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Złocistoczerwony, ciepły oraz kojąco miękki płomień świecy

począł tracić swój blask, gdy mdły i blady poranek wejrzał do
pokoju przez szyby. Eleganckie zasłony były już dawno rozsunię-

te, choć parterowe okna i tak nie pozwalały wyglądać na ulicę –
ani co najistotniejsze, spoglądać w odwrotną stronę. Rama za-

wierała bowiem ołowianą kratę tworzącą kształtne i nienagannie
równe romby, wypełnione szkiełkami o falistej powierzchni. Nie

były mętne, lecz zniekształcały obraz wszystkiego, co choć tro-
chę odsunięte było od samego zbioru soczewek.

Dragonius  opuścił  wynajmowaną  obecnie  kamienicę  dość
niespiesznie. Mimo iż żarliwa ochota organizmu próbowała od-

dać go snowi, zaciskając powieki z całą mocą błogiego lenistwa,
z lekką boleścią wstał o czasie. Pozwolił więc sobie na krok spa-

cerowy, stąpając sprężyście, lecz zarazem  elegancko, adekwat-
nie do swej prezencji. Czarna zbroja, której każdy element z ze-

wnątrz okryty był skórą, stanowiła przykład nienagannego, woj-
skowego pedantyzmu. Każdy jej skrawek – nawet pomiędzy łą-

czeniami segmentów – został starannie oczyszczony i wypasto-
wany,  choć  bez  zbędnego  połysku.  Również  buty  oraz  liczne

ochraniacze, komponowały się z charakterystycznym, zgoła po-
sępnym pancerzem. Na pierwsze wrażenie składały się ostre li-

nie i głęboka czerń, a także rozmaite ostrza oraz wytrychy, które
przytroczono na całej powierzchni. Obraz skrytobójcy rozpływał

się jednak przy rzucie oka na detale, takie jak elegancki  kołnierz
z wojskowymi insygniami, pagon wskazujący stopień czy też em-

blematy i wspomniane już drobne ornamenty. 
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Młody, ledwie trzydziestotrzyletni generał, wciągnął zimne
powietrze  w  swe  płuca,  jednocześnie  ochoczo  kojąc  twarz

wszechobecną mgłą. Za jej sprawą, każdy promień słońca two-
rzył  widoczną  wstęgę  blasku,  rysując  ponad  kamienicami  jak

gdyby aureole czy też piękne poświaty. Odcinały wyraźnie zacie-
nione gzymsy o bogatych zarysach od mętnego jeszcze nieba.

Świat dopiero budził się z nocnego letargu, którego doznawała
każda żywa istota… wyjąwszy kupców szykujących stragany, żoł-

nierzy  zaczynających  wartę  i  innych  ludzi  niespełna  rozumu,
którzy zrywają się tak wcześnie. Czynią to wszakże mimo przy-

jemności, jaką niewątpliwie sprawia poranny sen. Poza stłumio-
nymi ich głosami, niosącymi się wśród kamiennych budowli, pa-

nowała  jeszcze  cisza.  Jak  na  miasto  wielkości  Nithal,  był  to
wręcz  sakramentalnie  wyjątkowy  brak  odgłosów  codziennego

życia, a nawet natury. Może pojedyncze rudziki nieśmiało into-
nowały  swe  pieśni,  gnieżdżąc  się  jeszcze  przed  świątynią,

w skryciu korony wielkiego dębu.

Kiedy oficer skręcił z Groszkowej w prawo, wzdłuż wschod-

niej fasady ratusza, swą uwagę zwrócił na drzewa odróżniające
się od reszty roślinności. Straciły one głębię ciemnej dotychczas

zieleni na rzecz znacznie słabszej, jakby lekko zażółconej. Dopie-
ro spojrzenie wyżej  ujawniło,  iż  liście  wystawione bardziej  ku

światłu były już kompletnie złote.

– Jesiony padają pierwsze, a więc oto jesień nadchodzi… –

rzekł  sam do  siebie  ściszonym tonem,  zaraz  po tym kojarząc
w myślach obie te nazwy ze sobą, co nakreśliło na jego twarzy

lekki uśmiech.

Odbiwszy z Rabarbarowej nieznacznie w lewo, wyszedł na-

przeciw bramy północnej. Mimo iż oglądał ją po wielokroć, to za
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każdym  razem  jego  trzewia  ściskało  dziwne,  choć  przyjemne
uczucie: jakby duma, a może poniekąd patriotyzm. Piękne zdo-

bienia wokół masywnie zarysowanego portalu – wraz z granato-
wymi, czystymi sztandarami – zwyczajnie cieszyły jego oko. Nikt

chyba nie potrafił przywiązać takiej wagi do estetyki samej w so-
bie, jak obecna głowa rodu Dragoniusów.

Na widok  generała,  wartujący  aktualnie  żołnierze  złączyli
obcasy,  wyprostowali  nogi  i  spuściwszy  lewe  ramiona  wzdłuż

ciała, prawą pięścią uderzyli się równo w swe piersi. Charaktery-
styczny, szorstki i dźwięczny zarazem szmer pancerzy, poprze-

dził chóralne zawołanie.

– Panie generale!

– Bracia żołnierze! – odparł równie mocno oficer.

Jak tylko przemaszerował w ulicę Erne Galimora,  zbrojni

rozluźnili się i na powrót badawczym wzrokiem omietli nieza-
przeczalnie nudną jeszcze okolicę. Mimo spełnienia formalnego

wymogu,  ciepły  ton  ich  głosu  wskazywał  na  pewną  ciekawą
rzecz: otóż Materios Dragonius był... półwampirem. Zdawałoby

się, iż tylko osoby bez zdrowych zmysłów obdarzyłyby kogoś tak
obciążonego  stereotypami  jakimkolwiek  zaufaniem.  Jednakże

dekada wzorowej służby odmieniła postrzeganie tej konkretnej
osoby,  które  stało  się  dalekie  od  wizerunku  bezwzględnego

krwiopijcy.

Generał minął kolejny sztandar i wszedł w końcu do cytade-

li, od razu kierując się na pierwsze jej piętro. Było jeszcze puste.
Szare,  zimne  mury  wpuszczały  do  wnętrza  niewiele  światła,

przez co w pomieszczeniu unosił się zapach świec. Na biurkach
wciąż migotał złotoczerwony blask, jeszcze przed chwilą tak bar-

dzo kojarzony z ciepłym domem.
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Z lekką niechęcią przyjrzał się butelkom wypełnionym roz-
maitymi trunkami: od okrutnie mocnych bimbrów i wiejskich

nalewek po najznamienitsze wyroby z sąsiednich winnic. Trzeba
bowiem podkreślić, iż młody oficer stronił kompletnie od alko-

holu. Z tego względu – nie odnajdując niczego dla siebie – co ra-
nek przynosił w manierce porcję gorącej kawy.

Podszedłszy  do  regału  na  północnej  ścianie,  sięgnął  ku
skrajnie lewej, dolnej szufladzie, pociągając ją do siebie ospałym

ruchem.  Drewniane  prowadnice,  które  winny  być  regularnie
olejone,  zaskrzypiały  nieprzyjemnie,  przez  moment  znaczny

opór. Po chwili jednak przegroda poddała się i ukazała kilka te-
czek przeznaczonych na sprawy bieżące. Półwampir ujął je obu-

rącz, a następnie uniósł  przed pierś, szufladę domykając bio-
drem. W pierwszej kolejności skontrolował plomby, których ce-

lem było zabezpieczenie zawartości przed wścibskim wzrokiem.
Skórzane poły archiwów wiązano długimi sznurami: w dwóch

miejscach przy krótszej krawędzi i trzech wzdłuż dłuższej.  Po-
środku natomiast spajała je zwyczajna pieczęć woskowa. Jaka-

kolwiek próba rozwiązania któregoś z zabezpieczeń, kończyła się
zawsze  uszkodzeniem  wrażliwych  odlewów,  które  dziś  –  jak

zresztą zazwyczaj – okazały się być nienaruszone. 

Materios spoczął  przy  jednym z  biurek,  sięgnął  po zeszyt

w czerwonej oprawie i zanotował weń datę oraz numery ewiden-
cyjne pobranych zbiorów, na końcu wiersza składając swój sta-

ranny  podpis.  Następnie  sięgnął  po  długą,  drewnianą  linię
z małą rączką pośrodku. Przyłożył ją poziomo i podkreślił nowy

rejestr, tym samym stawiając granicę między nim oraz pustym
jeszcze polem.

4



Nim  jednak  podjął  się  nieszczególnie  ciekawej  pracy,  na
moment odsunął zaplombowane jeszcze teczki i sięgnął po czar-

ną,  wciąż  gorącą  ambrozję.  Kawa  zdecydowanie  umilała  mu
przebrnięcie przez zbiór raportów, choć inna jej funkcja była te-

raz  zbawienna.  Dragonius  szczerze  i  rozpaczliwie  nienawidził
wstawać  tak  wcześnie.  Pozornie  było  to  przyczynowo-skutko-

wym następstwem kładzenia  się  o  trzeciej  w nocy,  ale  nawet
dłuższy sen na niewiele się tu zdawał. Mimo lat służby wciąż nie

oswoił się z tym niezrozumiałym dla niego cierpieniem...

Pierwszy  zjawił  się  Kiazelan,  szpieg  w  sprawach  magicz-

nych, który dzierżył w prawej dłoni zwinięty raport. Dostrzegł-
szy pracującego półwampira, zwolnił nieco kroku i zamaszyście

odgarnął prawą połę karmazynowego płaszcza. 

– Materiosie, wyglądasz zupełnie... – zawiesił głos na mo-

ment – ...beznadziejnie.

Sam generał początkowo nic nie odparł. Podniósł zaspany

wzrok na twarz mężczyzny, która prezentowała się świeżo i nie-
nagannie. Pokręcił lekko głową, a następnie podrapał swój poli-

czek, sunąc paznokciami po równo przystrzyżonym zaroście.

– Tutaj masz raport z wczoraj – ciągnął dalej tajniak, rozwi-

jając gęsto zapisany pergamin.

– Chyba Cię bogowie wszelacy opuścili… a na pewno rozum.

O czym to niby jest? – zapytał zniechęconym głosem.

– Nie pojmiesz wyrywkami. Nawet Ci to oznaczyłem! - rzu-

cił,  wskazując na dwa romby spinające tekst:  u góry biały, na
dole zaś czarny.

– Urim i Tummim, zgadza się?
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– Tak – odparł tajniak i od razu się rozpromienił. – W koń-
cu zapamiętałeś co to jest.

– Kiazelan, przez Twoje mistyczne odniesienia przywołam
w końcu jakieś nieszczęście jednym z tych zwojów.

– Na przykład? – Zerknął z zaciekawieniem na półwampira,
zdobiąc się przy tym nieco łobuzerskim uśmiechem, balansują-

cym między służbową powagą i kuluarową swawolą. Co jak co,
ale dezynwoltura była jego rozpoznawalną cechą.

– Nie wiem. Socjalistyczną równość albo impotencję...

Nim wyliczył dalej wszelkie zła tego świata, pomieszczenie

napełnione zostało brzmieniem niskich głosów, śmiejących się
w duecie.

※

Około południa począł siąpić deszcz, a delikatny szum wy-
pełnił całe miasto. Krople dudniły o dachy, parapety i lekko wy-

ślizgany  bruk,  będąc  przy  tym targanymi  przez  cykliczne  po-
dmuchy wiatru. Naturalna orkiestra niespiesznie odgrywała po-

wtarzalny motyw w tonacji d-dur, choć przez zbliżającą się nie-
ubłaganie porę roku, pozorne piękno zwiastowało raczej sezon

grypy, kaszlu i gorączki. Mimo złocących się jesionów oraz sza-
rej aury, tego dnia było jeszcze zaskakująco ciepło.

Na Erne Galimora zjawiło się dwóch gwardzistów, sunących
niespiesznie zacienioną ulicą. Po swej prawej stronie mieli oka-

zały mur, który sprawiał wrażenie niemożliwego do sforsowania,
po lewej zaś mijali kolejne kamienice. Materios Dragonius oraz

wykładowca Aleksander Werden, wymieniali  między sobą po-
glądy na sprawy bieżące, zmierzając ku kompleksowi Akademii
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Wojskowej w Nithal. Półwampir niósł pod pachą kilka niegru-
bych teczek bez lak zabezpieczających, gdyż zawartość nie za-

wierała informacji opatrzonych jakąkolwiek klauzulą. Na opra-
wie  jednej  z  nich widniał  kolisty  herb z  podwójnym pierście-

niem, w który wpisany był ptak z wysoko uniesionymi skrzydła-
mi. Jego tułów zakrywała tarcza z literą „E”, a ponad zwróconą

w prawo głową widniał równoramienny krzyż.

– Venimus, Vidimus, Deus Vicit? – zapytał siwy mężczyzna,

wskazując na otok symbolu.

– Dewiza Zakonu Czerwonego Sokoła, sta…

– Wracają do krainy?! – przerwał.

– Nie – odparł ze spokojem Dragonius i pociągnął dalej. –

Doniesiono o jakimś apologetyku sympatyzującym z ideami tych
popaprańców.

Oboje skręcili w Rycerską, wcześniej jednak omiatając ba-
dawczymi  wzrokami  kwatery  żołnierskie.  Mimo  iż  nie  były

szczególnie urodziwe, to utrzymanie ich nie wzbudzało jakich-
kolwiek  zastrzeżeń.  Czystość  była  co  najmniej  zadowalająca,

a jednej z nich nawet wzorowa.

– Lekceważąc przeciwnika, łatwo skończyć jako jego jeniec,

Materiosie.

–  Mieliśmy  ich  pod  kontrolą  –  skwitował  szybko  i  dość

szorstko. – A ponadto marna była to kompania. Żołnierze ocię-
żali jak ich powieki na liturgii…

– Wątpisz w ich wiarę?

– Uważam raczej, że odurzyli własne sumienia literą prawa

tej sekty. Lekarze kwalifikowaliby to symptomatologią wyjątko-
wo przykrego delirium. Moim natomiast zdaniem, a raczej po
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naszemu, to pochędożyło ich kompletnie. Jeszcze ten Gorhamir
zawsze-dziewica Eldorisem, najjaśniejszy  w doskonałym przy-

kładzie... A wszyscy walili się po krzakach jak domy na wojnie.

Werden pokręcił energicznie głową. Jego głęboko osadzone

oczy mrużyły się i zdradzały wielkie rozbawienie, któremu wtó-
rował szeroki uśmiech. Wkrótce oboje przekroczyli ciężkie wro-

ta, opatrzone dumnym napisem „Academia Militaris Nithalvien-
sis”.

※

Jeden  z  losowo  wybranych  adeptów  czekał  już  pośrodku
placu  ćwiczebnego  w  zachodniej  rubieży,  otoczony  gęstymi

szpalerami przyszłych gwardzistów. Dziesiątki par oczu wpatry-
wały się w niego. Świdrowały każdy ruch w taki sposób, iż stawy

zdawały się być odrętwiałe od strachu przed ewentualnym wsty-
dem. Przeświadczenia niepewności dopełniał także niepokojąco

miękki i śliski grunt pod stopami. Czas oczekiwania dłużył się
boleśnie, z każdą chwilą ściskając płuca coraz mocniej. 

Naraz wszyscy uczniowie spięli swe sylwetki, a ich nogi wy-
prężyły się nienagannie, łącząc jednocześnie obcasy.

– Czołem panie generale! – warknął chór, czyniąc półpauzy
po każdym słowie.

– Czołem adepci! – odparł wampir, grzmiąc głosem jedno-
osobowej  armii.  Zaraz  po  tym  zaczął  przechadzać  się  wzdłuż

szpalerów, spoglądając na stan oporządzenia niedoszłych jesz-
cze  wojaków.  –  Zostałem poinformowany,  że  major  Werden

wprowadził was w teorię, toteż pozwolę sobie oszczędzić zbęd-
nego gadania. Wraz z Meltonem pokażę wam, jak istotny jest
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układ dłoni przy walce mieczem dwuręcznym! Ci z was, którzy
będą zakładać pełne zbroje i pełnić warty, otrzymają właśnie ta-

kie oręże. Spocznij!

Wszyscy rozluźnili się, w ciszy obserwując bacznie poczyna-

nia generała. Wśród adeptów krążyły liczne plotki o samym Ma-
teriosie i jego osobliwym podejściu. Służąc jako żołnierz do za-

dań  specjalnych  imponował  niejednemu,  gdyż  mimo  swego
stopnia, walczył ramię w ramię z szeregowcami. Niemniej, rów-

nie wielu oceniało to jako głupotę albo poświęcenie godne wy-
łącznie legend o rycerzach.

– Preliminarną walkę stoczymy bez  wykładu!

Dragonius stanął przed adeptem, podnosząc w jego stronę

sztych swego miecza. Także i Melton, mimo narastającego stra-
chu, uniósł swą broń. Przytknął ją płazem do oręża oponenta,

który cofnął się natychmiast. On sam przez moment nie mógł
tego uczynić. Strach spętał go przed uczynieniem sakramental-

nego kroku – zgodnie z procedurami Akademii – wyrażającego
zgodę na walkę. Rozpaczliwy dreszcz rozlał się po jego barkach.

W końcu jednak przestąpił  do tyłu i  uniósł  przed siebie tępy,
ćwiczebny miecz. Ścisnął w dłoniach rękojeść, bacznie obserwo-

wał reakcję przeciwnika.

Ten zaatakował dość gwałtownie. Wybił się sprawnie z lewej

nogi i zbliżył do ucznia, który natychmiast wykonał kontrujący
zamach.  Sieknął  solidnie  od  prawego  boku,  sunąc  ostrzem

w górę i panicznie wręcz kontrolując równowagę. Głośny szczęk
przerodził  się  w  gwałtowne  okręcenie  klingi  oponenta  wokół

jego miecza. Poczuł, jak Materios silnie napiera na jego ostrze
celem przejęcia nadeń kontroli. Bok Meltona został niebezpiecz-

nie odsłonięty, a zaraz po tym wampirzy miecz mrugnął,  tnąc
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niemalże poziomo. Kontra po łuku na nic się jednak zdała, gdyż
tylko pogłębiła wrażliwą strefę, a sam generał skrzętnie to wyko-

rzystał. Zawrócił naraz swą broń i świsnął wprost w jego ciało. 

– Trafienie, Dragonius! – zagrzmiał Aleksander.

Wampir odskoczył do tyłu, sprezentował broń krótkim przy-
łożeniem jej do barku i odwrócił się plecami do adepta. Ten zaś

poczuł, jak lekkie otępienie rozeszło się po jego żebrach. Cios nie
był wprawdzie silny, ale ugodził przede wszystkim dumę. Szara-

we,  pozbawione głębi  barw otoczenie wciąż przepełnione było
dynamizmem. Tak  przynajmniej  zdawało  się  Meltonowi.  Nim

wyprostował swą sylwetkę, jego przeciwnik, a zarazem okazjo-
nalny nauczyciel, przemówił wobec zgromadzonych.

– Wszyscy popełniacie naczelny błąd w walce bronią dwu-
ręczną. Traktujecie ją jak sztabę stali, którą młóci się do złama-

nia czaszki. Błąd! – rzucił podniesionym tonem, choć bez zde-
nerwowania. Zaraz  po tym przeszedł do głosu głębokiego, aksa-

mitnego i ponad wszystko cierpliwego. – Musicie pamiętać, że
nawet dwuręczny miecz potrafi być bronią skrajnie precyzyjną.

Po pierwsze,  przestańcie  wykonywać mocne cięcia  za  każdym
razem. Nie spowalniajcie się nadto, lecz panujcie nad czubkiem

klingi. Aby to osiągnąć, naczelną dla was dłoń układamy tuż pod
jelcem, a drugą jak najdalej od niej.

Uczeń zupełnie odruchowo przesunął palcami po rękojeści
swego oręża. Wzrok utkwił we wzorowym szermierzu, choć ra-

czej tylko po to, aby uciec od spojrzeń kolegów. 

– Wielu z was wciąż układa je blisko siebie, a jest to niewąt-

pliwie błędem. Im większa będzie przerwa, tym większą uzyska-
cie kontrolę nad najdalszą częścią klingi. Oznacza to, iż dopusz-

cza się, a nawet zaleca, obejmowanie palcami głowicy. Po to wła-
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śnie każda z nich ma okrągły kształt i nie jest przesadnie wielka.
Każdy miecz przeznaczony na warty mógłby mieć w tym miejscu

pięknie zdobiony herb. Ale cóż z tego, skoro wbijałby się w dłoń
przy każdym mocniejszym ciosie?

Melton wzdrygnął się, gdy generał wykonał gwałtowny ruch.
Wampir uniósł miecz ku górze i opuścił go na lewo, tym samym

krzyżując przedramiona. Prawy nadgarstek oparł o lewy, usta-
wiając się jak gdyby do cięcia. Nie zaatakował jednak. Mimo to,

każdy mięsień ciała adepta krzyczał intuicyjnie i bił na alarm.
Serce w jego piersi zamarło, a kolejny oddech został wstrzyma-

ny, gdyż zdał się zbytecznym rozproszeniem skrajnego skupie-
nia. Jak się jednak okazało, wszystko było na nic. Zagrożenie nie

nadeszło.

– W ten sposób stabilizuje  się  ostrze  do mocnych cięć  –

podjął dalej wywód. – Dlatego dla osób praworęcznych tak bar-
dzo  zaleca  się,  aby  tego  rodzaju  ciosy  wyprowadzać  z  lewej.

Spójrzcie! Miecz leży w poziomie po jednej ze stron, a wcale mi
nie ciąży. Co więcej, wciąż kontroluję jego sztych. Jeżeli macie

możliwość wykonania ciosu silnego, powinniście go czynić ta-
kim  oto  sposobem.  Cała  reszta  to  sztuka  precyzji  oraz  bycia

o krok  przed wrogiem!

Materios wciągnął powietrze do płuc i rozejrzał się jeszcze

po  zgromadzonych,  nieustannie  obracając  głowę w lewo oraz
prawo. Mimo iż jego kaptur posiadał stosowne wycięcia na bo-

kach, wampir wolał mieć pewność, że nic nie umknęło jego uwa-
dze.  Obrócił  się  do stojącego naprzeciw Meltona.  Zmierzył  go

wzrokiem pełnym spokoju i przesunął stopą po podłożu, badając
jego miękkość oraz śliskość. Zaraz po tym podjął kolejną proce-

durę  wstępu do walki,  a  następnie  cofnąwszy się,  zaatakował
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znów jako pierwszy. Ugiął miękko kolana i sprężyście wybił się z
nich, pchając mieczem wprost w pierś swego ucznia. Jednocze-

śnie  ustawił  się  bokiem,  świadomie  minimalizując  widzianą
przez  oponenta  powierzchnię  ciała  –  a  co  za  tym  idzie,  ilość

miejsc, w które mógł wymierzyć kontratak. W ledwie kilku czę-
ściach  sekundy doszło do zderzenia kling, co wzbudziło kilka

samotnych, złocistych iskier w akompaniamencie tępego, meta-
licznego  skowytu.  Adept  zareagował  wzorowo,  jednocześnie

wzbudzając przelotny uśmiech uznania na ustach Dragoniusa.
Wampir zdążył jednak rzucić okiem na trajektorię ruchu broni

oponenta.  Półmatowa stal  błysnęła słabo,  gdy wyhamowywała
gdzieś z boku pola widzenia. Pchnął więc lewą dłonią głowicę

własnego oręża,  zadzierając  go  gwałtownie  i  patrząc  się  dalej
w wystraszone oczy Meltona, wykonał szybkie cięcie w jego pra-

wy bark. 

Generał walczył jeszcze co najmniej pół godziny, w między-

czasie objaśniając szczegóły szermierki zarówno sensu largo, jak
i stricte. Wyjaśniał ogólnikowe podstawy oraz detale mechaniki

pojedynczych ruchów,  czyniąc także  wykład o mięśniach oraz
kościach. Wszystko to było jednak spójne, zrozumiałe nawet dla

laika, toteż adepci słuchali go z uwagą. A było to nie lada wyzwa-
niem, gdyż deszcz przybierał na sile, przypominając się coraz to

głośniejszym szumem, który zdominował okolicę.

※

Pod wieczór znacząco się już przejaśniło. Krwistoczerwone

słońce skryło swą tarczę za horyzontem – gdzieś pomiędzy za-
chodnią rubieżą i gęstwinami nieopodal miasta. Chmury wiszą-

ce nisko nad zachodem przybrały barwy od pomarańczu, przez
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karmazyn, aż po nienaturalny wręcz fiolet. Każda z nich posia-
dała  wyraźnie  zarysowany  kontur,  kontrastujący  z  ciemnymi

i nieco rozmytymi obłokami, niespiesznie płynącymi po drugiej
części  półkolistego  sklepienia.  Winnice  wolno  okrywał  całun

nocy, nieubłaganie spowijając krainę mrokiem...

Błogim mrokiem, jak wydało się Materiosowi, który uczynił

głęboki  wdech,  wypełniając  płuca  wraz  z  przeponą.  Stał  na
mostku ponad strumieniem, ciesząc się chwilą ciszy i spokoju.

W jego nozdrzach gościła aksamitna, wręcz kojąca woń wilgot-
nej trawy, resztek polnych kwiatów oraz tysięcy winnych krze-

wów. Delikatny wiatr opadał z pagórków, przetaczając naturalny
konglomerat zapachów – tak zwyczajnych, a zarazem tak wspa-

niałych i pozornie nieskalanych ludzkim dziełem. Okolica mie-
niła się milionem odcieni złota i czerwieni, przebarwiając ścieżki

oraz wczesnojesienne liście drzew. Woda połyskiwała hipnoty-
zującą kaskadą poszarpanych odbić  świata, czyniąc jakąś surre-

alistyczną wizję, co ułamek sekundy zastępowaną kolejną, rów-
nie niepowtarzalną i ulotną.

Delikatny podmuch wiatru przemknął po karku półwampi-
ra, obsypując jego ciało lekkim dreszczem. Odziany był już bo-

wiem w cywilne, lekkie szaty. Jego proste nogi zakrywały szczu-
płe,  brązowe spodnie,  dopasowane kolorystycznie  do eleganc-

kich, skórzanych butów. Wyżej nosił białą koszulę, której stójka
posiadała wygięte na przodzie wyłogi. Pod nimi widniał asyme-

tryczny  węzeł  wąskiego,  jasnokremowego fularu,  chowającego
się  pod  szarą  kamizelką  w lekką  kratę.  Ciekawym dodatkiem

była natomiast elegancko złożona chustka. Wystając z brustaszy,
tworzyła  trójstopniowy wzór,  skierowany ku  niezbyt  szerokiej

klapie dekoltu. Dłonie zaś i przedramiona miał nagie, gdyż poza
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służbą nie zwykł nosić rękawiczek. Ponadto uwielbiał podwijać
rękawy – nawet, gdy temperatury nie do końca temu sprzyjały.

Nowością była jednak laska, skośnie trzymana w obu dło-
niach. Pozornie wyglądała jak typowy, szlachecki dodatek, który

ostatnio stał się modny na nithalskich salonach. Główna część
była zupełnie prosta, wykonana z twardego drewna oklejonego

smoliście czarną skórą. Dół zwieńczony został srebrnym, gęsto
zdobionym okuciem, przedstawiającym motywy roślinne. Uwa-

gę zwracał jednak pochwyt w kształcie smoczego łba, gdyż odlew
posiadał detale przyprawiające o zawrót głowy. Każda łuska była

wyraźnie widoczna, a umiejętne użycie chropowatości i wypole-
rowanych  łuków  sprawiło,  że  bystre  spojrzenie  oraz  perfidny

uśmiech  bestii  wyglądały  niczym  żywe.  Szyja  kontynuowała
w dół,  kończąc się sprawnie na czarnym kiju. Co najistotniejsze,

wśród  jej  szczegółów  umieszczono  dwa  przyciski,  wypychane
prostymi  blaszkami  sprężynującymi.  Ich  ściśnięcie,  połączone

z energicznym szarpnięciem, pozwalało wysunąć ze środka klin-
gę o trzech płaszczyznach. Była wąska i spiczasta, ale za sprawą

trójkątnego  przekroju,  zachowywała  nienaganną  sztywność.
Broń ta służyła przede wszystkim do wyprowadzania pchnięć –

zwłaszcza pomiędzy łączenia pancerzy.

Dragonius raz jeszcze otoczył okolicę badawczym spojrze-

niem i zwrócił się w stronę miasta. Ruszył krokiem niespiesz-
nym, w lewej dłoni ściskając swój nowy, zdecydowanie ekstra-

wagancki miecz. Pozornie zbędny nabytek podyktowany był jed-
nak względami czysto praktycznymi – jako najwyższej rangi ofi-

cer miał prawo obawiać się potencjalnych zamachów.

Między innymi właśnie ta myśl często skłaniała go do dłu-

gich rozważań, w które zwykł popadać w ciągu dnia. Odrywał się
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wtedy od świata i analizował sprawy bieżące. Czasami rozważał
przyszłe scenariusze, tworząc przy tym liczne plany awaryjne na

wypadek  niepowodzeń.  Także  i  teraz,  zmierzając  do  swego
domu, naszła go myśl  o  potencjalnej  śmierci.  Zamiast  jednak

troszczyć  się  o  siebie,  w  pierwszej  kolejności  swe  zadumanie
skupił wokół najbliższych. Wszakże posiadał niemały majątek,

który  należałoby  sprawiedliwie  podzielić  pomiędzy  dwóch sy-
nów. Tylko czy idealnie po połowie? Kierując się wyłącznie roz-

sądkiem mógłby pomyśleć, iż to nie pierworodny Aerthes, lecz-
Nitred powinien dostać większa kwotę, gdyż poświęcił ojcu nie-

porównanie więcej swego czasu i uwagi. Nim jednak taka wizja
w ogóle zakiełkowała, od razu stłamsiło ją gorące uczucie w pier-

si, które rozlewało się błogim spokojem na całe jego ciało. Mimo
że wtórował regułom szkiełka i oka, to wobec dzieci wyrażał wy-

łącznie równą oraz najgorętszą miłość, często utrudniającą mu
jakiekolwiek  osądy  wobec  swych  potomków.  Była  to  zarazem

jego słabość jak i wzmocnienie – odskocznia, w którą rzucał się
bez zastanowienia, gdy ogarniały go smutek lub zwątpienie. Ko-

chał ich obojga równie mocno, choć wciąż miał świadomość róż-
nic. Otóż młodzi Dragoniusowie byli niczym ogień i woda. Młod-

szy Nitred stanowił usposobienie rozsądku, metodycznego po-
stępowania oraz pochwały nauki. Aerthes cechował się znacznie

większą porywczością, przeciwnie do brata często poddając swe
wybory uczuciom. Jednocześnie preferował rozwiązania siłowe,

choć nie był w żadnym wypadku głupi. Oboje cechowali się spry-
tem i inteligencją, byli także podobnej postury. Rozbieżne mieli

natomiast  metody osiągania swych celów: podstęp kontra siła.
Odnajdywało  to  odwzorowanie  także  w profesji,  gdyż pierwo-

rodny parał się szermierką, a Nitred zaś magią.
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Nim  zdążył  wytyczyć  majątek  także  dla  swej  ukochanej,
z którą jednak nie był jeszcze w związku małżeńskim, spostrzegł,

iż dotarł już do kamienicy. Tak bardzo pogrążył się w rozważa-
niach, że zupełnie nie pamiętał przebytej oraz wcale niekrótkiej

drogi.  Po chwili  wrócił  z  odległej  zadumy do otaczającego go
świata, prędko przeczesując kieszenie spodni. Odnalazłszy klucz

w jednej z nich, wszedł do pustego domu. 

Tego dnia Estrill miała pracować do późna. Od kiedy przeję-

ła interes związany z wytwarzaniem perfum, zdarzało się, iż wra-
cała w środku nocy. Jej zmęczenie było jednak równie wielkie

jak satysfakcja, którą przynosił obrany zawód. Z tego względu
Materios nie śmiał  protestować i   wieczór  spędził  w towarzy-

stwie jakiejś historycznej księgi oraz własnych myśli.

Był to jeden z wielu zupełnie zwyczajnych i niczym niewy-

różniających się dni młodego generała.
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