
 II

Gęstą atmosferę potęgował wszechobecny, szorstki zapach

świec, lokujący się gdzieś pomiędzy zwęglonym papierem i palo-
nym tłuszczem. Na okna nasunięto  grube  zasłony,  skutecznie

odgradzające małą bibliotekę od reszty świata, który pogrążony
był w nocnym śnie. Co więcej, palenisko kominka zostało zupeł-

nie wygaszone, aby krzątające się wewnątrz osoby nie rzucały
wyraźnych cieni. W głębi pokoju, za dwoma wielkimi regałami,

stał masywny, dębowy stół. Jego nogi były całkiem proste, gdyż
dodatkowe zdobienia rozpraszałyby i zbierały niepożądany kurz.

Wokół nie zasiedli jednak skupieni czytelnicy, lecz kilkoro
wojskowych o wyjątkowo ponurych gębach. Pośrodku znajdował

się nienagannie umundurowany Materios, a u jego boków dwój-
ka kapitanów. Protifiks dowodził stricte Strażą Nithal,  Lenard

natomiast całym wojskiem, zwanym także „Gwardią”. Nieco na
uboczu spoczął Kiazelan, który wobec zaistniałej sytuacji odsta-

wił na bok swe nonszalanckie podejście. Człowiek będący duszą
towarzystwa – wygadany, błyskotliwy oraz skrajne pewny siebie

– wcisnął się teraz w kąt z miną zbitego psa. Cztery pary śmier-
telnie poważnych oczu wodziły za wędrującym po drugiej stro-

nie Rezardem, wypatrując jakiegokolwiek grymasu na jego twa-
rzy. Na próżno, gdyż ów mąż nie zdradzał zbyt wielu emocji. Tak

jak rycerz przed walką nakłada zbroję, odgradzając się od poten-
cjalnych niebezpieczeństw, tak hetman zwykł przywdziewać bez-

uczuciową maskę. W ten sposób skrajnie wzmacniał swój wład-
czy wizerunek, gdyż skrzętnie ukrywał wszelkie wątpliwości. Na-

wet słowne ich wypowiedzenie brzmiało raczej jak groźne pod-
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danie różnych scenariuszy pod dyskusję, aniżeli  okazanie nie-
zdecydowania. Co więcej, mimo usilnych prób zachowania roz-

sądku w niemal każdej sprawie, Rezard potrafił unieść się gnie-
wem. Ukazywał wtedy drugą twarz: nade wszystko bezwzględną,

przyprawiającą o paraliżujący strach nawet najbliższych współ-
pracowników.  Zwykli  oni  odczuwać nieuzasadniony  lęk  przed

zesłaniem na banicję, nawet pomimo właściwego wykonania po-
wierzonych im zadań.

Nikt nawet nie dostrzegł, jak w rogu zgasła jedna ze świec,
unosząc w górę tańczącą strugę szarego dymu. Głębokiej ciszy

towarzyszyły tylko ciche oddechy oraz miarowe kroki hetmana,
który co chwila obracał się na pięcie.. Trzymając ramiona za ple-

cami, omiatał mądrym oraz budzącym respekt wzrokiem wnę-
trze własnej biblioteki. W końcu przystanął i skierowawszy spoj-

rzenie w stronę kapitana Lenarda, odezwał się przenikliwie ni-
skim, nieznoszącym sprzeciwu głosem.

– Jesteś pewien tego, co złożyłeś mi dziś w raporcie?

– Tak jest. Informację niestety potwierdzono… – odparł wy-

raźnie strapiony.

– Panowie! – pociągnął Rezard – jak wiecie, kilka miesięcy

temu  pozwoliliśmy  działać  na  naszym  terenie  Pierworodnym
Ermosa. Dbaliśmy o to, aby sekta nie zradykalizowała nadto lo-

kalnej ludności czy też akolitów i westalek ze świątyni. Przeor
Adalazar był szpiegiem Elancji, którego cały czas kontrolowali-

śmy. Otrzymywał spreparowane informacje i zgodnie z planem
przekazywał je łącznikowi.

W tym momencie hetman spojrzał się wymownie na Lenar-
da,  który prowadził  całą akcję wraz z własną siatką szpiegów.
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Mężczyzna zmieszał się, lecz po chwili odchrząknął i kontynu-
ował wywód przełożonego.

– Ponad wszelką wątpliwość dowiedliśmy, że nie miał poję-
cia komu przekazywał papiery. Był to w zupełności jednostronny

kanał.

– Był? – przerwał Materios.

– Jeden z naszych dał dupy – skwitował Rezard.

Przez moment wojskowi patrzyli tylko po sobie, aż wreszcie

osłabiony  głos  kapitana  ponownie  wypełnił  na  wpół  mroczny
pokój, tym razem brzmiąc jednak wyjątkowo żałośnie.

– Szpieg, którego zadaniem było przechwycenie łącznika…
– zawiesił na moment – ...po prostu zdemaskował się. Stracili-

śmy szansę  i  podejrzewam,  iż  wywiad  Elancji  już  o  tym wie,
choć chwilowo Adalazar jest jeszcze nieświadomy.

Na  krześle  poruszył  się  Kiazelan.  Mężczyzna  wyciągnął
przed siebie obie ręce, prezentując w mdłym blasku świecy swe

trupio białe, glansowane rękawiczki.  Zabębnił głucho palcami,
wymierzając trzy rytmiczne serie uderzeń w wielki blat.

– Korzystając  z  magii  ustaliłem,  że  on sam niewiele  wie.
Otrzymał tylko konkretne instrukcje i to na terenie rodzimego

klasztoru. Nie posiada świadomości tego, w jakiej siatce funk-
cjonuje.  Po  prostu  gromadzi  informacje  głęboko  przekonany

o istoie swej misji, a niewiedzę traktuje jako zaletę dodającą od-
wagi w działaniach. Po prostu nie lęka się wsypania swoich.

Nastąpiła  długa  pauza,  którą  przeciągano  w bolesną  nie-
skończoność.  W sercach  całej  czwórki,  która  czuła  się  jak  na

spowiedzi przed przełożonym, wolno kiełkował dziwny niepokój
– przeczucie, iż całość doprowadzi do czegoś bardzo złego.
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– Skontaktują  się  z  nim – rzucił  Dragonius,  przerywając
tym samym nieznośne zawieszenie dyskusji.

– Masz nas za debili, generale? – odpalił Rezard, jednak bez
żadnych emocji w głosie. – Domyślamy się.

– Nie o to chodzi. Na nic ściąganie go do Elancji. Ma aparat
w postaci ślepo wierzących mu zakonników. Jest znany jako oj-

ciec Adalazar, najcnotliwszy piewca Ermosa.

– Do rzeczy... – przerwał hetman.

– Dobrzy ludzie czynią dobre rzeczy, a źli złe. – rzekł wam-
pir, kontynuując swą retorykę. – Aby ktoś z natury dobry zrobił

coś złego, potrzebna jest mu religia. Nasz szpieg może znacząco
zaszkodzić miastu poprzez ekstremizm swej sekty. Usunie się do

podziemia, a „boskie” wieści, proszę mi wierzyć, same rozniosą
się tam, gdzie będą potrzebne.

– W tym momencie chyba nie to jest największym proble-
mem, czyż nie? – rzucił Protifiks, kapitan Straży.

Rezard pogładził swą siwą, niezbyt długą brodę, której wło-
sy były jednak dość proste i sterczące. Budowała ona groźny wi-

zerunek – wraz z ostrymi rysami twarzy, głęboko osadzonymi
oczyma oraz licznymi zmarszczkami. Trwał tak, a wraz z nim za-

gadkowa cisza, która mogła okazać się zwykłą pauzą, lecz równie
dobrze końcem czyjejś kariery. I znów jako pierwszy rozbrzmiał

aksamitny, miękki głos wampira.

– Nitred przekazał ostatnio raporty co do nastrojów w świą-

tyni. Są beznadziejne, o czym już wcześniej informowaliśmy. Po-
stulaty  dotyczące  wyższości  władzy  boskiej  nad  ludzką,  wraz

z próbą  krzewienia  „uniwersalnego”  prawa  z  niebios,  stoją

20



w opozycji do władz miasta. Celem stało się przede wszystkim
wojsko, któremu sprzeciwiają się westalki oraz akolici.

– I co ci pacyfiści mają niby uczynić? – skontrował Lenard.

– To zależy, co wpoją im ekstremiści. Mało to osób zginęło

w imię boga? Poza tym, czarna propaganda przeciw żołnierzom,
którą głoszą wśród cywilów, raczej nam nie pomoże – perorował

Dragonius.

Przełożony podrapał swój policzek i zmarszczył czoło jesz-

cze  mocniej  niż  przed  momentem.  Po  chwili  jednak  skinął,
wspierając się o stół na wyprostowanych, szeroko rozstawionych

ramionach. Spojrzał na oficera Nocturnus Oris Custodia.

– Muszę przyznać rację,  generale… Wydaje  się,  iż  ryzyko

jest znaczne.

– Tak, hetmanie – odparł i pochylił się ku niemu, wciąż jed-

nak  siedząc.  –  Jeżeli  wywiad  Elancji  dotrze  do  niego  przed
nami,  stracimy go.  W poczuciu obrony wiary,  ludzie  będą  go

ukrywać i mydlić nam oczy.

– Dotrze przed nami? Aresztujmy go więc czym prędzej –

zasugerował Protifiks.

– A wytłumaczysz się z tego przed ludźmi, zwłaszcza zaśle-

pioną częścią?

Pytanie Materiosa zawisło w powietrzu niczym dym z kop-

cących wokoło świec. W umysłach rozmówców zakiełkowała do-
tychczas odsuwana na bok myśl. Świdrowała ich bieżące jeste-

stwo, narzucając się znacznie, wraz z całą gamą usprawiedliwień
owego czynu. Gardło Kiazelana ścisnęło się, zupełnie odbierając

mu mowę.  Ów umiarkowany lekkoduch zdał  sobie sprawę,  iż
skutki narady mogą być o wiele bardziej poważne, niż początko-
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wo  sobie  wyobrażał.  Co  więcej,  odpowiedzialni  byliby  za  to
wszyscy tutaj zgromadzeni – także on sam. Wyłącznie Rezard

i Dragonius w pełni panowali nad swymi emocjami, toteż wam-
pir prędko rozwiał wątpliwości wszystkich.

– Proponuję zgasić go poza Nithal. Wiem, że ma w zwyczaju
spotykać się ze swymi akolitami na nizinach nieopodal miasta.

Co najistotniejsze: pojedynczo. Magią lub jakimś środkiem mu-
sielibyśmy uśpić petenta na dany dzień tak, aby nie dotarł na

czas. Czekałbym na miejscu w habicie i  zaatakował z bliska –
rzekł  z  przerażającym wręcz  spokojem w głosie.  – Zabrałbym

także wszystkie cenne fanty, więc zajście zrzucilibyśmy na zbój-
ców z Eder, ukazując jako skutek negowania Wojska…

– Myślisz, że to kupią? – zapytał niepewnie Lenard.

–  Znajdą  go  zadźganego,  obrabowanego  i  ciul.  Żadnych

świadków,  żadnego  przetrzymywania  innych  akolitów  w  tym
czasie przez Straż…  Niech szukają szczęścia w Eder albo napie-

przają się z Kultystami.

Posępny ton Materiosa współgrał w dziwny sposób z jego

bladym, wampirzym wizerunkiem. Twarz  oświetlona jedną ze
świec rysowała się ostrymi konturami i niknęła wśród krótkiego

zarostu.  Nijaki  blask padał  wyłącznie  na nos oraz czoło,  gdyż
oczodoły  spowijał  posępny mrok.  Dragonius  omiótł  wzrokiem

wokoło i zawiesił go na Kiazelanie, który spiął się nerwowo. Mag
odniósł  wrażenie,  iż  przerażająco chłodne spojrzenie  Nocarza,

zdolne jest dostrzec każdy jego grzech.

– Dobrze – wycedził powoli, snując niechętnie całą wypo-

wiedź. – Dopilnuję, by akolita nie dotarł.

–  Niech  w  śnie  ujrzy  jakieś  demony  czy  samego  diabła.

Może potraktuje  to jako bycie  wybrańcem… albo uzna,  że on
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sam jest nie dość czysty – odparł spokojnie Materios, cofając się
oraz na powrót kryjąc w półmroku pokoju.

Nad stołem, w co lepszym świetle, wisiała już tylko głowa
Hetmana, który od samego początku górował nad resztą. Nie-

przypadkowo, gdyż tym sposobem podkreślał  własną ważność
oraz przewagę stanowiska. W efekcie, przez całą dyskusję nikt

nie  wstał  od  stołu.  Wszyscy  siedzieli  potulnie  po  jednej  jego
stronie, zadzierając swe twarze ku przełożonemu. Niemniej, jak

tylko  Rezard  skinął  z  aprobatą,  jedno  z  krzeseł  zaskrzypiało
przeraźliwie,  gdy  z  siedziska  dźwignęło  się  nieco  ponad dzie-

więćdziesiąt kilogramów.

– Koledzy, szanowny hetmanie… – wyartykułował wampir,

prostując się przed stołem. – Czy macie absolutną pewność co
do zarysu sytuacji? Nie przyda nam się żywy? Śmierć to jedyne

rozsądne wyjście – dodał po półpauzie – z punktu widzenia bez-
pieczeństwa obywateli?

Wszyscy popatrzyli po sobie, lecz ostatecznie nikt nie pod-
niósł słowa sprzeciwu. Rezard zamyślił się i nachylił do Materio-

sa,  patrząc  wprost  w  jego  oczy.  Dwukrotnie  zadudnił  pięścią
w blat i przemówił głębokim basem.

– Postanowione. Nie daj dupy, Dragonius. Bo sam będziesz
ją nadstawiać przed ludźmi.

– Taest… – odparł generał.

– O której Adalazar robi te spacery?

– Późnym popołudniem, raczej wieczorem.

– Do spania więc – skwitował hetman. – Zaczynamy o świ-

cie. Protifiks, Straż ma o niczym nie wiedzieć oraz niczego nie
widzieć. Lenard, szpiedzy niech wypatrują celu i przekażą infor-

23



mację Materiosowi, który będzie czekać od strony rubieży. Bę-
dzie działać na ich sygnał. Kiazelanie, akolita niczego nie może

podejrzewać.  Masz pół  dnia na ułożenie inkantacji  – choćbyś
miał ćwiczyć na kocie… jasne?

– Tak jest, hetmanie! – odparł chór męskich głosów i wszy-
scy jak na rozkaz wstali od stołu, z głowami ciężkimi od kłębią-

cych się w nich myśli, wątpliwości, a także licznych planów.

※

Okoliczne gęstwiny szumiały spokojnie, zieleniąc się pięknie

niczym  w  samym  środku  lata.  Delikatne  słońce  nienachalnie
skąpało okolicę złocistym blaskiem oraz przyjemnym ciepłem,

które balansował lekki wiatr. Wprost niesamowity obraz – tak
idealnie plastyczny i kolorowy – dopełniał bogaty bukiet zapa-

chów. W jego skład wchodziły wrzosy, róże, maliny oraz niezli-
czone kwiaty polne, tworzące wzorzyste dywany.

Dziewczyna zatrzymała akolitę  tuż pod jednym z wielkich
dębów, wpatrując się  w niego błękitnymi oczyma o poszerzo-

nych źrenicach. Ich blask zdradzał najgłębsze uczucia, które by-
najmniej nie stanowiły wyrazu pokory czy skromności. Jarzył się

w nich grzech, który pozornie usprawiedliwiał dziecinnie uroczy
uśmiech. Do spotkania z mistrzem pozostało wiele czasu, toteż

akolita udał się na spacer, łamiąc tym samym nawyk samotnego,
popołudniowego medytowania. Przystojny młodzieniec spoglą-

dał na nią świdrująco, w myślach po trzykroć łamiąc już zakaz
cudzołóstwa.  Było  mu  to  jednak  obojętne.  Zdawałoby  się,  iż

uprzednie powołanie, czyli misja służenia w imię Ermosa, zosta-
ła  przyćmiona czymś znacznie  potężniejszym i  wypływającym

wprost z jego serca. To dotychczas nieznane czucie napełniało
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go chęcią do zdobywania świata, lecz zarazem paraliżowało nie-
wybrednie przyjemnym otępieniem.

Wybranka  położyła  palec  na  jego  wargach,  które  przed
chwilą przelotnie ucałowała. Nic już nie rzekła, aby z zamknięty-

mi ustami zatroszczyć się o stosowną porcję nawilżenia na języ-
ku, policzkach oraz podniebieniu. Uklękła z łobuzerskim uśmie-

chem, wciąż patrząc w oczy akolity. Ten oparł plecy o suchą korę
drzewa i  odchylił  głowę do tyłu,  jednocześnie ostro wciągając

powietrze. Napełnił płuca, a po chwili dobił także do przepony,
co  tylko  spotęgowało  dziwne  mrowienie  tuż  nad  żołądkiem.

Nadnercza wyzwoliły porcję odurzających, naturalnych narkoty-
ków, które zaczynały buzować w jego krwi. Serce przyspieszyło

nieco,  natomiast  oddech stał  się  lekko nierówny.  Od dolnego
splotu nerwowego rozlało się  błogie podniecenie,  podróżujące

w dwóch kierunkach: przez kręgosłup do głowy, a także ku doło-
wi, by nie przyprawić młodzieńca o wstyd, lecz okazale o nim

świadczyć.

Płaty habitu zostały znienacka rozchylone. Skóra jego uda

zareagowała na dotyk smukłych, młodych dłoni jak na oparze-
nie, które przerodziło się w przyjemne ciepło. Nim doszło jesz-

cze do czegokolwiek, młodzieniec zerknął w dół, by rozkoszować
się zakazanym widokiem. Dziewczę wciąż na niego patrzyło i…

nie mrugało. Uśmiech pogłębił się znacznie, jakby policzki zo-
stały przecięte sztyletem. Spod rozpłatanej skóry wyszedł szpa-

ler  ostrych  zębów –  każdy  wyglądał  jak  kieł,  odczłowieczając
tym samym mutującą szczękę. Skóra zmieniła gwałtownie kolor,

w coś pomiędzy popiołem oraz kredową bielą, natomiast oczy
zaszły nieprzeniknionym mrokiem. Na próżno było szukać bla-

sku oraz refleksów. Wyglądały raczej jak matowe dziury w gło-
wie, które po prostu pochłaniały światło.
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Akolita zesztywniał całym ciałem, przez moment spogląda-
jąc na przerażający spektakl. Jego barki przygniotła mieszanina

winy oraz lęku przed największym złem, które właśnie przybie-
rało  fizyczną  formę.  Otrząsnąwszy  się,  odepchnął  potwora od

siebie i skoczył w bok, z przerażeniem zdając sobie sprawę, iż
świat zyskał barwę szarobrunatną. Cała zieleń sczerniała, liście

poczęły masowo opadać, a źdźbła ułamywały się i wolno unosiły.
Wiatr targał suchymi, upiornie szeleszczącymi szczątkami, two-

rząc coś w rodzaju zamieci śnieżnej – z tą różnicą, iż biel zastą-
piła  barwa smoły.  Młodzieniec przyspieszył  znacznie.  Krok za

krokiem próbował uciec potworowi, brnąc tym samym w okala-
jącą go otchłań. Czuł nie tylko lęk, ale też najczystsze zło, które

boleśnie kuło jego serce. Beznadzieja powoli otępiała mięśnie…

Nim rzucił się ku zawyżeniu, dojrzał na nim szpaler ludzi.

Wszyscy odziani  w habity,  a w rękach każdego z  nich symbol
grzechu. Jedni trzymali pękate mieszki złota i  klejnotów, inni

głowy dzieci oraz kobiet, których twarze wykręcił potworny ból.
Nieliczni  posiadali  także  zakrwawione  sztylety  oraz  rozmaite

symbole władzy. Ich oczy jawiły się jako świecące, seledynowe
punkty, kontrastujące z gęstniejącym mrokiem. Niemi świadko-

wie przyglądali się obojętnie, jak ciało młodzieńca wolno odma-
wiało mu posłuszeństwa, by stanąć w końcu pośrodku małego

placu. Ponad sobą widział współbraci ukaranych za przewinie-
nia życia, a na plecach czuł oddech śmierci z rąk ucieleśnienia

zła. Nie mógł drgnąć, choć wciąż sprawne oczy zadzierały bystro
na przerażające upiory. Akolita zerknął w końcu w dół, dostrze-

gając przed sobą sześcioletniego chłopca, kulącego się twarzą ku
ziemi. Dziecko dygotało od szlochania, którego nie był w stanie

usłyszeć. Wówczas zdał sobie sprawę, iż nie docierały do niego
żadne dźwięki. Głuchą ciszę przerwał jednak wewnętrzny głos.
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– Zgrzeszyłeś…

I szpony bestii przebodły jego skostniałe ciało. Nie mógł na-

wet krzyknąć, dlatego… zerwał się z łóżka z szeroko rozwartymi
ustami oraz bladym strachem wymalowanym na twarzy. Odru-

chowo wcisnął  plecy  w ścianę,  aby  nic  nie  zaszło  go  od tyłu.
Wzrok młodzieńca powiódł  po zimnych murach klasztornych,

które teraz wydały mu się błogo przytulne oraz zwyczajnie bez-
pieczne.  Z  przestrachem chwycił  jeden z modlitewników i  już

miał  wyartykułować  pierwsze  akty  strzeliste,  gdy  zdał  sobie
sprawę z upływu czasu – mistrz musiał już wrócić, nie docze-

kawszy się swego ucznia. Dlatego poprawił na sobie habit, ze-
skoczył z łóżka, a następnie popędził w miejsce, gdzie zwykł za-

stawać przeora.

※

Dragonius  rozejrzał  się  bystrym  wzrokiem  po  spokojnej

okolicy, oddzielonej od miasta stromym wzniesieniem. Wokoło
rosły  gęste zarośla oraz  pospolite,  częściowo pożółkłe drzewa,

których korony otulił karmazynowy blask zachodzącego słońca.
Wampir wciągnął na głowę głęboki  oraz nadzwyczaj  obszerny

kaptur czarnego habitu, nałożonego na niekompletny mundur.
Skórzaną zbroję pozbawiono zasobników, naramienników oraz

karwaszy,  gdyż  odstawały  one od  ciała  i  mogłyby  z  łatwością
zdemaskować Nocarza. Co więcej, dla większej autentyczności,

nucił on melodię śpiewów sakralnych, jednak bez wyraźnego ar-
tykułowania  słów.  Pozostawał  przy  tym kompletnie  spokojny,

nienagannie wręcz skupiony, choć w dłoni ściskał już długi szty-
let. Ramiona złączył na brzuchu, wkładając obszerne rękawy je-

den w drugi i  tym samym doskonale ukrywając broń.  Minuty
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upływały dość mozolnie,  ciągnęły się beznadziejnie niczym na
rozmowie z Rezardem, aż tajemnicza sylwetka zamajaczyła na

ścieżce.

– Ostionie, jakże miło zastać Cię trwającego na modlitwie! –

rzekł radośnie Adalazar, który zbliżył się dość wartkim krokiem.

– Mistrzu –  odparł szeptem Dragonius i zwiesił głowę. – To

modlitwy pokutne, gdyż jestem niegodzien…

– Synu, cóż żeś uczynił?

Przeor zbliżył się do skulonego akolity, kładąc dłoń na jego
ramieniu. Lekko się nachylił,  a następnie wykręcił  wolną ręką

jakiś gest, jakby ponaglając do udzielenia odpowiedzi.

Wampir jednak nie  podjął  żadnej  ckliwej  pogawędki,  aby

przedłużaniem  nie  zagrozić  podstępowi.  Cofnął  prawe  ramię,
wyswabadzając ją z lewego rękawa. Na ułamek sekundy ukazał

ostrze wysmarowanego sadzą sztyletu.  Nim Adalazar zareago-
wał, potężny cios wymierzony w jego pierś… spotkał się z opo-

rem. Pod połami wierzchniej dalmatyki znajdował się bowiem
skórzano-mosiężny pektorał. Broń zgrzytnęła posępnie i utkwiła

płytko w skórze ofiary, grzęznąc pomiędzy rzeźbionymi wizerun-
kami cielca oraz kapłana. Krótki krzyk zakonnika został stłumio-

ny żelaznym uściskiem dłoni Dragoniusa, którym targnął prze-
lotny strach przed zniweczeniem akcji. Stłumił go jednak w za-

rodku i całym ciężarem ciała obalił ofiarę, przygwożdżając ją do
ziemi. Gdy sięgnął ku nacięciu szaty, po dodatkowy nóż bojowy,

spojrzał prosto w oczy  Adalazara.

Bieżące myśli wampira, przypominające obłok tysięcy iskier

jarzących  się  wokół  jego  jestestwa,  zaczęły  spływać  w  jeden
punkt, formując coś na kształt stożka. Zdawało się, iż świat był

ciemną nicością, którą rozświetlały płonące oznaki życia. Poni-
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żej pełzały nieskomplikowane w swej budowie punkciki świetl-
ne, na drzewach zaś kotłowały się ptasie móżdżki. Lico natury –

mnóstwo odczuć,  reakcji  i  przejawów instynktów – przyćmiły
jednak dwie  jasne  kule.  Wyglądały  tak,  jakby  całość  nocnego

nieba, upakowano w niewielkiej przestrzeni. Każde wspomnie-
nie było różnobarwnym konglomeratem mnóstwa iskier, a mi-

liony takowych grup czyniły twór zwany rozumem. 

Dragonius  pchnął  w  stronę  oponenta  ciasno  upakowany

szum, który wypełniały wibrujące punkty. Wbiły się one pod po-
włokę  jestestwa  zakonnika  i  eksplodowały  gwałtownie.  Jego

własne uczucia zostały brutalnie wyrwane, gasnąc po chwili na
oddalonej orbicie. W ten sposób przepadły także komendy wy-

dawane przez mózg, a ich miejsce zajął się jakiś bełkot,  który
sparaliżował każdy nerw ciała ofiary.  Nagle jednak, spod powło-

ki ataku wampira, wyłoniło się coś o wiele silniejszego: przeraź-
liwy, zupełnie niespodziewany ból. Całe jestestwo Adalazara za-

pulsowało  w  konwulsjach  i zwiększyło  swą  objętość.  Urywki
wspomnień z samego jądra umysłu zaczęły przedzierać się do

sfery bieżącej świadomości. Wszystkie panicznie uciekały przed
zimnem, które jakby zrodziło się w centrum jego mózgu. Zakon-

nik zaczął gasnąć od środka. Mętniał niespiesznie, najpierw po-
zwalając obumrzeć wspomnieniom, wiedzy oraz sprawom zwią-

zanym z procesem myślenia. Jego jestestwo ulegało eskalującej
dezintegracji, przez co najbardziej podstawowe uczucia zastygły,

czyniąc  ostatni,  statyczny  obraz.  Niezliczone  sygnały  z  całego
ciała zaczęły wygasać, jedno po drugim odbierając czucie w pal-

cach, stopach i dłoniach. Ostatnie umarło ciepło serca, a wraz
z nim ono samo, nieruchomiejąc na wieki.

Dragonius siedział nad martwym szpiegiem, unosząc mia-
rowo barki. Dyszał z dłonią zaciśniętą wokół noża, którym przed

29



momentem rozpłatał gardło i tętnicę Adalazara, gdy ten został
obezwładniony umysłowym atakiem. Słodki zapach krwi otuma-

nił półwampira.  Zdawało mu się,  iż spod przezroczystej skóry
prześwitują skomplikowane układy żył, pełne wciąż gorącej po-

soki. Dopadł do rany bacząc na to, by nie zostawić na niej śla-
dów swego uzębienia. Nie gryzł lecz spijał tylko, łapczywie przyj-

mując na język metaliczny posmak. Była to istna ambrozja, gdyż
strach oraz wola walki stanowiły teraz jej składowe, działające

niczym upiorny aromat.

Żołądek  Materiosa  eksplodował  podniecającym  ciepłem,

które promieniowało na całe ciało. Po chwili wszystkie kończyny
zostały  porażone,  gdy silny  dreszcz  zmiażdżył  jego kręgosłup,

zmuszając do tryumfalnego wygięcia w kształt łuku. Palce stóp
oraz dłoni zadygotały przy tym spazmatycznie. Wampir wzdry-

gnął się jakby od nieistniejącego zimna i wydał z siebie długi,
gardłowy pomruk.

Nie trwało to długo, gdyż Dragonius prędko opanował bu-
zujące uczucia – w myśl przyjętych reguł oraz zgodnie ze swą

naturą… a przynajmniej tą ludzką. Poderwał się i przyjrzał swej
ofierze. Z jej dłoni zerwał sygnet, z piersi zaś pektorał, którego

nie  odwiązał,  lecz  przeciął  mocowania  zakrwawionym  jeszcze
nożem. Sięgnął także do paska, po mieszek z tuzinem miedzia-

ków oraz dwoma srebrnymi talarami. Po chwili namysłu, roze-
rwał nieco szaty, aby całość wyglądała na pospieszną robotę ja-

kiegoś rzezimieszka. Bezzwłocznie spakował łupy do worka i ro-
zejrzał się wokoło, próbując dostrzec ślady własnej obecności na

miejscu zbrodni. Wszystko jednak wskazywało na to, że zabój-
stwa dokonał w założony sposób, toteż oddalił się prędko, trosz-

cząc już tylko o zgubienie tropu.
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※

Hetman opuścił salę, wyraźnie usatysfakcjonowany raporta-
mi Dragoniusa oraz Kiazelana. Tego drugiego szczególnie, gdyż

podtekst koszmaru, który mag zgotował akolicie, przypadł prze-
łożonemu do gustu.

Wampir czuł wprawdzie zadowolenie płynące z dobrze wy-
pełnionego obowiązku, ale powstrzymywał się od zbytecznej eu-

forii,  uważając  ją  za  nieodpowiednią  w  takiej  sytuacji.  Jego
kompan miał jednak inne zdanie. Przysiadł na stole obok gene-

rała, a następnie z uśmiechem podjął rozmowę.

–  Raduj  się,  Materiosie.  Zlikwidowałeś  niebezpiecznego

szpiega! Może nawet powstrzymałeś religijne podburzanie ludzi
oraz przelew krwi! Powiem Ci, że nawet Gildii oberwało się nie-

opodal Torneg. Nie cieszysz się choćby z tego powodu?

– Słyszałem – odparł dość chłodno. – Lecz to tylko mała bi-

twa, jedna z wielu, którą stoczyli niczym chłopcy z mieczykami…

– A Ty w takowych czasem nie walczysz?

– Widzisz, Kiazelanie – zawiesił głos na moment i kontynu-
ował dalej z wyrzutem w głosie. – Robię tylko to, co niezbędne

do zapewnienia innym bezpieczeństwa. Działam w obronie. Oni
zaś  lubują  się  wojaczką,  ochoczo  atakują  innych,  tym  razem

ściągając na siebie odwet. Mimo wszystko… to odrażające.

Ostatnie  słowo  wybrzmiało  wyjątkowo  dobitnie  i  zawisło

w głuchej ciszy, która nastała tuż po nim. Nim mag cokolwiek
odpowiedział, wampir podjął swój wywód.

– Bywałeś na pobojowiskach, słyszałeś tę ciszę... Nie taką,
którą mamy za miastem: pełną świerszczy, ptaków oraz innych
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odgłosów. Mówię o trupiej ciszy, smrodzie palonych ciał, wido-
ku zniszczonych domów, braku jakichkolwiek zwierząt. Oni to

traktują  jako  zabawę,  wpajaną swoim ludziom z  nieodpowie-
dzialną lekkością!  Nie dziw się więc,  że jakoś mnie nie cieszy

rozrywkowe traktowanie bitew.

– Przepraszam, Dragonius. Nie to miałem na myśli – odparł

łagodnie Kiazelan.

– Tak,  wiem… – westchnął.  – Cholera,  niepotrzebnie  się

uniosłem. Po prostu krew mnie zalewa ilekroć słyszę o Gildii Ce-
chów.

– Dlaczego tak właściwie? Osobisty uraz do Anwarda?

Generał podniósł wzrok na dźwięk imienia przywódcy. Wie-

dział, że Kiazelan pozwala sobie na zbyt wiele w ramach swej
nonszalancji,  lecz  nie  ma  przy  tym  złych  zamiarów.  Darował

więc uszczypliwą ripostę.

– Idzie o to – zaczął Materios – że ten warchlak stworzył ja-

kąś aberrację. Ma swoje barany oraz tępe owieczki, do których
osobiście nie mam żalu. Są głupie i zwyczajnie dały się porwać

obietnicom gruszek na wierzbach… Zauważ tylko,  jak zepsuty
jest ten system w swej ideologicznej naturze. Doskonała mani-

pulacja: stworzenie lepszych „nas”, działających na siebie, a tak-
że gorszych „ich”. Świnie żyją przy tym w luksusach, żerując na

stadzie,  które  podburzają  jeszcze  do nienawiści  i  zła.  A  jeżeli
któreś podniesie łeb ze sprzeciwem, to doskakują do jego gardła

wściekłe psy, które legitymizują naczelnego warchlaka…

Oboje trwali tak w ciszy przez dłuższą chwilę, wzrokami błą-

dząc po przeciwległych ścianach. Mag zmarszczył czoło, duma-
jąc nad słowami kompana, gdyż wywarły na nim wrażenie i zda-
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ły się być najzupełniej trafnymi. Szybko zestawił je z innymi sce-
nariuszami, snując pytanie typowe dla swej dezynwoltury.

– A czy Ty nie jesteś takim psem?

Całe  ciało  Materiosa spięło  się,  chcąc wykrzyczeć negację

słów  Kiazelana.  Pierwszą  falę  gniewu  motywowały  przecież
piękne ideały, stalowe zasady, patriotyzm, a także naiwna chęć

ochrony wszystkich bezbronnych. Gdy tylko wampir opanował
się  na  rzecz  rozsądku,  uderzył  go  dziwny  chłód,  przez  który

prędko spuścił wzrok i zagryzł wargę. Po chwili namysłu, wyar-
tykułował z goryczą:

– ...mam nadzieję, że nie.
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