany zalegały połamane sosny, świerki, a nawet dęby.  

Trzy byty czuły, że lada moment osiągną przewagę. Wystrzeliły więc 
jednocześnie kolejne pociski z czystej energii. Jeden z nich dotarł bezpośrednio do 
ochronnej aury. Po jej powierzchni przebiegły iskierki kolorowych wyładowań. 
Następna salwa pomknęła w kierunku Strażnika i znowu jeden z nich trafił w 
magiczną osłonę. Wyładowania nabrały mocy. Mężczyzna wewnątrz osłony zaczynał 
tracić nad nią kontrolę. Czuł przegraną. Skupił więc swoją wolę i całą moc 
skoncentrował na wezwanie rzucone w przepastną przestrzeń tego wszechświata. 
Gdzieś tam, pomiędzy krążącymi galaktykami, przebywała równie drapieżna jak 
Drille energetyczna istota, która go tu przemieściła. Był on drapieżnym zabójcą i 
odwiecznym wrogiem Drilli, zaczynających przejmować we władanie planetę. 
Napastnicy od razu wyczuli jego działanie. Najniższy podjął wysiłek zgromadzenia 
wokół siebie olbrzymiej ilości ciemnej energii. Pomimo zabiegów Strażnika, małymi 
krokami wychodził na polanę. Pozostali trzymali Strażnika w telekinetycznych 
kleszczach, usiłując zneutralizować energetyczną tarczę. Pomiędzy nimi wszystkimi 
zaczęło niebezpiecznie iskrzyć, a iskry samoistnie przeskakiwały od jednego do 
drugiego lub od wszystkich trzech do środka polany. Miejsce otoczyła łuna, którą 
widziało z dużej odległości nadchodzące rodzeństwo.  

Wreszcie nastąpiło ostateczne, potężne wyładowanie. Siła eksplozji zatrzęsła 
całą okolicą. Pokonany stracił osłonę, a gigantyczne ciśnienie cisnęło nim w tył. 



Ostatkiem sił zdążył wyhamować mordercze uderzenie, mające rozerwać go na 
strzępy. Padł na ziemię, na wpół przytomny. Spowite mgłą, ledwie widoczne postacie 
ruszyły ku niemu, aby dokończyć dzieła. Tuż przed nim coś je zatrzymało. Stojąc 
i nasłuchując, skupiły zmysły. Ich zacięty wróg był już niedaleko. Na szczęście dla 
nich był to tylko pojedynczy byt. Zabrakło im jednak czasu na natychmiastowe 
dobicie ciężko rannego. Ciemna poświata wokół nich zaczęła gęstnieć, aż zniknęli w 
niej całkowicie. Po chwili ślad ich obecności w tym miejscu zanikł. Sekundę później 
nad polaną błysnęło. U stóp Strażnika, jaśniejąc, zamigotał ognistymi kolorami 
kształt, przypominający drapieżnego gada ze skrzydłami. Połączyła ich na ułamek 
sekundy więź. Wymienili między sobą informacje. Następnie błysnęło ponownie silne 
światło i mężczyzna został sam. Czekał. Zbierał siły w swoim przypadkowym ciele i 
nadal cierpliwie czekał.  

Wreszcie na polanę, omijając połamane, dogasające pnie drzew, weszła para 
młodych ludzi. W żarze pogorzeliska rozświetlającego spaloną, szklistą ziemię ujrzeli 
człowieka. Na dobrą sprawę mieli wątpliwości, czy na pewno iść dalej.  

Podejdźcie. Nie bójcie się — odebrali wyraźnie czyjąś myśl.  
— Kim jesteś? — zapytała głośno Agata. — Potrzebujesz pomocy? 
Jestem waszym przyjacielem. Niestety, ale nic już nie może pomóc temu ciału. 
— Ciekawe postawienie sprawy — zaszeptał jej brat. 
To prawda. Chodźcie tu do mnie. Nic wam nie grozi — uspokajała ich myśl.  
— Skoro już tu jesteśmy… — ruszył pierwszy.  
Dziewczyna dotknęła rękojeści mieczy, patrząc w zadumie na otoczenie.  
— Co tu się stało? — zapytała, idąc za chłopakiem.  
Nazwijmy to małą konfrontacją i wymianą poglądów na poziomie materialnym 

— zawisło w ich umysłach.  
— Cokolwiek się za tym kryje. Czuliśmy tego skutki daleko stąd. Skoro ty 

żyjesz, to gdzie są ci drudzy? — dociekała.  
Już ich tutaj nie ma. 
— Aha. A gdzie są? — stanęła przy boku starszego mężczyzny.  
Dobre pytanie. Na razie nie znam odpowiedzi. Szuka ich Ognisty Dech. 
— Kto? — myślała, że się przesłyszała. 
— Ognisty Dech. To taka forma życia. W tym przypadku ma postać 

energetyczną. Zresztą jedną z wielu we wszechświatach — zaczął do nich mówić, a 
nie przesyłać telepatycznie myśli. 

— We wszechświecie — sprostowała, przyglądając się mu nieco podejrzliwie. 
— Nie, dobrze usłyszeliście. We wszechświatach. 
— Niech będzie. Jesteś ranny? Powiedz gdzie, to może będziemy w stanie ci 

pomóc? 
— Raczej nic z tego. Przegrałem i muszę odejść, lecz po mnie przyjdzie 

następny. 
— Tak zwyczajnie zamierzasz umrzeć? — jakoś nie potrafiła zrozumieć tego 

człowieka. 
— Ależ nie. Wcale nie zamierzam umierać. Usiądźcie wygodnie, to wprowadzę 

was w sytuację. 



— Dlaczego nas? A do tego, po co nam poznawanie czegoś, co nas nie 
interesuje? Jesteśmy tu tylko przypadkiem.  

— Mamy dosyć własnych problemów. Nie szukamy kłopotów — dodał Jacek. 
— No cóż. Jakby wam to wytłumaczyć? 
— A co tu tłumaczyć? Chcieliśmy ewentualnie pomóc osobom tu 

przebywającym. Myśleliśmy, że coś się pali. To wszystko — nastolatek wyraził swój 
pogląd. 

— Bardzo proszę wysłuchajcie mnie, bo to wam pomoże w tym, co robicie 
a także w tym, co was spotka. I tak jesteście już, czy chcecie czy nie, zamieszani 
w wydarzenia mające tu miejsce. 

Rodzeństwo popatrzyło sobie w oczy. 
— No dobrze. Chociaż nadal nie wiem, dlaczego my? 
— Może najpierw rozpalę ognisko, to chociaż zjemy kolację? — zaproponował 

chłopak. 
— Później będziecie mieli dosyć czasu na to. Jeszcze trochę i zacznę 

przechodzić na drugą stronę — uprzedził dziwny mężczyzna.  
Oboje zrzucili plecaki, Jacek zdjął hełm.  
— Ci, co to wszystko tu zrobili, szybko mogą być z powrotem? — zapytał. 
— Nie. Wiedzą, że mój czas upłynął, więc dadzą spokój. Poza tym, mają 

problem, więc dłużej będą siedzieć w swoich kryjówkach. 
— Pomożesz mi, Agata, zdjąć to ze mnie? — nastolatek poprosił siostrę. 
— Oczywiście. 
Robiąc to nie pierwszy raz, sprawnie odpinając sprzączki, zdjęli zbroję 

samuraja. 
— Tylko taki mały ogieniek — poprosił Jacek.  
— Dobrze. Ale szybko — ranny wyraził zgodę. 
Niemalże błyskawicznie nazbierali suchych gałęzi i zrobili z nich stosik. Chłopak 

poszedł po płonącą szczapę, lecz gdy wrócił ognisko buzowało wesoło, strzelając od 
czasu do czasu iskrami. 

— Oszczędzaj zapałki, siostrzyczko — upomniał ją. 
— To nie ja. On robi takie sztuczki. 
— Ooo! Możesz pokazać jeszcze raz? 
W odpowiedzi, z palców nieznajomego wytrysnęło kilka długich nitek koloru 

ognia. Trawa przed jego stopami stanęła w płomieniach. 
— Ciekawe zjawisko.  
— To jest część czegoś, czego ludzie w swojej naturze nie potrafią. Chociaż 

dzięki Berłu… — pierwszy raz padła dziwna nazwa. 
— Co to jest Berło? 
— …w niektórych budzą się dziwne dla nich zdolności — dokończył, 

spoglądając z nieodgadnionym wyrazem twarzy na Jacka.  
Dziewczyna dostrzegła to zainteresowanie. Pewne elementy zaskoczyły na 

swoje miejsce. Popatrzyła na Księżyc. 
— Nie odpowiedział pan na moje pytanie — chłopak drążył zaciekawiony. 
— To bardzo stara rzecz. Swego rodzaju narzędzie, wytworzone przez Trony. 



— Trony? Nic nie rozumiem. 
— Trony były Pradawnymi, a w zasadzie Przedwiecznymi, bytami wyższego 

rzędu. Dla przykładu, ja jestem w hierarchii gdzieś po środku. 
— A gdzie tak jest? 
— W większości wszechświatów. Za wyjątkiem tych zbudowanych z ciemnej 

materii. 
— No dobrze, dajmy spokój opisom. To co z tym Berłem? 
— Drille, byty niższego rzędu, namówiły do jego kradzieży jedną z nielicznych 

już Mocy o imieniu A shoo Ra. Berło było strzeżone a miejsce dobrze wybrane. Mimo 
to, zdołał je ukraść. Przypadkiem trafiło na satelitę tej planety, a on bezpośrednio na 
nią. Jego obecność wam nie zagraża, natomiast Drille zrobią wszystko, aby posiąść 
Berło, przejmując później stopniowo panowanie we wszechświatach. 

— To całkiem jak u nas. Jeden drugiego mami obietnicami, których nie 
zamierza wypełnić, aby zdobyć władzę, jak mawia nasz ojciec. 

— Czyli to wszystko to skutek działania tego Berła? — zapytała dziewczyna, 
mając na myśli to całe zamieszanie z brakiem prądu i nieczynnymi urządzeniami, 
tudzież samochodami.  

— Nie — odgadł o czym mówiła. — To skutek działania Drilli. A shoo Ra 
usiłował zmagazynować energię pochodzącą ze Słońca, ale oni mu przeszkodzili…  
— zaczynał tracić oddech. 

— Co panu jest? — chłopak był gotów do pomocy. 
Kilka szybkich oddechów uspokoiło rannego, więc mógł kontynuować. 
— Następuje gwałtowny rozpad komórek w ciele, już niedługo stąd odejdę. To 

koniec całej historii. A shoo Ra może przenosić swoją niematerialną postać, ale musi 
mieć do tego dużo energii. A stracił ją podczas starcia ze mną. Drille chcą mieć je dla 
siebie, więc nie dopuszczą go do niej. Muszą jednak osiągnąć powierzchnię 
Księżyca, a przeszkadza im w tym materialna postać, dzięki której mogą tutaj 
przebywać. Zrobią więc wszystko, aby zrealizować cel, łącznie z 
podporządkowaniem sobie ludzi. To oznacza dla was koniec. Ja odchodzę, lecz za 
jakiś czas przybędzie tu inny Strażnik. 

— Drille, Strażnicy, Berło a do tego Księżyc — wyliczał Jacek. — Strasznie to 
skomplikowane. 

— Tylko pozornie. Właśnie oni wszystko dokładnie zaplanowali… ekhh… ekhh 
— zakasłał. 

Znowu ciężko oddychał przez chwilę, uspokajając oddech. 
— Powinniście się zabezpieczyć… Macie… trochę za wcześnie… no ale nie ma 

czasu — mówił chaotycznie, jakby do swoich myśli. 
Zamknął oczy. Przez kilkadziesiąt sekund nie oddychał. 
— Umarł? — zaniepokoiła się Agata.  
— Chyba umarł — potwierdził Jacek. 
Oboje po raz pierwszy zobaczyli śmierć człowieka. Powietrze pomiędzy nimi 

cmoknęło. Spojrzeli w to miejsce. Na ziemi leżały przedmioty przypominające 
fragmenty zbroi.  



— A to skąd…? — Agata nie dokończyła pytania, bo mężczyzna gwałtownie 
otworzył oczy, patrząc na nich w miarę przytomnie. 

— Będziecie potrzebować jakiejś ochrony… 
— Ja mam — Jacka powoli przestały zaskakiwać dziwne zjawiska. 
— Idzie tutaj dziewczyna… ma w sobie zadatki do panowania nad mocą… 

promieniującą z Berła…ekhh… ekhh… 
— Skąd wiesz, co będzie? 
Lekkie machnięcie ręką, aby nie przeszkadzał. 
— …czekajcie tu na nią i wspierajcie ją…yhh…yyhh 
Chłopak pochylił się nad nim, sądząc, że może coś doda, lecz tym razem to był 

faktycznie koniec. Przyłożył mu palce do tętnicy szyjnej, chcąc sprawdzić puls. W tym 
momencie jego niewidoczna aura zapłonęła silnym blaskiem, oświetlając otoczenie 
niczym gigantyczna pochodnia. Upadł zemdlony. 

— Jacek! — skoczyła ku niemu siostra. 
Nic mu nie będzie… Powiedz mu tylko, że to co w sobie odkryje nie w pełni jest 

przeznaczone dla niego — usłyszała w myśli. — Ta dziewczyna przejmie od niego 
brzemię.  

Agata oderwała spojrzenie od brata, ale mężczyzny już nie było. Jedynie 
zniszczenia świadczyły o tym, że kogoś spotkali. Dotarł do jej uszu oddech Jacka. 
Przyłożyła dłoń do jego piersi. Poczuła bicie serca. 

— Uff — odetchnęła z ulgą. — I co ja mam teraz zrobić? — powiedziała 
w przestrzeń. 

Chłopak leżał, a ona postanowiła nad nim czuwać. Zmęczona wędrówką, 
zasnęła nie wiadomo kiedy. Obudziło ją łaskotanie promieni słonecznych po policzku 
i zapach jedzenia. Otworzyła zaspane oczy, mrużąc je przed blaskiem dnia. 

— Chyba długo spałam… — zaczęła mówić.  
— I dobrze. Byłaś zmęczona — Jacek siedział obok niej. — Zjesz coś? 
— Strasznie jestem głodna, ale poranna toaleta… 
— Raczej umycie zębów. W pobliżu nie ma wody. 
— Czasem mam tego dosyć! 
— Wychodzi z ciebie mieszczuch — żartował z niej. 
— No i już — usiadła. 
Przypomniała sobie wczorajsze zdarzenia. 
— To wczoraj, to było naprawdę? Pamiętasz coś z tego? 
Pokiwał głową na znak, że tak. Podał jej kubek z ciepłą wodą. 
— Tyle mam dla ciebie — patrzył rozognionym wzrokiem. 
— Czujesz coś? — zapytała z troską w głosie. 
— I nic z tego nie rozumiem. Chciałem rano butelkę z wodą, a ta sama 

wskoczyła mi do ręki. 
— No coś ty! 
— Naprawdę. 
— On powiedział, że nie wszystko… że… i jak ja mam ci to powiedzieć. To, co 

odkryjesz w sobie, jest dla kogoś innego. To znaczy dla tej dziewczyny, czy jakoś 
tak. 



— A ty, co o tym myślisz? — zapytał, patrząc w ogień.  
Myła zęby. W nocy odnosiła wrażenie, że wszystko jest takie proste. Teraz 

widziała te wydarzenia zupełnie inaczej. Trudno było zaakceptować straty, których 
doświadczyli. To dopiero kilka dni, odkąd wędrują, a już spotkali bandę groźnych 
przestępców. A przed nimi… te Drille.  

— Gdzie jego ciało? — z zadumy wyrwał ją głos brata. 
— Zniknęło. W pewnym momencie… Wyglądało to tak, jakby z sekundy na 

sekundę dosyć szybko wyparowało. Dziwne to wszystko. Jakieś nierealne — dodała, 
jakby odpowiadając na poprzednie pytanie.  

— Acha. Jak myślisz, kto zdobędzie Berło? Ci, jak im tam… Drille, ten…? 
— A shoo Ra czy Strażnicy? Nie mam pojęcia. 
— Miau — usłyszała za plecami.  
Podszedł do nich kot, dźwigając zdobycz. 
— Miluś, gdzie byłeś łobuzie koci? — powiedziała do niego z naganą. 
— Pewnie wrócił z polowania. Proszę, jaką przytargał zdobycz — zażartował 

Jacek.  
Niespodziewanie spoważniał. To co położył na ziemi kot, było za duże na mysz, 

a zbyt małe na szczura. Podszedł bliżej. Agata ujrzała na białej sierści ulubieńca 
krwawe smugi.  

— A ciebie co spotkało? — zapytała z troską, chcąc go wziąć na ręce.  
On jednak nie pozwolił na to, trącając łapą przyniesionego gryzonia. Zwierzątko 

leżało nieruchomo. Ani drgnęło. Chłopak wyciągnął rękę, chcąc je dotknąć. To coś 
nagle ożyło, rzucając się mu do palców. Cofnął gwałtownie dłoń, a kot niczym 
wystrzelony z łuku skoczył na nie, łapiąc od razu za krótką szyję. Stworzenie 
wyszczerzyło pyszczek, pokazując nienaturalnie długie i ostre niczym igiełki zęby.  

— Ale uzbrojony — podziwiał uzębienie. — Jeszcze czegoś takiego nie 
widziałem. A ty? 

Kot ścisnął je mocno za szyję i zwierzę momentalnie, po drgawkach zwiotczało.  
— Ja też. Popatrz na jego łapy — wskazała palcem. 
Rzeczywiście. Czymkolwiek to było, pazurki miało imponujące.  
— A niech to. Dziesięć takich i po kocie. 
Futrzak puścił zdobycz.  
— Pokaż Miluś, gdzie cię pokaleczył? — Agata wzięła go zdecydowanie na 

ręce. 
Natomiast Jacek końcem kija obrócił dziwne truchło na drugi bok. Tylne łapy, 

o wiele dłuższe od przednich, świadczyły o tym, że służyły stworzeniu do skakania.  
— Ciekawe, jak długo będziemy czekać? — miał na myśli zapowiedzianą idącą 

w ich kierunku dziewczynę.  
— Nie mam pojęcia. Bardziej interesujące jest to, skąd wiedział. 
— W takim razie, skoro zapasy są na wyczerpaniu a ma nas być troje… więc 

chyba powinienem iść na polowanie. Bo inaczej szkoda mówić, co będzie. 
— Może natrafimy wreszcie na przychylną wioskę lub miasteczko? Wtedy coś 

z tym zrobimy.  



— Nie ma sprawy, ale póki co na obiad będzie pieczyste — zatknął miecze za 
pasem.  

— Uważaj na siebie — upomniała go.  
— Naturalnie — obchodził zwalone i częściowo zwęglone drzewa.  
Dziewczyna opatrzyła kota, przemywając głębokie rany wodą utlenioną. 

Chociaż robił wszystko, aby tego uniknąć. Wreszcie, wypuszczony z rąk, usiadł dwa 
metry od niej i zaczął lizać sobie rany, prychając na początku z niezadowolenia. 
Popatrzyła na kocią niewdzięczność i dojadła pozostawione śniadanie. Nie mając nic 
innego do zrobienia, podeszła do podarowanych im poprzedniego wieczoru osłon na 
ręce, nogi i ciała, ułożonych w dwa niewielkie stosy. Hełmy wyglądały imponująco 
i cokolwiek przerażająco, ale chyba miały takie zadanie – zrobić wrażenie na 
przeciwniku.  

— Skąd on to wszystko wytrzasnął i jak to zrobił? — myślała na głos.  
Oba komplety były do siebie podobne, a nawet można powiedzieć – jednakowe. 

Przymierzyła rękawice. O dziwo pasowały idealnie. Wyjęła spod całości miecz, 
odrobinę wysuwając go z pochwy. Lekkim, błękitnym odcieniem błysnęła hartowana 
stal. Podobny do japońskich katan, ale inaczej wykończony. Jakieś kilkadziesiąt 
metrów za jej plecami, w panującej ciszy usłyszała, jak ktoś ostrożnie wchodzi na 
polanę. Mimo wszystko, pod stopą trzasnęła gałązka. Wyciągnęła oręż w całości, 
robiąc obrót w tamtą stronę i kierując ostrze ku domniemanemu napastnikowi. 
Ujrzała dziewczynę, którą oszacowała na jakieś szesnaście lat. Była podobnego 
wzrostu i budowy ciała co Agata. „Wszystko będzie na nią pasować — pomyślała 
natychmiast. — Ciekawe, skąd wiedział?”.  

— No to nie będziemy już musieli dłużej na ciebie czekać — jakiś dodatkowy 
zmysł podpowiadał jej, że to chodziło o nowo przybyłą. 

— Nie rozumiem — odpowiedziała, patrząc trochę spłoszonym wzrokiem.  
— Kim jesteś? 

— Agata — ruszyła ku niej. 
Ona jednak zrobiła krok w tył.  
— O, przepraszam — odłożyła broń na ziemię. — Nie mam złych zamiarów. 

Ktoś nam powiedział, że tu przyjdziesz. Miałam tu wraz z bratem na ciebie czekać. 
— Nie wyczuwam w tobie fałszu. Dlaczego mówisz o bracie, a jesteś sama? 
— Poszedł na polowanie — wzruszyła ramionami. — Tak zapowiedział. Może 

faktycznie coś przyniesie.  
— Jest myśliwym z kółka łowieckiego? 
Kot podszedł do niej i zaczął obwąchiwać buty. 
— Jak masz na imię? 
Widać było po jej twarzy, że się waha. Pochylona, pogłaskała kota. 
— Też mam kotkę. Ma na imię Nala — oznajmiła. — Nina — dodała krótko 

i wyciągnęła dłoń. 
— Miło mi. Jadłaś śniadanie? 
— Kto to jest ten ktoś, kto o mnie wiedział? 
— Strażnik… eee… Berła. 
Blondynka zrobiła zdziwioną minę. 



— Strażnik? Berło? Gdzie ja jestem? — zapytała. — Dlaczego to miejsce tak 
wygląda? 

— To długa historia. To jak, będziesz jeść? 
— Chyba coś bym zjadła, ale nie chcę was objadać. 
— Daj spokój. Usiądź — zaprosiła brunetka. 
Wyjęła niemalże ostatki zapasów. Zrobiła kanapki, podając je ręką Ninie. 
— Przepraszam, ale nie mamy zastawy. A do picia jest tylko woda albo herbata 

— uprzedziła.  
Pomiędzy kęsami, nieznajoma zadała kolejne pytanie.  
— Co tu robicie sami? 
— Łobuzy spalili nam dom i wędrujemy do mamy, do Krakowa. Jest 

archeologiem i prowadzi tam badania. 
— Wam też wszystko padło? 
— Tak jak tobie i wszystkim innym. A ty? Co ty tu robisz? 
— Ja uciekłam bandzie oprychów, którzy na mnie polowali. Porwali moich 

kolegów i koleżanki.  
— Polowali na ciebie? 
— Słyszałam, jak przepytywali moich znajomych o mnie. Tylko dlaczego 

o mnie, to nie mam pojęcia — upiła łyk herbaty. 
— Ktoś ich na ciebie nasłał. 
— Na to wygląda. Ich… no… ten co im rozkazywał… herszt powiedział, że nie 

chce być kolejną ofiarą Mrocznego Legionu. Odcięli nawet jednemu z chłopaków 
palec, ale biedak nie miał pojęcia, co się ze mną stało. 

— Palec? Taki wysoki, bardziej niż przy kości? Włosy ciemnoblond? 
— Tak. Skąd wiesz? 
— Natknęliśmy się na Aniołów Piekieł… 
— Tak o sobie mówili. Skąd ich znasz? 
— Właśnie chcę ci powiedzieć. Dwa dni temu oswobodziliśmy kobietę w 

średnim wieku z grupką młodzieży z rąk zbirów.  
— Kto, my? 
— No ja z bratem.  
— Żartujesz? 
— Mówię poważnie. 
— Przecież ich było ponad dwudziestu — zdziwiła się. 
— No cóż, pewnie jest ich nadal tyle samo, ale są ostro pokaleczeni. Tym  

— rzuciła jeden z mieczy. 
— Po co mi to? Umiecie nimi walczyć? — niekłamany podziw błysnął na obliczu 

blondynki.  
— I to całkiem nieźle — zabrzmiało to normalnie, bez przechwałki w głosie.  

— W przeciwieństwie do nich.  
— Co się z nimi stało? — zapytała o resztę grupy. 
— Trafiliśmy na nich na szosie i poradziliśmy, aby dalej nią szli, aż dojdą do 

pewnego miasteczka, które było na ich drodze. 



— Uff, to dobrze — odetchnęła z ulgą, odkładając broń. — Ja też muszę iść do 
Wrocławia. Mieszkam niedaleko tego miasta.  

— Tylko jak to zrobimy? 
— Co zrobimy? — zapytał Jacek, podchodząc do nich. 
Patrzył z zaciekawieniem na rówieśnicę siostry. 
— Ale masz słuch. Poznaj Ninę — przedstawiła Agata. 
Nastolatka wstała i z nieśmiałym uśmiechem wyciągnęła do niego dłoń. 
— Nina. 
— Jacek. Miło mi — uścisnęli sobie ręce, czekając, że może coś się wydarzy. 
A tu niestety, nic niespodziewanego ani wyjątkowego nie nastąpiło.  
— Mnie również. 
— Z wyglądu przypominasz mi… 
— Bo to jest ona — potwierdziła jego domysły. 
— Aha. To odnalazła się zguba i osoba przepowiedziana przez Strażnika, 

w jednym. 
— Jak ci poszło polowanie braciszku? Gdzie ta dziczyzna? — Agata próbowała 

żartować, zmieniając temat. 
— Wiecie co? Jak skończycie śniadanie, to wyruszmy w drogę. Według mapy 

kilka kilometrów stąd jest jakaś miejscowość. Chyba tam będziemy mieli większe 
szanse na jakieś zapasy — skomentował mizerne efekty swoich poczynań. — 
Strażnik i Drille wypłoszyli wszystkie duże, a także małe zwierzęta.  

— Jeżeli to będzie wioska, to faktycznie łatwiej znajdziemy coś do jedzenia. 
Chociaż ostatnio nie mieliśmy szczęścia.  

— Ja nie natrafiłam ani razu na jakąkolwiek miejscowość. Mieliście problemy? 
— zapytała przybyła. 

— Problemy? Żadnych. Po prostu wszyscy siedzieli w swoich domach, nie 
wychyliwszy nosa za próg.  

Chłopak, wyraźnie zainteresowany, uważnie spoglądał na rówieśnicę siostry, 
usiłując odgadnąć, dlaczego ona jest taka ważna, jak również co spowodowało, że 
musiało dojść do tego spotkania? Właśnie ich? W końcu zrezygnował ze snucia 
przypuszczeń. Zaczął pakować do plecaka niepotrzebne już naczynia.  

— Dziękuję ― powiedziała Nina, kiedy zjadła wszystko. ― Kilka dni nie piłam 
gorącej herbaty.  

— Nie ma za co. A teraz trzeba założyć na siebie to całe wyposażenie ― 
wskazał na leżące zbroje.  

— Poczekaj. Zaraz. Ja nie mogę z wami iść, bo to w przeciwną stronę  
― stwierdziła, chociaż podświadomie czuła, że chyba będzie inaczej.  

— Raczej nie masz innego wyjścia. Chcesz iść sama? 
— No nie. Tak źle i tak niedobrze ― wahała się. ― Może najpierw pójdziecie… 
— Z tobą? Mam chyba mętlik w głowie ― przerwał jej.  
— To zrobimy tak: na razie droga prowadzi w zasadzie neutralnie. Gdzieś 

środkiem. Do tego Strażnik kazał nam na ciebie czekać. Więc chodźmy… 
— Dobrze. Chodźmy razem ― wyraziła nieoczekiwanie zgodę. 



Chyba miała dosyć błąkania się samotnie po lesie, a oni przynajmniej wiedzieli 
co robić.  

— Świetnie. Skoro ustalenia mamy za sobą, to proszę ― podał dziewczynie 
hełm. ― Przymierz. 

— Naprawdę mam to założyć?  
Pokiwał głową z poważną miną. 
— Po co? 
— Jak nas dopadną, a zrobią to na pewno, bo jesteś na ich liście numerem 

jeden, to uwierz mi, nie będzie czasu na zakładanie. Już to przerabialiśmy. Takie 
pancerze całkiem nieźle chronią skórę.  

— Ja nie umiem walczyć mieczem, a co dopiero dwoma.  
— W wolnym czasie pokażemy ci co i jak. Na razie wystarczy groźna postawa. 

To działa na wyobraźnię. 
— Skoro nalegasz ― zrezygnowała z oporu. 
Pomagając sobie nawzajem, w krótkim czasie byli gotowi. 
— Kurcze, muszę coś u siebie zmienić ― Jacek patrzył uważnie na 

dziewczyny. 
— Coś nie tak? ― zapytała Agata. 
— Wyglądacie lepiej i chyba to rozwiązanie jest praktyczniejsze. Wyciągnij 

miecze ― poprosił siostrę. 
Sięgnęła więc za głowę, chwytając za rękojeści. Z cichym syknięciem wydobyła 

je błyskawicznie przed siebie, gotowa do obrony.  
— Lepiej, prawda? ― ocenił, widząc szybkość, z jaką to wykonała.  
— Tak. Do tego mogę to zrobić dwoma na raz i nic innego nie zostaje mi w 

rękach. 
— Otóż to. Może gdzieś po drodze natrafimy na kowala, bo na warsztat 

ślusarski nie ma co liczyć. Chociaż, kto wie.  
— Kowala? Żartujesz? 
— Nie. To jednak przyszłość. A teraz plecaki i pora ruszać.  
— Miluś, chodź tu ― pomimo ciężaru, złapała kota zwinnie. 
Zabrali wszystko, co do nich należało. Chłopak poszedł przodem. Między 

dziewczętami nawiązała się nić sympatii. Idąc, rozmawiały swobodnie. Jacek nie 
włączał się do rozmowy, słuchając tylko wymiany zdań.  

Kiedy odeszli kilka kilometrów od miejsca, gdzie doszło do starcia tajemniczych 
postaci, znowu usłyszeli w koronach drzew śpiew ptaków. Raz wypłoszyli sarnę, 
a może nawet i małe ich stadko. Mniej więcej w połowie drogi zrobili sobie 
odpoczynek. Rodzeństwo, bardziej zaprawione i wypoczęte, zorganizowało posiłek. 
Po jedzeniu chłopak udzielił Ninie pierwszej lekcji fechtunku. Polegało to na tym, że 
wyciągała miecze zza głowy, ale musiała to robić uważnie, aby nie zrobić sobie i 
innym krzywdy.  

— Naprawdę nie nadaję się do tego ― usiłowała go przekonać. 
— Na początek trenuj jednym ― Jacek był nieustępliwy.  
Ćwiczyła więc nawet w drodze, aż  w końcu zmęczyła się jej ręka. 
— Już nie mogę ― prawie jęknęła. 



— Spróbuj w takim razie lewą ręką. 
— Chcesz, żebym nawet nie miała siły zawiązać butów? ― burknęła. 
— Możesz nie narzekać? 
— Jacek, wyluzuj. To nie są warunki do tego typu ćwiczeń ― Agata w końcu 

zabrała głos. 
— Ale ona ma talent, tylko musi rozruszać mięśnie. No dobrze, zgoda. W takim 

razie tylko kilka takich ćwiczeń.  
— To już lepiej. 
Lewą szło gorzej. Nina była w końcu praworęczna, lewą ręką nie operowała 

najlepiej. Wreszcie miała to za sobą. 
— A wam nie jest w tym gorąco? ― zapytała Nina.  
— Trochę, ale co zrobisz. Jesteśmy trochę przyzwyczajeni, bo na treningach 

i tak używaliśmy osłon ― Agata sama zaczęła oglądać poszczególne elementy, by 
sobie ulżyć. ― Nie widzę jednak w tym możliwości manewru. Zresztą do wsi nie jest 
już daleko.  

— Pomiędzy drzewami jest chłodniej niż na otwartej przestrzeni ― pocieszał 
chłopak. ― Poza tym to kwestia przyzwyczajenia.  

Kot na to wszystko miauknął i zeskoczył z rąk brunetki.  
— A ty dokąd? ― zapytała. 
On tylko ponownie miauknął, znikając pomiędzy drzewami.  
— No masz ci los ― mruknęła. ― Może na niego zaczekamy? ― 

zaproponowała. 
— Znajdzie nas. Poprzednio dał sobie radę, to i teraz też wróci. Złapie jakąś 

myszkę i… 
— Dobra, dobra nie tłumacz mi kota ― poprosiła brata. 
— Nie zamierzam go tłumaczyć, tylko… 
— Dzięki, wiem o co chodzi. 
Niedługo potem chłopak poczuł w powietrzu woń dymu.  
— Chyba już całkiem niedaleko ― poinformował. 
— Masz rację ― poparła go Nina. ― Tak chyba pachnie w lesie dym. 
— Ale macie wyczulone nosy. 
Kilkadziesiąt metrów dalej las po prostu się urwał przed pierwszymi 

zabudowaniami. Musieli przejść obok płotu zagradzającego wejście na teren posesji. 
Skręcili więc w prawo, dochodząc do drogi. Dokładnie tak, jak w poprzedniej wsi i tu 
panowała cisza. Nagle usłyszeli ciche puff, coś przypominającego dźwięk uderzenia, 
a później okrzyk bólu. Znowu kilka następujących po sobie odgłosów i coraz 
głośniejsze jęki. 

— Oho! A to co? ― Jacek przystanął, wsłuchany w dobiegające dźwięki. 
— Ktoś kogoś bije ― odparła na to siostra. ― A to zwiastuje kłopoty ― dodała 

złowieszczo.  
— Jak zawsze ― Jacek kiwnął głową i dodał: ― Chodźmy.  
Z każdym krokiem kierowanym do centrum wioski atmosfera gęstniała coraz 

bardziej. Na niedużym placyku stała dorożka, a w niej siedział jakiś mężczyzna 
w nasuniętym na oczy słomkowym kapeluszu. Obok pojazdu klęczał zwinięty w 



kłębek jakiś człowiek, nad którym stał osiłek z grubym kijem w ręce. Nikt ich nie 
zauważył, gdy nadeszli. 

— Wystarczy ― dotarło do nastolatków od siedzącego w wozie. ― Podnieś go 
na nogi.  

Drab kopnął klęczącego czubkiem buta i jedną ręką postawił na nogach. 
— To jak będzie następnym razem? ― padło pytanie. ― Będziesz miał coś dla 

mnie? 
— Zrobię, co będę mógł.  
Kiwnięcie ręką. Raz spadł niespodziewanie na plecy.  
— Zła odpowiedź. Musisz go jeszcze trochę zmusić do myślenia. 
Osiłek wzniósł rękę z kijem do jeszcze jednego uderzenia. 
— Nawet nie próbuj! ― krzyknął chłopak.  

 


