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Che’el d’lil Baldur

Rozdział 1
Candlekeep

SiNafay Vrinn ominęła strażników w fortecy Candlekeep. Znękana, trapiona głodem i 
pragnieniem, brudna, w obszarpanych ludzkich łachmanach, które trochę ją kamuflowały, 
wyglądała jak żebraczka. Drowka wślizgnęła się przed drzwi biblioteki.

Zmrużyła oczy od blasku, który przez kilka chwil był wręcz bolesny. W wielkiej 
komnacie, pełnej drewnianych regałów, z kamiennymi, topornymi ławami, równie wielkiej co 
kaplica Vrinn, stało kilku ludzi.

Plecami do niej stał siwy mag, Gorion, którego poznała kilka miesięcy temu na skale nad 
Wybrzeżem Mieczy. Gorion z Candlekeep. Naprzeciw niego siedział młody mag w 
jaskrawożółtych szatach, u jego boku z kolei odziany w czerwień, trzymający pod pachą 
księgę, a po drugiej stronie starzec w zieleni.

„Prawdziwe zbiorowisko cudaków” – pomyślała. Obok Goriona stała młoda, ludzka 
kobieta, mająca około siedemnastu lat, o kasztanowych włosach, w różowym kaftanie z 
kapturem i brązowych oczach dziecka. SiNafay niemal się uśmiechnęła, słysząc jej głos. 
Brzmiał tak dziecięco i naiwnie, jak sądziła.

Drowka stanęła za plecami Goriona i zachichotała cicho.
- Dzień dobry, Gorionie z Candlekeep. Jak mniemam, to właśnie jest twoja forteca?

Stary mag odwrócił się, przez chwilę nie rozumiał, patrzył na nią jak na jakieś licho.
- Kim jesteś? Czego u mnie szukasz?

Spod czarnego kaptura błysnęły na niego jasnozielone oczy.
- SiNafay Vrinn? – wymamrotał zdumiony. – Po co przyszłaś, dziecko?
- Obiecałeś mi coś, Gorionie, a wy rivvin dotrzymujecie słów. Obiecałeś mi 

bezpieczeństwo i spokój w twojej fortecy.
Żółty mag zaprotestował, ale spojrzenie czerwonego osadziło go w miejscu. Gorion 
przełknął ślinę.

- Jak ty wyglądasz, dziecko!
Mroczna elfka bez ceregieli odrzuciła łachmany, ukazując wspaniały, jedwabny strój 

drowiej szlachcianki. Oczy młodej kobiety zalśniły.
- Witaj, SiNafay – zawołała serdecznie – Jak sądzę, będziemy teraz siostrami?

Twarz drowki pociemniała. Podobny wyraz musiała mieć twarz żółtego.
- Gorionie! - huknął nad harmidrem – to drowka! Mroczna elfka!
- Ulrauncie! – odpowiedział spokojnie starzec – to znękane dziecko, siostra Imoen!
- Jesteś tego pewien? – czerwony wyjął książkę spod pachy, podczas gdy Ulraunt 

pomstował na głupotę starca.
Gorion pokiwał gwałtownie głową. Pozostali zaszemrali.

- Nie jestem twoją siostrą, rivvin! – warknęła znowu elfka.
- SiNafay, dziecko, uspokój się. Co z twoimi rodzicami? Czemu włóczysz się po świecie?
- Moi rodzice nie żyją – warknęła znowu. – Od urodzenia żyje jakoś bez nich. 

Wychowywała mnie wygnana drowka, i jakoś przeżyłam!
Stary mag zmarszczył brwi.

- Jesteś sierotą, jak Imoen? Cóż, ja zastąpię ci rodziców.
W głosie starca brzmiała duma, która sprawiła, że twarz SiNafay pociemniała.

- Z czego jesteś taki dumny? – ryknęła.
- Z tego, że mogę pomagać biednym dzieciom.



- Biednym?! – drowka uniosła się nad nim. – A ja mam być dumna, że wychowa mnie jakiś 
rivvil?!

- Uspokój się, siostro. – usłyszała rozbawiony głos Imoen. – Nie denerwuj się tak. Jestem 
Imoen, córka Goriona, tak jak teraz i ty.
Mroczna elfka zaakceptowała to bez sprzeciwów.

- Czy muszę wyzbyć się swego nazwiska? – spytała cicho, niemal z rezygnacją.
- Jesteś szlachcianką? Nie, oczywiście, że nie. Jak miał na imię twój ojciec?
- Nie wiem – mroczna elfka wzruszyła ramionami. – Był mężczyzną.

Zachichotała pod nosem z czegoś, czego zebrani wokół ludzie nie rozumieli.
- Przyjmij od dzisiaj, że jestem twoim ojcem, dobrze, dziecko? SiNafay Vrinn, córka 

Goriona – powiedział łagodnie stary mag.
SiNafay uśmiechnęła się, gdy powtarzała swoje imię, w jej głosie była niezachwiana 
pewność.

***
SiNafay Vrinn ziewnęła i przeciągnęła się. Otworzyła oczy i rozejrzała się wokół. Około 

metra nad nią znajdował się mroczny sufit, nieoświetlony. Przyćmione światło wpadało tu 
przez małą kratkę w rogu. Drowka była oparta o beczułki z winem, z których jedna ciekła…

Klęczała przy niej młoda ludzka dziewczyna o kasztanowych włosach i orzechowych 
oczach w krótkim kaftanie z kapturem.
- Obudzona? „Dal balbau dos belbau del elendar dro” – zawołała Imoen, chłepcząc 

czerwone wino.
- „Oloth zhah lueth abbil lueth ogglin” – wymamrotała w odpowiedzi drowka. – Co u…? 

Imoen? Nadal żyję? Gdzie jesteśmy?1

- Piwniczka Winthropa – odpowiedziała ze śmiechem Imoen.
Mroczna elfka podstawiła ręce pod strumień i ochlapała sobie twarz winem, następnie go 

zlizała. Trunek był średniej jakości, wysokiej według norm Winthropa, karczmarza z 
Candlekeep.
- Berduskańskie wytrawne – stwierdziła – Nie tak dobre, jak trunki drowów…

Imoen wciągnęła gwałtownie powietrze i zasłoniła usta rąbkiem kaftana.
- Ojejku! Winthrop nas zleje, kiedy się dowie, że wypiłyśmy jego najlepsze wino!

SiNafay położyła jej dłoń na ustach i pociągnęła w stronę tajemnego wyjścia. Znała swoją 
siostrę na tyle dobrze, że zauważyła, że Imoen idzie lekko kołyszącym się krokiem. Ludzka 
dziewczyna odsunęła cicho kratkę i wyczołgała się na zewnątrz.
- Patrz, jakie gwiazdy! Ojć… przepraszam…

Drowka szybko zatkała jej usta.
- Upiłaś się, czy co? Daj spokój, prześpisz się obok Nessie.

Mroczna elfka wzięła lżejszą, choć zdecydowanie grubokościstą w porównaniu z drowami 
dziewczynę na ręce i zaniosła w stronę stogów siana. Położyła siostrę na jednym z nich i 
zobaczyła, że Imoen śpi pijackim snem.

SiNafay ominęła jak zwykle skołowanego Hulla i pobiegła w stronę biblioteki. Znała już, 
po półtora roku życia w Candlekeep, rozkład cytadeli na tyle dobrze, że nigdy się nie gubiła. 
Zadyszana wbiegła na schody obok ogrodów, mijając kapłanów Oghmy zdążających do 
świątyni. Minęła posąg Alaunda i rozejrzała się po wielkiej sali biblioteki.

Jej bystre oczy szybko zauważyły rąbek szarej szaty wystający zza najbliższego regału. 
Podeszła do niego i zasłoniła oczy staremu mędrcowi wyciągającemu księgi.
- Jestem już, Gorionie – roześmiała się.

Stary mag odwrócił się do niej.

1 Imoen: 
SiNafay: „Ciemność jest przyjacielem i wrogiem” - powiedzenia drowów



- SiNafay? Tak wcześnie? Dopiero zajaśniał świt!
- Wiesz, Gorionie, że nie jestem przyzwyczajona do słońca.

Gorion z Candlekeep, jej przybrany ojciec, człowiek, choć już nie myślała o nim jako o 
rivvil, roześmiał się, prowadząc ją do stolika pod ścianą. Leżały na nim zakurzone tomy 
pradawnej wiedzy zebranej w bibliotece. SiNafay usiadła naprzeciw Goriona, otwierając 
jedną z ksiąg. Na jej okładce napisano: Historia mrocznych elfów, albo Wojny Koronne 
opisane.
- Historia mrocznych elfów! Spisana przez człowieka? – zawołała.

Mędrzec roześmiał się.
- Spisana przez Vola, Volothampa Geddarma, Calishytę i barda, według opowieści 

najstarszych elfów powierzchni, czyli, jak ty mówisz, darthiir. Opowiedz mi o sobie – 
poprosił, zmieniając temat.
Drowka wzięła głęboki oddech.

- Jestem… Opiekunka… SiNafay Vrinn z Dwunastego Domu Ched Nasad…
Mroczna elfka opowiedziała swojemu ludzkiemu nauczycielowi o złożoności 

społeczeństwa drowów, o jego zasadach, i swoim życiu. Twarz Goriona przeciął wyraz 
stanowczej dezaprobaty, gdy opowiedziała mu o tym, jak zabijała na rozkaz Triel Baenre. 
SiNafay zachowała jednak dla siebie opowieść o Lloth, swojej matce, czy też o Solaufeinie 
Jae’llat i ich dzieciach.
- Zabijałaś na czyjś rozkaz? – powiedział z niedowierzaniem. – skoro ty jesteś opiekunką, i 

ona też, czy nie mogłaś jej po prostu powiedzieć: nie?
Drowka westchnęła nad jego niezrozumieniem.

- Po pierwsze, sprzeciwienie się Triel oznaczałoby dla mnie wypadnięcie z łask bogini, a 
więc i śmierć, a po drugie, ja jestem Opiekunką dwunastego domu Ched Nasad, a ona 
Opiekunką pierwszego domu Menzoberranzan, które dominuje nad moim miastem.

- Żyłaś w trudnym świecie, moje dziecko. Gdzie wolałabyś żyć? – Gorion zmienił temat, 
gdyż trudno mu było pojąć okrucieństwo i zło drowów.
SiNafay oparła głowę na rękach, zastanawiając się nad pytaniem.

- Podmrok to mój świat. Tam się urodziłam.
- A gdzie byłoby ci lepiej?
- Na powierzchni – drowka westchnęła – choć nie mogę przywyknąć do słońca i pustki nad 

głową.
Rozległo się stukanie do drzwi, Gorion otwierał księgę, więc go nie usłyszał. Mroczna 

elfka wstała gwałtownie i sięgnęła do broni, gdy przez drzwi wszedł… drow, a za nim dwa 
kolejne. SiNafay opuściła czubki mieczy do ziemi, czekając na reakcję przybyłych.

- SiNafay Vrinn? – usłyszała swoje imię w doskonałym wspólnym z ust mężczyzny.
Zawahała się, potwierdziła skinięciem głowy. Mroczny elf rzucił broń na ziemię i pobiegł 

w jej stronę. Zaskoczona cisnęła broń na ziemię, a drow uniósł ją w ramionach. Popatrzyła w 
dół, na jego brązowe oczy.
- Solaufein? Solaufein Jae’llat?

Drow skinął głową i krzyknął coś do stojących za nim. Młodszy drow wybałuszył na nią 
oczy, podczas gdy drowka powoli ruszyła w jej stronę. Wreszcie młodzieniec ruszył biegiem 
w jej stronę, niemal ją przewracając, dziewczyna dołączyła do niego chwilę później. SiNafay 
klapnęła na ziemię, odwróciła się do Solaufeina.
- Kto to?

Ku jej zdumieniu cała trójka roześmiała się szczerym śmiechem.
- Solaufein Jae’llat – powiedział wreszcie chłopak – którego znasz, Triel Vrinn, starsza 

córka dwunastego domu i jej brat, starszy syn, Solaufein Vrinn… czyli ja – dokończył po 
chwili.



Oczy drowki rozszerzyły się ze zdumienia, gdy popatrzyła na Solaufeina.
- Dzieci Opiekunki?… - wyszeptała.

Mroczny elf skinął głową, roześmiał się, patrząc, jak SiNafay taksuje wzrokiem sylwetkę 
syna i córki.

- Co z naszym domem? – wypaliła.
- Wszystko w porządku – uspokoiła ją Triel Vrinn. – Matko?

Jak niegdyś drowka podniosła w mocnych ramionach dwójkę swoich dzieci.
- Na krew Lloth, będą z was dumni wojownicy Vrinn! Duma dwunastego domu… moje 

dzieci!
***

SiNafay Vrinn popatrzyła zdumiona na Goriona, który właśnie kazał jej wstać znad 
lektury – poświęconej duergarom – i iść po ekwipunek. Stary człowiek wcisnął jej w rękę 
sakiewkę z pieniędzmi. Kiedy je przeliczyła, wychodząc z biblioteki, okazało się, że zawiera 
około stu sześćdziesięciu monet – niemal całe jego oszczędności.

Zanim zdążyła zaprotestować, starzec wypchnął ją przez drzwi, nagląc do pośpiechu, i 
rzucił, że będzie na nią czekać na bibliotecznych schodach. Mroczna elfka minęła Ulraunta 
nonszalanckim krokiem, sprawiając wrażenie zajętej pracą, a strażnik ksiąg nawet nic nie 
powiedział.

Znalazłszy się w cieniu, poza zasięgiem wzroku człowieka, SiNafay przyspieszyła kroku. 
Minęła strażników, Jondalara, świątynię Oghmy, kwatery i pobiegła do gospody. Drowka 
wpadła przez drzwi jak huragan, opanowawszy się jednak, podeszła do Winthropa i poprosiła 
o klucze do pokoju.
- Każde dziecię Goriona jest u mnie mile widziane, SiNafay. Ale po co ci…? – zaczął pytać 

karczmarz.
- Milcz, mężczyzno! – huknęła mroczna elfka, znajdując się w połowie schodów.

Zdenerwowana nerwowością i dziwnym zachowaniem Goriona kobieta wpadła na piętro i 
mijając pokój szlachcica z Wrót, który uciekł przed problemami z żelazem, weszła do pokoju. 
Jej pokój wyglądał dokładnie tak, jak go pamiętała. Proste łóżko, stół i maleńka kapliczka 
Lloth. Mroczna elfka szybko nałożyła swój ekwipunek i uklękła.

Matko Lloth, wyjaśnij mi, czemu Gorion tak się zachowuje? Brak odpowiedzi. Jej 
kapryśna bogini najwyraźniej nie interesowała się powierzchnią i jednym bezwartościowym 
człowiekiem. Drowka ponowiła wołanie, bez skutku. Kiedy odwróciła się, by odejść, z 
płomieni wyłonił się yochlol.
- Pajęcza Królowa nie da odpowiedzi, która jest już znana! – obwieścił głośno, po czym 

zniknął w fontannie płomieni.
SiNafay nawet nie drgnęła, gdy ogień musnął jej twarz. Po chwili, nie pozwalając 

wściekłości dojść do głosu, wyszła z pokoju, zeszła na dół i poprosiła Winthropa, opiekuna jej 
siostry Imoen, o wino i plotki. Nad kilkunastoma kielichami mroczna elfka usłyszała 
wszystkie wieści, jakie docierały do odizolowanej fortecy Candlekeep.

Większość z nich obracała się wokół problemów z żelazem, o jakich usłyszała od 
szlachcica. Kiedy w głowie zaczęło jej przyjemnie szumieć, a sakiewka zrobiła się lżejsza, 
drowka wyszła na zewnątrz, by odnaleźć Goriona.

Był już wieczór. SiNafay zignorowała Phyldię, dopytującą się, jak zwykle, gdzie jest 
jedna z jej książek. Szybkim krokiem minęła paru mnichów w zieleni, zatrzymała się przy 
kwaterach kapłanów. Jej uszy wyłapały niepokojące dźwięki, jakby ktoś skrobał nożem o 
drewno. Mroczna elfka poprawiła piwafwi i cicho otworzyła drzwi.

Zaraz za nimi stał, z nożem w gotowości, krępy człowiek, którego twarzy nie znała. Oczy 
rozszerzyły mu się z zaskoczenia. SiNafay usłyszała jego mruknięcie: „To na pewno ona!” i 
zauważyła niewielką zmianę w sposobie trzymania sztyletu.
- Hej, ty! Ty jesteś tym bachorem Goriona, no nie?



Odpowiedzią mrocznej elfki był jeden rozmazany zamach mieczem. Głowa zabójcy 
potoczyła się po ziemi, a kobieta schyliła się, szukając jakiegoś znaku, który by jej 
powiedział, dlaczego ktoś próbował ją zabić w bezpiecznym Candlekeep.

„Pewnie dlatego, że jestem drowką” – pomyślała w końcu, sprawdzając wszystkie pudła. 
Znajdowała się w nich broń, jak na jej gust dość mizerna.
- Najpierw atakuj, a potem mów – mruknęła, przechodząc nad ciałem.

Na zewnątrz stało kilkoro zaniepokojonych ludzi, najwyraźniej usłyszeli odgłosy walki – 
drowka zganiła się w myślach za niedomknięte drzwi – a wśród nich znajomy jej mnich w 
żółtych szatach.
- Dziecko, co się stało?… Masz krew…
- Krew na mieczu, ot co! Ktoś próbował mnie zabić. Nie żyje – powiedziała chłodno, 

przepychając się przez zbiegowisko.
Doszedł ją jeszcze głos Dreppina, proszącego o antidotum dla Nessie. Pokiwała 

niezobowiązująco głową, z wzrokiem wbitym w ziemię minęła świątynię Oghmy Nie chciała 
prowokować gniewu swojej zabójczej bogini. Przed magazynem czekał na nią Jondalar, z 
mieczem w ręku i zawadiackim uśmiechem.
- Witaj, dziecko! Wcześnie dzisiaj wstałaś. Twój ojciec Gorion prosił mnie o dziwną 

przysługę. Mam cię nauczyć walczyć. Gotowa?
SiNafay zmrużyła oczy za całą odpowiedź, po raz drugi tego dnia dobyła Qu’iltha. Zanim 

wojownik zdążył zaprotestować czy unieść miecz, bliźniacze miecze zawyły w powietrzu, a 
gardło Jondalara zostało przecięte. 

Erik, przyjaciel zabitego, nie czekał już na znak. Jak opętany zaczął strzelać w jej stronę, 
cofając się do ściany magazynu. Większość strzał nie była w stanie przebić jej zasłon, ale 
kilka szczęknęło o wspaniałą kolczugę. SiNafay zbliżała się równym, niezakłóconym 
krokiem, a Erik pojął, że nadchodzi śmierć.

Wystrzelił ostatnią strzałę, rzucił łuk na ziemię i zaczął uciekać w stronę murów fortecy. 
Nie zdążył. Drowka uniosła kuszę, strzeliła mu w plecy, a całe ciało mężczyzny ogarnął chłód 
trucizny.
- Głupcy! – syknęła mroczna elfka, oglądając się przez ramię, czy któryś ze strażników nie 

widział jej starcia.
Nawet jeżeli widzieli, byli wystarczająco mądrzy, by nie wtrącać się w walkę. Widzieli, z 

jaką łatwością drowka, córka Goriona, pokonała najlepszego wojownika w całym 
Candlekeep. SiNafay odepchnęła Reevora, proszącego o zabicie szczurów, mówiąc, że jako 
szlachcianka nie będzie się tym zajmować.

Przy głównej bramie stał Hull, opierając się ciężko o mur, pijany jak zwykle. Bełkotliwie 
poprosił ją o miecz, a drowka wykręciła się, mówiąc, że w tym stanie na nic mu się on nie 
przyda. Mroczna elfka opatuliła się płaszczem piwafwi, zdążając do sypialni, która powinna 
być jeszcze pusta o tej porze.

Jej uszy ponownie wyłapały dziwny dźwięk, i kobieta poczuła dreszcz podniecenia. Z 
nożem w ręku, niewidoczna w cieniu piwafwi, otworzyła delikatnie drzwi, i tym razem nie 
była zdziwiona, gdy zobaczyła drugiego zabójcę ze sztyletem.

Cicho jak śmierć stanęła za nim, a następnie wyprostowała rękę z nożem. Zatruty sztylet 
pogrążył się w plecach człowieka aż po rękojeść. SiNafay zaparła się mocno nogą i 
wyciągnęła uwięźnięty sztylet. Zaklęła cicho, chowając go do cholewy. „Na krew Lloth,  
dwóch zabójców w Candlekeep to za dużo” – pomyślała.

Obawy i niepokój dodały jej skrzydeł, gdy wybiegła, odpychając zdumionego Karana na 
bok. Minęła Hulla, i Strażnika Bramy, który coś do niej zawołał. Drowka zwolniła, widząc, że 
na ścieżce stoi jej siostra, Imoen. Ludzka dziewczyna uśmiechnęła się promiennie.
- Gdzie się wybierasz?
- Przybrany ojciec kazał mi szykować się do podróży.



- Mogłabyś powiedzieć Gorionowi, żeby mnie z wami zabrał?
- Wiesz, że i tak się nie zgodzi, poza tym Winthrop chciałby wywietrzyć wszystkie stajnie.
- A tak, wiem. Stary zrzęda z niego, zwłaszcza po tym, co przeczytałam w jego liście… 

zaraz, czy ja to powiedziałam? Nie, nie widziałam żadnego listu.
Doświadczona kobieta od razu wiedziała, że Imoen kłamie, ale kasztanowłosa dziewczyna 

odbiegła tak szybko, że nie zdążyła zareagować. Wiedziała już, że to Imoen ma odpowiedź na 
jej pytanie. Tylko ona, poza Gorionem, widziała jakiś list… Pełna złych przeczyć mroczna 
elfka podeszła do ojca.
- Ach, moje dziecko, rad jestem, żem cię znalazł. Musimy iść już teraz.
- Dobrze, ojcze. Dokąd idziemy?
- Może niezamieszkały las zapewni nam trochę spokoju, albo wtopimy się w tłum w 

Wrotach Baldura…
Gorion poprowadził ją wzdłuż murów do bramy.

- Słuchaj uważnie. Jeśli nas rozdzielą, musisz dotrzeć do „Pod Pomocną Dłonią”. Spotkasz 
tam Khalida i Jaheirę. Od dawna są moimi przyjaciółmi i możesz im zaufać.
Starzec skinął na nią ręką i zagłębili się w mrok.

***
SiNafay Vrinn, zakutana w swój płaszcz piwafwi, szła kilka kroków za owiniętym w szarą 

opończę Gorionem. Jej przybrany ojciec był coraz bardziej zaniepokojony. Drowka czuła się 
w ciemności bezgwiezdnej nocy jak w domu. Starzec natomiast wyraźnie źle się czuł, choć 
odmówił, gdy zaproponowała, że go poprowadzi.

Mroczna elfka syknęła przez zęby, nadeptując na kamień. Rozejrzała się. Trzy kurhany 
spoczywały pod ich stopami. Gorion drgnął, gdy z cienia wyłoniły się cztery postacie – 
kobieta, mężczyzna w zbroi i dwa ogry.
- Czekaj, coś jest nie tak! Wpadliśmy w zasadzkę! Gotuj się!

SiNafay uśmiechnęła się kwaśno. Teraz wiedziała już, że są w zasadzce, bez słów 
przybranego ojca.

- Jesteś bystry, jak na starca. Wiesz, dlaczego tu jestem. Wydaj mi swego wychowanka i 
nikomu nie stanie się krzywda.
Zakuty we stal człowiek, barczysty i wysoki, silniejszy od większości drowów omiótł pole 

bitwy swymi jaskrawożółtymi oczami, wypowiadając te słowa pełne zła.
- Durniem jesteś, jeśli mniemasz, że dam się zwieść twojej życzliwości. Idź precz, a tobie i 

twoim poplecznikom nie stanie się krzywda! – drowka jeszcze nigdy nie słyszała u 
Goriona takiego gniewu.

- Przykro mi starcze, że tak to odbierasz… - zasyczał człowiek.
Kobieta, stojąca dotychczas za nim, postąpiła krok do przodu i cisnęła w stronę mrocznej 

elfki płonącą strzałę. SiNafay uchyliła się i spróbowała złapać ją w dłoń, ale ta zmieniła tor, 
osmalając jej twarz.
- Uciekaj, moje dziecko, ile sił w nogach! – krzyknął Gorion.

Drowka nie spierała się z nim. Cofnęła się w cień, czując, jak krew Lloth w jej żyłach – 
zamiast płonąć w oczekiwaniu na walkę – krzepnie od przenikliwego zimna Otchłani. Nie 
będąc w stanie się ruszyć, mroczna elfka patrzyła, jak Gorion zabija swoją Sztuką dwa ogry i 
kobietę.

Znając podstawy Sztuki i tego konkretnego maga, zdała sobie sprawę, że niedługo 
skończą mu się zaklęcia. Człowiek cisnął w napastnika ostatnią ociekającą kwasem strzałę, a 
potem dobył sztyletu. Po plecach kobiety przeszedł dreszcz. Widziała już wiele takich walk.

Starzec zadał jeden nieporadny cios, a SiNafay nie mogąc się ruszyć patrzyła, jak 
opancerzony człowiek unosi wielki miecz jakby od niechcenia i wykonuje zamach. Usłyszała 



tylko przeciągły krzyk Goriona i zobaczyła, jak mag pada na ziemię jak łachman. Sięgnęła 
ręką do miecza i stanęła jak unieruchomiona, słysząc szaleńczy śmiech mordercy.

Rozdział 2
Lil alurl abbil zhah dosstan / Najlepszym przyjacielem jesteś ty sam

Następnego ranka SiNafay przetarła oczy. Leżała na jednym z kurhanów, nad nią 
pochylała się Imoen z niepokojem w kasztanowych oczach. Drowka usiadła, sięgając do 
rękojeści miecza i z siłą ciosu powróciły do niej wydarzenia ostatniej nocy.

Mroczna elfka nie płakała – nie była do tego zdolna – ale czuła wielki ból, podobny do 
tego, jaki czuła, patrząc na Triel i Solaufeina.
- Imoen? – wychrypiała drowka – To ty? Żyjesz?
- SiNafay? Tak mi przykro… ja… szłam za wami i widziałam… Zwłaszcza po liście, jaki 

przeczytałam… może wciąż tam jest… przy jego…
Mroczna elfka usiadła, sprawdziła broń i pogmerała w torbie. Siostry stanęły plecami do 

siebie, a kiedy się odwróciły, zobaczyły, że na trawie leży najwyraźniej ostry pałasz, czarna 
zbroja ze skóry, puklerz i kilka innych drobiazgów.
- S – skąd to się wzięło?
- Nie wiem – SiNafay nie chciała mówić tej niewinnej, wystraszonej dziewczynie o Lloth. – 

Najwyraźniej jakieś bóstwo nas wspiera.
- Jakie? – ludzka dziewczyna wydawała się żywo zainteresowana.
- Nie mam pojęcia, Imoen. Załóż to.

Złodziejka przypasała sobie broń, założyła ciemną zbroję nabijaną guzami i resztę 
przedmiotów. Drowka pokiwała głową. Ostrzem długiego miecza wskazała kierunek. W 
mrocznym lesie panowała cisza, jeśli nie liczyć kilku śpiewających ptaków. Dwie kobiety 
przechodziły przez niego cicho jak cień.

Wreszcie mroczna elfka ujrzała to, czego szukały: trzy kurhany. Na jednym z nich leżały 
jeszcze porzucone przedmioty i jedno ciało. Trup Goriona wpatrywał się szklistymi oczami w 
późnowiosenne niebo. Imoen na ten widok wydała cichy okrzyk.

„Ta rivvil wciąż jeszcze łudziła się, że Gorion żyje, pomimo tego, co widziała” – 
pomyślała ze złością SiNafay. Ludzka dziewczyna pozbierała przedmioty, zdjęła łuk z 
ramienia i stanęła na warcie, czujnie obserwując las. Drowka wątpiła, czy cokolwiek dojrzy, 
ale lepiej to niż nic.

Przy ciele maga znalazła zwój, sztylet i resztę jego pieniędzy. Było tego niewiele. Razem 
powróciły na trakt i przy świetle ogniska odczytały zwój.

„Gorionie, mój przyjacielu…
E.”

- Co to znaczy… E?
- Nie mam pojęcia. Ale ten ktoś na pewno podejrzewał, że…
- Że ktoś mnie szuka i chce zabić Goriona.
- Przyjaciel Goriona?
- Na pewno abbil.

Imoen popatrzyła na nią nie rozumiejąc.
- Na pewno abbil. Przyjaciel. – powtórzyła drowka, domyślając się, że siostra nie 

zrozumiała. – Chodźmy traktem.
- Zatrzymajmy się! – jęknęła dziewczyna, łapiąc siostrę za rękaw.
- Nie. Jeśli będziemy iść nocą, nikt, kto zabił Goriona i mógłby nas szukać, nie znajdzie 

nas. W nocy widzę nawet lepiej niż w dzień. I nic nam nie zagrozi.
- Ja natomiast w nocy prawie nic nie widzę! – skarżyła się Imoen.
- Selune świeci – rzuciła drowka, wskazując w górę. – Jego światło ci pomoże.



Człowiek i mroczny elf w dwójkę ruszyli dalej traktem. Imoen trzymała w ręku łuk, 
SiNafay wypatrywała niespodzianek. Twarde skórzane buty złodziejki drapały o kamienie. 
Drowka nie była więc zdziwiona, gdy dwójka mieszkańców powierzchni na zakręcie ruszyła 
w ich stronę.

Obok zdumiewających Imoen nocnych marków stał kamienny słup. Wysoki człowiek o 
ciemnych włosach i szatach zwrócił się do towarzysza.
- Montaronie, wygląda na to, że ta młoda dziewczyna potrzebuje naszej pomocy.
- Tak, wygląda na bardzo zdenerwowaną.

Mroczna elfka podążyła za źródłem głosu, by zobaczyć, z kim ma do czynienia. 
Zobaczyła czarnowłosego niziołka w skórzanej zbroi nabijanej guzami, z krótkim 
mieczem w ręku.

- Kim jesteście? – zapytała cicho Imoen.
- Udajecie się do Nashkel. Ja i mój towarzysz mamy się tam spotkać z Berrunem 

Ghastkillem, burmistrzem miasta, w pilnej sprawie.
- Możliwe – powiedziała ostrożnie drowka – ale najpierw musimy udać się do „Pod 

Pomocną Dłonią”.
- Mam nadzieję, że dostaniemy się do Nashkel – wtrącił chłodno niziołek.
- Idźcie z nami, wręcz potrzebujemy towarzyszy.
- Twój głos jest miodem dla uszu – zgodził się człowiek – Czy nie powinniśmy 

przenocować?
SiNafay obejrzała się na siostrę. Nie wiedziała, do jakiego stopnia może ufać 
nieznajomym z traktu.

- Niedługo świt – powiedziała w języku elfów powierzchni, który Imoen znała.
- Idziemy teraz – zgodziła się przybrana córka Goriona.
- Idziemy teraz – powtórzyła SiNafay do nieznajomych towarzyszy. – Noc będzie 

bezpieczniejsza dla nas wszystkich.
Drowka przyjrzała się bystro nieznajomym i dostrzegła plamy i pęcherze szpecące twarz 

maga oraz kilka blizn na twarzy niziołka.
- Także dla was, nekromanto i zabójco – dodała.

Obaj mężczyźni popatrzyli szybko na siebie, po chwili skinęli głowami.
- Jak chcesz. Jestem Xzar, nekromanta, jak słusznie zgadłaś. Poświęciłem się Sztuce. Mój 

towarzysz to Montaron, niziołek zabijaka. Chętnie by mnie zabił – Xzar roześmiał się 
gorzko – ale na razie moja moc trzyma go z dala.

- Przynajmniej tyle mamy wspólnego – przyznała mroczna elfka. – Jestem SiNafay, 
wojowniczka, złodziejka i czarodziejka w służbie Lloth, mroczna elfka, a moją 
towarzyszką jest moja siostra, Imoen, ludzka złodziejka.

- Niech to ma sens – mruknął niziołek. – Lloth? Czy to nie ta osławiona bogini drowów?
SiNafay skinęła głową.

- Idziemy. Chyba nie chcecie stać tu do świtu?
Imoen zajęła miejsce za Xzarem, zbyt im nie ufając, by pozwolić im iść za plecami. 

SiNafay szła na przedzie grupy, nie ufając nikomu na tyle, by pozwolić mu prowadzić w 
mroku. W czwórkę ruszyli dalej kamienistym traktem, robiąc zbyt wiele hałasu jak na gust 
mrocznej elfki. 

Zastanawiała się, czy w towarzystwie dwójki rivvin i niziołka nie utraciła łaski Lloth.
***

Następnego ranka SiNafay nie była zbytnio zdumiona faktem, że Montaron nie wbił jej 
miecza w plecy. Drowy były pragmatyczne i zachowywały cennych pomocników, a 
wyglądało na to, że ten opryskliwy, niesympatyczny niziołek miał dość rozumu, by też 
zachować sojusznika.



Drowka przypomniała sobie strach w oczach Montarona, gdy wspomniała o Lloth. 
Wyglądało na to, że wszyscy bali się Lloth. A jakże będą się bać, gdy Pajęcza Królowa 
zapanuje nad światem!
- „Lil elamshin d’lil Illythiiri zhah ulu harluth jal” – wyszeptała znane powiedzenie 

drowów.
- Illythiiri znaczy drowy, a harluth znaczy podbić. Drowy podbiją… jal? – rozległo się 

pytanie Imoen.
- „Przeznaczeniem drowów jest podbić wszystkich” – wyjaśniła.

Imoen zerknęła przez ramię.
- Spójrz, SiNafay! Wygląda na to, że twoja bogini nadal darzy nas łaskami!

Drowka podążyła za jej spojrzeniem i pozwoliła sobie odetchnąć z ulgą. Xzar i Montaron 
również otrzymali magiczny ekwipunek… w czasie nocy, teraz obaj oglądali go ze 
zdumieniem.
- SiNafay! Skąd to się tu wzięło? – krzyknął Xzar.
- Łaska mojej bogini – mruknęła szybko, słysząc kroki.

Przy ich ognisku stał stary człowiek z długą brodą, w szarym kapeluszu i czerwonych 
szatach. Opierał się na lasce.
- Hola, wędrowcy zatrzymajcie się, gdy do was mówi starzec!
- Nigdzie nie idziemy – burknął Montaron.

SiNafay nakazała mu milczeć i przeniosła wzrok na starca.
- Jestem na szlaku od wielu dni i nie widziałem żywej duszy, chciałbym więc z wami 

porozmawiać. Dlaczego podróżujecie przez dzicz w tych czasach? Musielibyście być 
idiotami!

- Wytykanie obcym ich głupoty, to nie szczyt dobrych manier.
- Gospoda „Pod Pomocną Dłonią” znajduje się na północ stąd. Znajdziecie tam spokój i 

przyjaciół.
Zdumiewający mężczyzna odszedł tak niespodziewanie, jak się pojawił. Xzar kręcił 
głową.

- Pachnie mi to magią.
- Zgadzam się – kiwnęła głową drowka – choć nie sądzę, by jego laska była magiczna. 

Ciekawe kto to?
- Nieważne – wzruszyła ramionami Imoen. – Chodźmy dalej, zanim zrobi się zbyt jasno. 

Nie chciałabym tu nocować.
Czułe uszy SiNafay wyłapały odległe trzaskanie gałęzi i piskliwe krzyki.

- Coś się zbliża. Przygotujcie broń.
Drowka zdjęła z ramienia kuszę i załadowała ją. Montaron zniknął w cieniu, ale bystre 

oczy kobiety wyłapały prawie niewidoczny kontur jego sylwetki. Stanęła nieco bliżej drzewa, 
by mieć go w zasięgu ręki. Na trakcie i okolicznych chaszczach pojawiło się kilkanaście 
małych stworzeń o niebieskiej skórze. Gibberlingi, czy jakoś tak.

SiNafay oddała pierwszy strzał, trafiając karła w twarz i przewracając go, opuściła rękę, 
by Imoen zaczęła strzelać, i wykorzystała swoje zdolności. Przeszła przez maleńką wyrwę, 
wrota, w cieniu i znalazła się za plecami atakujących. Zaczęła ponownie ładować kuszę, gdy 
nagłe uderzenie w plecy powaliło ją na ziemię.

Trzy wilki otoczyły ją, wywieszając języki w oczekiwaniu na łatwy łup. SiNafay 
podniosła się, z pozoru bezbronna. Kiedy pierwszy wilk, samiec o imponującej brązowo-
czarnej sierści i niesamowitych czarnych oczach skoczył na nią z otwartą paszczą, już 
działała. Nie poruszyła się. W ostatniej chwili, kiedy szczęki zaczęły już się zamykać, 
wyciągnęła zatruty sztylet z cholewy i wbiła go głęboko w paszczę zwierzęcia.



Straszny wilk runął na ziemię, ale drowka nie zdążyła wyciągnąć broni. Zwykły szary 
wilk zacisnął swoje szczęki na jej ręce. Szarpnęła, chcąc się uwolnić z chwytu, ale zwierzę 
trzymało silnie. Złapała go drugą ręką za szyję i zaczęła wykręcać ręce, licząc na skręcenie 
mu karku.

Nagle obok niej pojawiła się sylwetka Montarona, który szybkim ruchem zanurzył nóż w 
piersi ostatniego wilka i zamarł. Niziołek patrzył z otwartymi ustami, jak SiNafay wykręca 
rękę do prawie niemożliwej pozycji i rozlega się trzask. Głowa wilka opadła pod dziwnym 
kątem, ale zęby nadal wbiły się mocno w jej rękę.

Niziołek zabójca wcisnął nóż pomiędzy zaciśnięte szczęki wilka, oswobadzając jej rękę.
- Nie jesteś tak dobra, jak się o was mówi, SiNafay. – powiedział szyderczo.
- Zaskoczyli mnie – odpowiedziała, myśląc o jednym. „Dlaczego tłumaczę się temu 

colnbluth?!”.
Montaron uśmiechnął się tylko szyderczo i pomógł jej wstać i wrócić do pozostałych. 

Nekromanta otrzepywał schludną zielona szatę z krwi jednego z gibberlingów. 
- Zbierajmy się stąd, siostro – zaproponowała Imoen. – Tam jest drogowskaz.

SiNafay popatrzyła we wskazanym kierunku . Na skrzyżowaniu traktu stał rzeźbiony 
kamienny blok z inskrypcjami. Drowka ruszyła szybkim krokiem w stronę kamiennego 
drogowskazu. Pokrywające go napisy wyryto we wspólnym.
- „Na północ – Pod Pomocną Dłonią. Na zachód – Candlekeep. Na południe – Nashkell” – 

przeczytała.
- Nashkell – tam gdzie zdążamy – zauważył Xzar.
- Najpierw idziemy na północ – zaprotestowała Imoen.

Mroczna elfka ruszyła szybkim krokiem, traktem, który miał zaprowadzić ich do gospody 
„Pod Pomocną Dłonią”, nie pozostawiając im innego wyboru jak iść za nią.

***
O świcie czterech podróżników stanęło przed bramą gospody „Pod Pomocną Dłonią”, 

pilnowanej przez dwóch gwardzistów.
- Ufam, że wiecie, jakie panują tu zasady? – zawołał jeden z nich.

SiNafay nasunęła kaptur na oczy, jak zawsze, gdy spotykała się z ludźmi, a światło mogło 
zdradzić jej rasę.

- Pewnie. Zdrowy rozsądek – mruknęła.
Strażnik popatrzył podejrzliwie, ale nie na nią, lecz na Xzara.

- Ten nekromanta chyba nie ma zdrowego rozsądku – mruknął cicho, ale bystre uszy 
drowki wyłapały tę uwagę.

- Będę pilnować moich towarzyszy – obiecała.
Cała czwórka spokojnie przeszła przez bramę, a SiNafay pochyliła głowę, by nie raziło jej 

wyłaniające się zza blanków gospody – twierdzy słońce. Poczuła szarpnięcie za rękaw. 
Zaklęła cicho, po czyn łagodniej niż zwykła, obróciła się. Zaczepiała ją ludzka kobieta o 
zaniepokojonym wyrazie twarzy.
- Czego chcesz? – spytała ostro drowka.
- Pani, wyglądasz na kogoś, komu nieobca jest walka. Zgraja hobgoblinów skradła mi 

pierścień, który dostałam od ojca, gdy zaczęłam pracować na swoim.
- Zajmę się tym, jeśli nam zapłacisz…

Rozmowę przerwał okrzyk strażnika.
- Pani! Pod murami znaleźliśmy dwa ciała mrocznych elfów!
- Drowów? – powtórzyła, zaskoczona. – Wszyscy za mną! Idziemy tam natychmiast.

Strażnik zaprowadził ich szybkim krokiem, do małej polanki, która boleśnie przypomniała 
SiNafay okoliczności śmierci Goriona. Zwolniła kroku, wpatrując się w dal. Na środku 
polany leżały dwa ciała drowów, nie mających więcej jak dwie dekady. Mroczna elfka 



zwolniła kroku, podchodząc bliżej. Targnęła nią fala dreszczy, kiedy poznała, co ich zabiło. 
Wielki miecz, mogący należeć tylko do mordercy Goriona. 

Od strony gospody nadbiegła dwójka mieszkańców powierzchni, którzy zaczęli 
gorączkowo rozmawiać z Imoen, ale drowka nie zwróciła na nich uwagi. 

Przyjrzała się twarzom zabitych. Kobieta i mężczyzna, bez wątpienia rodzeństwo, bez 
insygniów, a więc plebejusze, zginęli w podobny sposób. Zatrzymała na dłużej wzrok na ich 
twarzach. 

Zielone oczy.
Jednym susem dopadła ciała chłopaka i zaczęła szukać czegoś, co potwierdziłoby jej 

podejrzenia.
- Pani?… - rozległ się głos strażnika. – znaleźliśmy to przy nich.

SiNafay odwróciła się, usłyszała swoje imię, ale nie zwróciła na to uwagi. Wpatrzyła się 
w przedmiot w ręku żołnierza. Nie były to insygnia domu, ale naszyjnik. 

Nagle go rozpoznała. Szaleńczym skokiem wyrwała amulet Lloth z ręki człowieka., 
wpatrując się w niego, jakby chciała zaprzeczyć temu, co widzi.

Taki sam amulet dała ongiś synowi.
Pozostali zobaczyli, jak drowka z głuchym okrzykiem zaciska kurczowo platynowy 

amulet w dłoni i pada zemdlona na ziemię.
***

Kiedy SiNafay się ocknęła, leżała w porządnie urządzonym pokoju w gospodzie, a wokół 
niej stali jej towarzysze i dwójka naziemców.
- Jesteś SiNafay, córka Goriona? – zapytała kobieta.

Drowka skinęła głową i jej wzrok padł na amulet w dłoni. Amulet, jaki kiedyś dała 
Solaufeinowi Mizzrym – Vrinn, a teraz znalazła przy jego zimnym trupie.
- Nie… - wyszeptała, gdy do jej umysłu dotarła prawda.

Jej dzieci nie żyły, zamordowane przez zabójcę Goriona. Ostatnia nadzieja Domu Vrinn 
umarła razem z jej bliźniakami. Znowu była sama. Bez Solaufeina.

Zerwała się na nogi, tocząc dzikim wzrokiem po komnacie.
- Przeklinam cię! Przeklinam cię! Oloth phlynn dos! – krzyknęła aż do zdarcia gardła.
- Mordercę Goriona – wyszeptała Imoen.

SiNafay obróciła się, a jej jasnozielone oczy zapłonęły karmazynowym ogniem.
- Skąd wiesz?! – warknęła.
- Widziałam ich ciała – tylko jedna broń mogła pozostawić takie rany.
- Wielki, ciężki miecz – wtrąciła mieszkanka powierzchni – podobny do tego, jaki nosi mój 

mąż, Khalid.
Rudzielec u boku brązowowłosej kobiety poruszył się, odsłaniając miecz, który nosił na 

plecach. Drowka opadła na łóżko, odwracając głowę.
- Kim oni byli, drowko? Wyjaśnij mi to, do cholery! – warknął Montaron.
- Moi rodacy – powiedziała słabym głosem mroczna elfka. – Z Ched Nasad, tak jak ja.
- Znałaś ich? – zapytał Xzar.
- Lepiej, niż ci się zdaje.

W pokoju zapadło milczenie. Przerwało ją trzaśnięcie drzwi i głos strażnika, który po 
chwili wszedł do pokoju. Prowadził za sobą mrocznego elfa z rozpłatanym bokiem.
- Solaufein! – krzyknęła SiNafay, podnosząc się na nogi.
- SiNafay – odpowiedział nieznajomy. 

W jego głosie nie było radości. 
– A więc już wiesz – dodał, patrząc jej w oczy.

SiNafay ciężko skinęła głową.
- Kto ich zabił? Wiesz?



- Byłem przy tym – powiedział ponuro drow. – Wielki, silny człowiek, zakuty w czarną 
zbroję, z równie czarnym mieczem. Twarz zasłaniał mu hełm.

- Żółte oczy i ciemne włosy? – zapytała szybko i nie zdziwiła się, gdy otrzymała 
potwierdzenie.
Oczy drowki i Imoen zwęziły się na wspomnienie tamtej nocy.

- Morderca Goriona – powiedziały chórem.
- Ten… rivvil… poderżnął gardło Triel, mojej córce – drow mówił obojętnie – jej brat nie 

był dużo mądrzejszy. Rzucił się na niego… a on machnął tym ciężkim mieczem tak, jakby 
był to patyk… sam Uthegenthal nie zrobiłby tego lepiej… i nieomal odrąbał mu głowę.

- Solaufein i Triel – powtórzyła drowka. – A ty? Jakim cudem przeżyłeś, skoro twoje 
bliźniaki zginęły? Jak na to pozwoliłeś?

- Nie mogłem się ruszyć – przyznał, odwracając głowę. – Potem rzuciłem się na niego. 
Trafiłem go w twarz, pewnie zostawiłem bliznę… Machnął na oślep i niemal mnie zabił – 
wskazał ranę.
Mroczna elfka wstała gwałtownie.

- A więc, zostałeś ciężko ranny i pozwoliłeś, by twoje dzieci zginęły. A teraz myślisz, że 
daruję ci życie?!

- Tak – odpowiedział pewnie mężczyzna. 
Popatrzył jej w oczy.

- Bo to były moje dzieci i chcę się zemścić.
- Tak samo jak ja! – ryknęła SiNafay, a jej oczy zapłonęły. – To były tak samo moje dzieci!

Drow umilkł, zaskoczony tym wybuchem, a wszyscy obecni w pokoju spojrzeli na 
mroczną elfkę. Stała tam, dygocąc z furii, ale wreszcie mężczyzna się odezwał.
- Wybacz, że o tym zapomniałem, Opiekunko – powiedział, a głos mu wyraźnie zadrżał.

Wstał, żeby odejść.
- Sola… - jęknęła drowka, wyciągając do niego ręce. – Nie opuszczaj mnie!

Mroczny elf odwrócił się, a potem podszedł do klęczącej na środku pokoju drowki.
- Zostanę z tobą – powiedział głucho. – Żeby się zemścić za nasze dzieci.

Rozdział 3
Rraunar abbil / Siedmiu przyjaciół

Zwiększona o trzy osoby: Jaheirę, druidkę Mielikki z Tethyru, Khalida, jej męża 
Calishitę, i Solaufeina, drowa z Ust Natha, drużyna opuściła „Pod Pomocną Dłonią” o 
zmierzchu tego samego dnia.
Oczy SiNafay Vrinn i Solaufeina Jae’llat płonęły gorączką, żądzą krwi i zemsty. Tethyrka 

próbowała studzić furię płonącą w dwójce drowów, z miernym skutkiem. Zdawało się jednak, 
że wojownicza druidka najlepiej rozumie mroczną elfkę, z niewiadomego powodu.

Jej mąż, półelf, jąkał się jeszcze bardziej, gdy padało na niego spojrzenie drowów i 
najchętniej opowiadał Imoen o swoim życiu w Calimshanie. Małomówna i milcząca drużyna 
– którą rozjaśniała tylko Imoen – dotarła do bram Beregostu rankiem następnego dnia. Z 
drużyny wyszła naprzód Jaheira, charyzmatyczna druidka.
- Witajcie, przyjaciele – powiedziała ciepło z spokojnym tethyrskim akcentem. – czy 

możecie nam wyjaśnić, gdzie jest najlepsza gospoda w mieście?
Człowiek obrzucił niechętnym spojrzeniem siódemkę ponurych, zmęczonych 
podróżników.

- Najlepsza w mieście jest Gospoda Feldeposta, a najlepszą broń robi Taerom Fuirum, nasz 
kowal.
Rudowłosy, szczupły wojownik poruszył się.



- Taerom? Ha, to o nim mówią!… N-najpierw przydałby nam się odpoczynek. Jaheiro, 
prowadź.
Druidka ruszyła szybko przez miasto, nie obawiając się mroku. Xzar zaklął szpetnie, 

potykając się o swego towarzysza. Niziołek coś odburknął i o mały włos nie doszłoby do 
bójki. Na szczęście pomiędzy nimi znalazła się zakapturzona, drobna kobieca postać. 
Mrucząc coś niezrozumiałego rozepchnęła ich, a potem skierowała spojrzenie na rudzielca.

***
Kiedy SiNafay Vrinn i jej towarzysze znaleźli się w gospodzie, też nie od razu było im 

dane odpocząć. Lekko pijany mężczyzna, w kolczudze i z mieczem, zaszedł im drogę. 
Zakapturzona kobieta warknęła coś, odpychając go z drogi., a niziołek o błyskających 
złowieszczo oczach zaśmiał się.
- Hej, odsuń się! Nie lubię tu takich jak ty! – warknął.
- Hej, ty im powiedz, Marl – wtrącił się człowiek, z którym ów wcześniej rozmawiał.
- Hola! Idziemy, kędy wola! Masz coś przeciwko temu? – warknęła elfka w płynnym, 

zrozumiałym wspólnym.
- Mam, i to wiele! Tacy jak wy tylko przynoszą kłopoty!
- Spokojnie! Likwidujemy więcej kłopotów, niż ich sprowadzamy – wtrąciła pojednawczo 

druidka.
Druidka położyła rękę na rękojeści sejmitara, a brązowe oczy jej towarzysza zwęziły się 
groźnie.

- Przez takich jak wy mój chłopak poszedł w świat. Na Chaunteę, dlaczego nie został w 
domu?!

- Wygląda na młodego chłopaka, który poszedł…
- To wszystko wasza wina! – ryknął.
- Rozumiem cię, Marl, ale nie możesz winić ich za coś, na co nie mieli wpływu. – 

mitygował go towarzysz.
- Miał iść do Fuiruma… chciał… - zająknął się Marl.
- Jeżeli możesz to znieść, wypijemy za jego pamięć – zasugerowała cicho SiNafay.
- Wystarczy! Kennair Nethalin!
- Triel i Solaufein Vrinn – powiedział cicho drugi, milczący elf.

Kobieta skinęła głową. Odwróciła się do zaciekawionego karczmarza, podając mu złotą 
monetę w kształcie ośmiokąta.
- Najlepsze pokoje, jakie masz – wyjaśniła brązowowłosa kobieta z południa, podchodząc 

bliżej. Rozejrzała się – Cztery.
***

SiNafay Vrinn i jej drużyna opuścili Beregost – małe miasteczko żyjące z handlu – przed 
zachodem słońca. Khalid zdążył wcześniej namówić towarzyszy na wizytę u Taeroma 
Fuiruma i kupił sobie krótki łuk, z bladobłękitnego drzewa i rogu.

Drowka nagliła do pośpiechu, rozumiejąc, jak bardzo Xzarowi i półelfom zależy na 
dotarciu do Nashkel. Jaheira wręcz zaczęła podejrzewać, że córka Goriona boi się 
czarnoksiężnika, który jej pachniał Zhentarimem.

Po opuszczeniu Beregostu wszyscy, poza SiNafay, podziwiali zachodzące słońce, które 
przemalowało horyzont na bursztyn i karmazyn. Dla drowki było to przypomnienie o Lloth i 
Liriel Baenre, a stało się jeszcze wyraźniejsze, gdy na brzegach zajaśniała zielona poświata.

Pomimo zauroczenia wspaniałym widokiem mroczna elfka zachowała dość przytomności 
umysłu, by uchylić się przed niespodziewanym atakiem.

Wrzeszcząc, SiNafay odwróciła się, wymierzając cios, i ujrzała przed sobą ogrilliona, 
jedną z licznych krzyżówek ogrów. Patrząc na tego mogła śmiało powiedzieć, że pogłoski o 
ich rozmiarach i szpetocie nie są przesadzone.



Szarżujący obok niej ogrillion zachwiał się, chwytając się za gardło. To Imoen ciosem 
sejmitara, którym posługiwała się jak krótkim mieczem, poderżnęła mu gardło.

Drowka upadła na kolana, słysząc świst. To wielki miecz Khalida przeleciał nad jej 
głową, przepoławiając stwora na pół. Kobiecie przypomniała się opowieść Bjornego, 
paladyna z Beregostu. Błękitne oczy Calishyty płonęły berserkerskim ogniem, chłodnym hak 
północny lód. SiNafay uchyliła się przed ciosem, trafiając go kantem dłoni pod kolano.

Zgruchotane przez ogrilliona kolano Khalida załamało się pod nim. Kiedy łupnął ciężko 
o ziemię, zdało się, że wypuścił miecz. Nic takiego się nie stało, miecz zdawał się przykleić 
do rąk półelfa. Jaheira pomogła mężowi wstać, obandażowała mu kolano, a Khalid 
powarkując rzucił się do biegu, jak wilk, który złapał trop.

Xzar uśmiechnął się z niesmakiem, a może pogardą, kiedy pozostali, wyprzedzeni przez 
Jaheirę, rzucili się w pościg za półelfim berserkerem. SiNafay założyła na ramię kuszę, 
pobiegła. Dzięki bystrym oczom dostrzegła w mroku, jak Khalid walczy z dwiema 
sylwetkami – nie, było ich więcej. Nagle półelf stanął jak sparaliżowany, choć oczy nadal 
błyszczały mu szałem. 

Imoen dobyła sejmitara, skradając się wzdłuż polany. Krzyknęła głucho, kiedy stwory 
zaczęły dosłownie rozrywać Khalida na strzępy. Półelf runął, niezdolny do ruchu, a w jego 
oczach paliła się lodowata wściekłość.

SiNafay pospieszyła w stronę siostry, zgiętej w krzakach. Wiatr przyniósł drowce ohydny 
smród padliny. Ghule! Usłyszała krzyk Jaheiry, krzyk, który zmienił się w modlitwę, 
wystrzeliła. Jeden z nieumarłych zachwiał się jak pijany, wymachując pazurami ranił 
kamratów. Druidka śpiewała cicho inkantację, najszybciej jak mogła.

Jeden z ghuli doskoczył do półelfki, jednym ciosem rozpraszając ją, przewracając na 
wznak, sparaliżowaną. SiNafay wystrzeliła, ale ręce tak jej się trzęsły, że nie trafiła 
pochylającego się nad Khalidem wroga…

Rozległ się przerażający odgłos, jakby zdarto osłonę z czegoś, co zaraz wybuchło. Wyraz 
oczu Jaheiry zmienił się gwałtownie. Khalid w kałuży krwi leżał na ziemi, pod stopami 
depczących go nieumarłych.

Drowka przeładowała kuszę, zaczęła strzelać najszybciej jak mogła, dając pozostałym 
umówiony sygnał. Ghul schylający się nad Jaheirą runął, przestrzelony na wylot bełtami. 
Druidka przezwyciężyła paraliż, odtoczyła się spod padającego wroga i zatopiła swój sejmitar 
w plecach mordercy Khalida. Z jej ust wydobył się straszny okrzyk bojowy.
- Khalid! Zginąłeś, ale my nigdy się nie wycofamy!

Imoen na ten krzyk, ciągle blada, zerwała się na nogi i jednym ciosem poderżnęła gardło 
ostatniemu, a potem zwaliła się na kolana, wymiotując.

Xzar i Montaron podeszli bliżej, przez całą potyczkę nie zrobili żadnego ruchu. Na twarzy 
Montarona zabłysnął szyderczy uśmieszek.
- Widać, że ten głupek wreszcie dał się zabić – powiedział.

SiNafay podniosła kuszę i strzeliła Montaronowi w twarz. Niziołek przewrócił się na 
wznak.

- Imoen, daj mu odtrutkę! – warknęła.

Rozdział 4
Zress lil Dynaheir / Siła Dynaheir

Drużyna przybyła do Nashkel w podłych humorach. Jaheira miała ramię obwiązane 
bandażem – pamiątka po spotkaniu z bandytami i hobgoblinami pod Nashkel. Druidka 
owinęła się ciemnym płaszczem, naciągając kaptur na twarz. Na ramionach dźwigała martwe 
ciało męża, ale odmawiała, gdy ktokolwiek proponował jej pomoc. Na moście zatrzymał ich 
ponury amnijski weteran.
- Kim jesteście?



- SiNafay i jej drużyna. Doszły nas słuchy, że mieliście tutaj jakieś kłopoty…
- Potwory w kopalniach, słabe żelazo, a do tego jeszcze sprawa kapitana Brage’a… mm, 

pozbawiono go stopnia, ale nie mogę się odzwyczaić… Pewnej nocy zabił żonę, dzieci i 
wszystkich, którzy to widzieli, a potem zbiegł w lasy. A żeby was!… Wycisnęliście łzy z 
oczu starego wojaka!
Żołnierz z Amnu odszedł, a Jaheira pokiwała głową.

- Ciekawe, co to za szaleństwo. Oby go Mielikki uleczyła – druidka westchnęła.
SiNafay spojrzała na horyzont, na którym rysował się już blask świtu.

- Odpocznijmy – wskazała ręką pobliską gospodę – a potem porozmawiamy z burmistrzem.
Kiedy drużyna stanęła w gospodzie, odkryli, że z zaplecza przeciska się ku nim 

ciemnowłosa kapłanka w fioletowych szatach i srebrnych obręczach na nadgarstkach.
- Może to niezbyt kobiece, ale poderżnę wam gardła, jakem żywa!
- Kim jesteś i dlaczego to robisz?
- Za wasze głowy jest spora nagroda – warknęła.

Podniosła w górę święty symbol – czaszkę na rozbłysku – i zaczęła czarować. Jaheira 
zaklęła, najwyraźniej rozpoznała czar, pchnęła sejmitarem. Jego zaklęty czubek przeciął pierś 
Neiry, ale kapłanka nadal śpiewała. Drowka również zaklęła – w Arach-Tinilith poznała kilka 
kultów powierzchni – rozpoznając symbol Cyrica. Wystrzeliła z kuszy, trafiając kapłankę w 
twarz i jednym ciosem Qu’iltha przerąbała jej czaszkę.
- Kto to był? – zapytała drżącym głosem Imoen, wpatrzona w zwłoki w kałuży krwi.
- Kapłanka Cyrica – wyjaśniła jej siostra, razem z Jaheirą zdzierając zbroję z ciała Neiry.

Imoen skrzywiła się, podobnie jak Xzar i Montaron. SiNafay wytarła ręce w kaftan 
kleryczki i beznamiętnym głosem poprosiła karczmarza o pokój.

***
Następnego wieczoru SiNafay Vrinn z towarzyszami odnalazła burmistrza Nashkell, 

Berruna Ghastkella, przed świątynią Helma.
- Witajcie! Widzę wśród was Jaheirę, musicie więc być tymi, na których czekam. Jej 

przyjaciele powiedzieli, że będziecie zainteresowani pomocą nam.
- Owszem. Cóż to za problemy? – SiNafay uciszyła Jaheirę.
- W kopalniach coś się dzieje. Giną górnicy, łamie się żelazo. Macie tam zejść i znaleźć 

dowód na to, co się tam dzieje.
Drowka krótko skinęła głową i pociągnęła Jaheirę za rękę w stronę świątyni. Szli wąską 

alejką pomiędzy cmentarzem, a Xzar prychał z niesmakiem.
Mroczna elfka popchnęła przed sobą półelfkę w stronę kapłana Helma stojącego przy 

ołtarzu. Jaheirę jakby opuściły siły, gdy helmita delikatnie zdjął ciało Khalida z jej ramion. 
Kobieta podała mu pękaty mieszek, nie trudząc się wymawianiem imienia swojej bogini. 
Kapłan popatrzył na nią karcąco.
- Mielikki – wyszeptała druidka, a SiNafay westchnęła z ulgą.

Nalin nie zadawał już pytań. Zważył sakiewkę w ręku. Odetchnął i przystąpił do rzucania 
czaru. Na martwe ciało Khalida spłynął jasny blask, który zamigotał w jego niebieskich 
oczach, przywracając im życie. Ranny i pokiereszowany, ale żywy, dotknął ze zdumieniem 
jednej ze swoich paskudnych ran.

Łkająca Jaheira przylgnęła do niego, nucąc inkantacje, które miały zasklepić jego rany, a 
SiNafay z łobuzerskim uśmiechem obejrzała się na Solaufeina.

Kilkanaście metrów od świątyni czekał na nich barczysty, śniady, białowłosy, niemal łysy 
człowiek, w skórzanej zbroi i z wielkim mieczem w ręku. Xzar i Montaron zatopili się gdzieś 
z tyłu w tłum, a Jaheira długo odprowadzała ich wściekłym spojrzeniem. Nieznajomy 
podszedł do nich.



- Witajcie, przyjaciele! Czy moglibyście mi pomóc w uwolnieniu mojej przyjaciółki? 
Przetrzymują ją paskudne gnolle w swojej fortecy. Prawda, Boo?

- Ehm… - powiedziała, czerwieniąc się, Jaheira – Ty… rozmawiasz z chomikiem?
- Owszem – potwierdził radośnie – Jestem Minsc z Rashemenu, przyszły berserker Loży 

Lodowego Smoka, a to mój przyjaciel, miniaturowy przestrzenny chomik Boo.
Khalid zerknął niepewnie na towarzyszy, wciąż boleśnie pamiętając swoją śmierć i 

obawiając się rozgniewać potężnego Rashemitę.
- Przydałby nam się towarzysz – przyznała SiNafay.
- Zatem idziemy! Niech zło ma się na baczności! Skopmy parę tyłków!

Rubaszny berserker żwawo maszerował u boku Imoen, której najwyraźniej przypadł do 
gustu nowy przyjaciel, razem z chomikiem. Przyjaciele opuścili Nashkel przez południowy 
most, kierując się na zachód, w stronę wybrzeża i fortecy, gdzie więziono przyjaciółkę 
Minsca.

Rozdział 5
Xzizz lil Dynaheir / Pomoc Dynaheir

Drużyna zagłębiała się w las w ciemną, bezksiężycową noc. Minsc oraz Imoen zaczęli 
wkrótce potykać się, choć dziewczyna miała dobry wzrok. SiNafay rozważyła wyczarowanie 
światła, ale zrezygnowała. Słyszała w Sorcere o zaklęciu dającym im zdolność widzenia w 
mroku jak drowy, ale nie znała go. Sykając z frustracji wykonała krótki gest i obok ludzi 
pojawiła się kula światła.
- Uważajcie, by nas nie zdradzić – warknęła.

Minsc podniósł wielki miecz i stanął ramię w ramię z Khalidem, dzierżącym podobny 
miecz. Po plecach Jaheiry przeszedł nieprzyjemny dreszcz, dobyła sejmitara, a dwaj 
mężczyźni zaczęli piąć się w górę wąską ścieżynką.

Na horyzoncie pojawiła się para niebieskoszarych xvartów, małych górskich karłów 
częstych na Wybrzeżu, a w obydwu niebieskich parach oczu zabłysnął berserkerski ogień. 
Jaheira zaklęła w alzhedo, swoim własnym języku, drowka usłyszała jej głos. Tępe łby, jak 
ich nazwała, tymczasem były już w wejściu do osady karłów.

Solaufein wziął jej kuszę, dał znak Jaheirze, by stała, położył broń, gdyż nic nie mogło 
przebić się przez dwóch berserkerów, podniósł ręce i rzucił czar. Wąskie przejście do wioski 
zostało zapieczętowane magicznymi włóknami pajęczej nici. Khalid i Minsc czynili dalej 
straszną rzeź wśród małych mieszkańców obozu.

Druidka podeszła do nici, ostrożnie ich dotknęła, a potem wrzasnęła.
- Odciąłeś mnie od nich! Nie pomogę im i oni… oni się pozabijają!
- Każdy musi kiedyś zginąć – powiedziała sucho drowka. – Chciałabyś, żeby to ciebie zabił 

Khalid?
- Nie – po plecach Jaheiry przeszedł dreszcz.

Cztery oczy płonące berserkerskim szałem spojrzały na nich i obaj, Minsc i Khalid, 
ruszyli w ich stronę. Tak jak liczyła drowka, obaj zaplątali się w pajęcze sploty. Razem z 
Jaheirą odsunęły się, wiedząc, że uspokoją się, jeśli nie będą ich widzieć. Widok ten skojarzył 
się drowce z intrygami Lloth i z „wpadaniem w jej sieci”.

Rashemita opuścił miecz, spojrzał na Khalida, który schował broń i warknął tylko: 
„Szaleniec!”. Magiczne sieci znikły, obaj popatrzyli na siebie ze zdumieniem. Jaheira ruszyła 
u boku Khalida spenetrować wioskę, a pozostali się zatrzymali. Na horyzoncie jaśniał już 
świt, kiedy półelfy powróciły, z wieścią, że nikogo nie ma.
- Co wam zajęło tyle czasu? – zapytała Imoen.

SiNafay posłała Jaheirze porozumiewawcze spojrzenie, na co druidka skinęła głową.
- J – jaskinia – powiedział Khalid, jąkając się – T - tam był niedźwiedź…



- Niedźwiedź? – w oczach Minsca błysnęło zainteresowanie.
Calishyta wziął głęboki wdech, najwyraźniej miał zamiar opisać przyjacielowi walkę z 

zwierzęciem. SiNafay przerwała im, mówiąc:
- Czas na odpoczynek. Zaczyna się świt. Rozlosujcie warty i obudźcie mnie przed 

zmierzchem.
Drowka zapadła w niespokojny trans i tak ją znalazł Solaufein, powracający z małego 

zwiadu. Minął Khalida mającego pierwszą wartę, okrył ją kocem i usnął obok niej. Mroczna 
elfka uspokoiła się, czując na swej piersi pokrzepiającą rękę Solaufeina. Szybko jednak 
nadszedł kolejny sen, jak nazwałby to nie-drow.

SiNafay stała w nim przed zamkniętymi na głucho wrotami Candlekeep. Spojrzała wzdłuż 
murów na swój dawny pokój i ściany zamgliły się, odcinając światło z zewnątrz, zamykając 
się. Czuła się tak, jakby straciła swój nowy dom, jakby każdy spiskował przeciw niej.

Za nią rozległ się głos, znajomy, jakże znajomy głos. Głos Goriona.
- Nie możesz tu wrócić, dziecko. Musisz iść dalej.

Drowka odwróciła się. Stał przed nią Gorion, w łunie światła, która raziła jej wrażliwe 
oczy. Stary mag był już tylko cieniem, równie martwym, co feralnej nocy. Gestem ręki 
wskazał córce mroczny las, pełen chaszczy, niosący obietnicę przygody i krwi.

Kiedy mroczna elfka o tym pomyślała, dostrzegła prostą, wygodną ścieżkę. Przez chwilę 
czuła niewyobrażalną pokusę, by ruszyć nią i zmienić swoje życie. Otrząsnęła się z tego 
szybko, równie szybko, co drowy otrząsają się z magii.

Ruszyła szybko leśną ścieżką, bez wątpienia ciekawszą, i usłyszała głos, zły szept, który 
zmroził jej krew w żyłach.
- Dowiesz się…

Nie słuchała. Zatykając rękami uszy, gdyż w jej głowie nadal odbijał się szept, ruszyła 
przed siebie, nie oglądając się.

***
SiNafay obudziła się z krzykiem tuż przed zachodzącym słońcem. Solaufein przytulił ją, 

aż uspokoiła się. Gorion… jej dzieci… wszyscy martwi, ale miała jeszcze Solaufeina, którego 
nigdy nie odda. Przytuliła się do niego kurczowo, bojąc się, że go straci, jak straciła Goriona i 
dzieci. Od góry schodziła ku nim, lekko stąpając po luźnych kamieniach, Jaheira.
- Obudź się, SiNafay!
- Już się obudziła – powiedział z chrapliwym, południowym akcentem Solaufein.

Druidka przyjrzała się drżącej przyjaciółce.
- Koszmar? – zapytała cicho.

SiNafay pokiwała głową. Wstała chwiejnie z pomocą Solaufeina, obudziła kopnięciem 
Minsca i pomogła Jaheirze dobudzić Khalida.
- Wstawać, wy rothe, idziemy! Chyba nie chcecie, by abbil Minsca zginęła?!

Krzyk poskutkował i po kilku minutach drużyna uformowała jako taki szyk i ruszyła 
przez opustoszałe obozowisko xvartów. Po drugiej stronie, w lesie, natrafili na podejrzanie 
wyglądającego człowieka.
- Hola! Czy nie chcieliście kiedyś kupić może zwoju ochrony przed petryfikacją lub 

mikstury uzdrowienia?
- Mam inny pomysł – oczy drowki zwęziły się. – Oddaj nam wszystko albo cię zabijemy. 

Albo zabijemy cię od razu.
- Źle trafiliście! Ja nie tylko sprzedaję magię, ja też umiem z niej korzystać!

Widząc, że mężczyzna podnosi zwój do oczu z zamiarem przeczytania go, wystrzeliła z 
kuszy. Bełt pokryty trucizną wbił się w ucho mężczyzny. Przez chwilkę nic się nie działo, 
recytował dalej, a drowka uśmiechnęła się mściwie widząc, że jest to przeklęty zwój. Po 
chwili zaczął plątać się i bełkotać.



Pergamin zatrzeszczał i spłonął, patrząc mężczyznę, a SiNafay dała znak ręką. Nikt się nie 
ruszył. Najbliżej zrobienia kroku była Jaheira, ale mąż złapał ją za ramię. Drowka zaklęła, 
wystrzeliła jeszcze raz z kuszy. Pocisk trafił, ale bez widocznych efektów. Zdesperowana 
rzuciła kuszę… ale nie zdążyła dobyć miecza.

Mężczyzna wrzasnął, uderzony w twarz długim, biczowatym ogonem dragazhara, 
nocnego łowcy. Jaheira podniosła procę.
- Nie strzelać! – ryknęła jej przyjaciółka.

Po plecach dragazhara przebiegała biało-fioletowa linia, kontrastująca z smoliście czarną 
skórą. Nocny łowca ugryzł człowieka, a SiNafay obaliła na ziemię Minsca, który ruszył do 
ataku. Nietoperz Podmroku odwrócił się do nich, łopocząc metrowymi, skórzastymi 
skrzydłami. Jego oczy miały kolor ciemnego fioletu. Drowka podniosła kuszę, by zaraz ją 
opuścić, i podbiegła do dragazhara.
- Relonor! Jak mnie znalazłeś?

Nocny łowca wykonał w powietrzu koło, siadając na jej ramieniu.
Opuściłem Podmrok razem z tobą. Kiedy ciebie znalazła ta samica…
… Yeskarra Klevven…
… odłączyłem się od ciebie i przez prawie trzy lata polowałem samotnie w dziczy.
Nie zbliżałeś się do miast?
Nie. Ludzie nienawidzą stworzeń Podmroku… zabiliby mnie.

- Co to jest? – zapytał Khalid, wskazując palcem Relonora, który nastroszył się groźnie.
- Nocny łowca – odpowiedzieli chórem Jaheira i Minsc.
- Dragazhar – dodała SiNafay. – Mój chowaniec, Relonor.

***
Kiedy niebo zasnuł mrok, a godzina zbliżyła się do tego, co drowy zwą Czarną Śmiercią 

Narbondel, sześcioosobowa drużyna dotarła do wartkiego górskiego strumienia.
- Jesteśmy prawie na miejscu – rzekł Rashemita. – To najdalej na zachód wysunięta odnoga 

Chmurnych Szczytów. Tutaj gnolle uwięziły Dynaheir.
- Dynaheir? To twoja przyjaciółka? Jest Rashemitką tak jak ty?

Berserker skinął głową i puścił się pędem przez wiszący mosty, wprawiając go w 
kołysanie i rozpychając dwa gnolle na drugim końcu. Jeden z psiogłowych przeleciał nad 
barierką z lin i chlupnął w wartką toń, a drugi legł na skałach z przetrąconym karkiem.

Kiedy most przestał się niebezpiecznie bujać, drużyna przeszła po nim i ruszyła w górę 
wąską ścieżką. Minsca nie było widać. Szlak berserkera znaczyły tylko rozrzucone po ścieżce 
i okolicznych skałach trupy gnolli. Upuszczone przez nich halabardy dzwoniły głośno pod 
stopami śmiałków.

Imoen odłączyła się od nich i zniknęła cicho w mroku, a oni nawet tego nie zauważyli. 
Ludzka dziewczyna stanęła znów obok nich kilka metrów od wielkich schodów.

Naprzód… karły… - przekazała drżącymi rękami językiem gestów, którego podstaw 
nauczyła ją SiNafay – Idziemy… schodami. Minsc walczy na górze… jego przyjaciółka tam.

Drużyna wspięła się po schodach i stanęła na wykutej w skale podłodze. Wokół walały się 
trupy. Kilkanaście metrów dalej Minsc, ociekający krwią, walczył z tłumem gnolli.
- Minsc! – ryknął Khalid, który jeszcze chwilę wcześniej wahał się oparty o skałę. – Idę ci 

pomóc!
Calishyta rzucił się do biegu wymachując ogromnym, przeklętym mieczem, który już raz 

stał się przyczyną jego śmierci.
- Solaufein! – SiNafay ryknęła ponad hałasem tłumu psiogłowych. – Zamknij przejście!

Mroczny elf skinął głową, gdyż już raz użył tej taktyki, by ocalić siebie i towarzyszy. 
Podniósł ręce, tkając czar, który zamknął przejście pomiędzy dwoma berserkerami a drużyną. 



Sploty pajęczyny uwięziły również jednego dogorywającego gnolla. Jaheira machnęła procą, 
uciszając jego krzyki na zawsze.

SiNafay, Imoen i Solaufein, a za nimi pozostali, ruszyli cicho drugim, niewidocznym 
przejściem, wypatrując dołów dla jeńców, bowiem w jednym z nich trzymano Dynaheir. Ten 
problem został jednak chwilowo rozwiązany. Nad polem bitwy, z oparcia nad drugim dołem, 
rozległ się makabryczny krzyk, w którym rozpoznali głos Khalida.

Towarzysze rzucili się do biegu, wśród nich Solaufein, który użył magii, by przyspieszyć 
swoje kroki. Drow dopadł do Khalida, więżąc ociekającego krwią berserkera w kilku 
pajęczynach.
- Jaheira! – krzyknął.

Druidka już pochylała się nad mężem. Khalid był ledwo przytomny, wokół niego 
rozlewała się kałuża krwi tryskającej z kikutów nóg. SiNafay stanęła za plecami swego 
kochanka, nucąc zaklęcie, które uśmierzy szok i ból półelfa. Jego żona z zadziwiającym 
spokojem wyrecytowała inkantację, która sprawiła, że rany zasklepiły się, a nogi częściowo 
odrosły.

Trupioblady Minsc wyplątał się z pajęczyn, przeskoczył krawędź dołu i po wąskiej 
drabince wskoczył w jego głąb.
- Dynaheir! Chwała Mielikki, nic ci nie jest!
- Minsc! Sam mnie odnalazłeś, czy…
- Wracaj, Minsc! – krzyknęła cienko Imoen. – Może Dynaheir nic nie jest, ale Khalid został 

przez ciebie okaleczony!
- Masz przyjaciół? – zapytał szybko kobiecy głos, ale Minsc już wdrapywał się po drabince 

na górę.
Dobiegło ich westchnięcie, słowa czaru i z dołu wyłoniła się młoda ludzka czarodziejka w 

fioletowo-różowych szatach, o ciemnych oczach, włosach i śniadej skórze. Khalid wył z bólu. 
Jego prawa noga zrosła się niemal całkowicie, ale lewa nie chciała się leczyć. Przynajmniej z 
rany nie płynęła już krew.

Jaheira łkała, wyczerpana rzucaniem zaklęć i świadomością, że nie jest już w stanie 
pomóc mężowi. Calishyta próbował usiąść, co przy jego obecnym stanie było niemal 
niewykonalne.
- Ty okaleczyłeś Khalida – powiedział chłodno Solaufein, pochylający się wciąż nad 

rannym – więc ty coś z tym zrób!
Zakłopotany Minsc mógł tylko pokręcić głową. Czerwony ze wstydu wyjąkał:

- Przyjacielu… ja nie chciałem…
Zachwiał się i musiał oprzeć się na czarodziejce, którą ocalił. Jego oczy błagały o 

odrobinę magii uzdrawiającej. Druidka pokręciła głową.
- Przykro mi z powodu tego, co zrobił Minsc – powiedziała Dynaheir. – Jestem dość 

potężną czarodziejką, ale moje czary sprowadzają się głownie do dziwnych przywołań, a 
nie jestem w stanie przywołać czegoś, co udźwignęłoby waszego przyjaciela.

- Naszego – poprawił ją Solaufein. – Tak się składa, że znam czar, który może mu pomóc. 
Khalidzie… czy masz lęk wysokości?
Ranny z trudem pokręcił głową. Mroczny elf zakasał rękawy i, ostrożnie wymawiając 

każde słowo, wypowiedział czar. Wskazał Calishytę. Półelf poczuł, że jego ciało unosi się w 
górę bez jego woli. Było to tak zaskakujące, że z trudem opanował krzyk. Pozostali – z 
wyjątkiem SiNafay i Dynaheir – gapili się to na niego, to na Solaufeina.
- Wiem, pierwsze wrażenie może być dezorientujące. Możesz poruszać się siłą woli, 

wystarczy, że pomyślisz, w którą stronę chcesz się udać, także w górę i w dół.
- Lewitacja – Rashemitka zatarła ręce. – Musisz mnie nauczyć tego czaru.
- Ten colnbluth mężczyzna dostąpił właśnie sporego zaszczytu – zachichotała SiNafay.



- Tak – drow roześmiał się. – Czar nie będzie trwał wiecznie, Khalidzie, choć postarałem 
się, by działał jak najdłużej. Jaheira będzie iść koło ciebie, a ja na szczęście dysponuję 
jeszcze kilkoma tymi czarami. Powinno wystarczyć do Nashkell.

***
Drużyna powróciła do Nashkell jeszcze tego samego dnia. Okaleczony Khalid 

dotrzymywał im kroku tylko dzięki pomocy Jaheiry. Nalin, helmita z tutejszej świątyni, 
załamał ręce widząc stan Calishyty.
- Spróbuję mu pomóc – powiedział – ale nic nie obiecuję. Jeżeli uda mi się go wyleczyć, 

oczekuję sowitej zapłaty.
- Ale tylko jeśli go wyleczysz – zastrzegła groźnie drowka.

Druidka siedziała w kucki pod ścianą, opierając się na Solaufeinie, wyczerpanym 
koniecznością rzucania zaklęć transportujących na Khalida. Wszyscy z radością przyjęli 
wiadomość o kilkudniowym odpoczynku, także zmaltretowana przez gnolle Dynaheir.

Rozdział 6
Har’har’dro lil Nashkell / Kopalnie Nashkell

SiNafay Vrinn i jej drużyna, powiększona o Rashemitkę Dynaheir, opuścili Nashkell o 
zmroku. Khalid z Calimshanu szedł chwiejnie, nie odzyskał bowiem do końca czucia w 
nogach, mimo magii Nalina. Grupa opuściła Nashkell przez południowy most, mijając 
odzianego w czerwień maga o brązowych włosach, który patrzył na Minsca i Dynaheir z 
nieukrywaną nienawiścią.

Drowka zapamiętała sobie jego twarz, wiedząc, że może być użyteczny. Taką ambicję 
rzadko spotykało się wśród ras powierzchni. Towarzysze znaleźli się na skałach pokrytych 
szarą ziemią i pyłem. Zeszli po wąskich, trzeszczących, drewnianych kładkach w dół.

Twarde skały przecinały proste, żelazne kopalniane szyny, po których usmoleni i chudzi 
górnicy w łachmanach przetaczali wózki. W większości puste. Mroczna elfka przedostała się 
do czystego mężczyzny w czerwonym kaftanie nabijanym złotem.
- Jestem Emerson, zarządca kopalni. Czyżbym miał do czynienia z kolejną grupą 

poszukiwaczy przygód chcącą zakończyć nasze problemy?
- Nie mylisz się, mężczyzno.
- Rzadko widujemy tu drowy. Może chcecie nas zdradzić?
- Zupełny głupiec – wymamrotała drowka.
- Nie. Ja za nich ręczę. Jestem przyjaciółką Berruna Ghastkella, waszego burmistrza. – 

ucięła Jaheira.
Towarzysze przepchnęli się pomiędzy strażnikami z Amnu i zeszli w głąb jaskini kryjącej 

kopalnie Nashkell. SiNafay i Solaufein odetchnęli z ulgą, czując nad sobą kamienny strop 
skał. Drowka podeszłą do górnika, zajrzała do wózka i wydobyła z niego pokruszone, 
złamane żelazo.
- Czy każde wasze żelazo takie jest? – spytała najbliższego górnika.

Pokiwał szybko głową.
- Górników coś zabija, pani… mówią, że to smok!
- Niższe poziomy są najniebezpieczniejsze – wtrącił inny.

Dwójka drowów kierując się swoim intuicyjnym wyczuciem kierunku poprowadziła 
towarzyszy przez kręte korytarze kopalni w głąb. Znajdując się na głębokości kilkunastu 
metrów pod ziemią mieszkańcy powierzchni zaczęli rozglądać się nerwowo. Tylko Jaheira i 
Khalid byli spokojniejsi.
- Dlaczego się denerwujecie? – spytał Solaufein. – Jesteście przecież blisko Ziem Światła. 

To przecież nie głębokość Ust Natha czy Ched Nasad.
Minsc, Dynaheir i Imoen tylko prychnęli.



- Dużo płycej niż Miasto Połyskliwych Pajęczyn i zupełnie go nie przypomina – roześmiała 
się Jaheira.

- Byłaś w moim rodzinnym mieście? – drowka odwróciła się.
- Wiele lat temu. Niewiele już pamiętam.

***
Drużyna dzięki pomocy SiNafay Vrinn i Imoen zdołała przejść przez pułapki. Za nimi 

czekały zazwyczaj grupy koboldzich łuczników.
- Szczury Oblodran – mruknęła z irytacją, kopiąc martwego kobolda.

Solaufein roześmiał się gorzko.
- Jest ich tu prawie tyle, co w Szponoszczelinie! – warknął.
- Skąd one się tu wzięły? – spytała Jaheira. – Przecież koboldy nie występują regularnie w 

kopalniach.
To samo pytanie zaprzątało głowy wszystkich towarzyszy. Drużyna, polegając na zmyśle 

orientacji drowów i druidki, zagłębiała się w kopalnie. Nawet pomimo tego zmylili drogę i 
trafili do pajęczego leża. Khalid i Minsc podnieśli miecze, ale zostali zatrzymani przez 
mroczne elfy.
- Nie skrzywdzicie dzieci Lloth – ostrzegła niskim głosem SiNafay.

Dopiero zaklęcie wieszczące rzucone przez Solaufeina ujawniło im właściwy kierunek 
marszu. W wąskim tunelu, gdzie mogła przecisnąć się tylko jedna osoba, zaatakowała ich 
banda szalonych koboldów uzbrojonych w płonące strzały.

Jaheira krzyknęła, gdy jeden z takich pocisków przeszył jej udo. Noga załamała się pod 
nią, a sejmitar rąbnął o skały zamiast o kobolda. Na głowę szczurka spadł podwójny miecz, a 
potem półelfka poczuła mocne ramię drowki podtrzymujące ją przed upadkiem.
- Khalid, pomóż Jaheirze! Nie zostawimy jej tutaj! – krzyknęła.

Imoen, Solaufein i SiNafay oczyszczali im drogę, w środku szli Minsc i Dynaheir, a 
kuśtykająca Jaheira z Khalidem zamykali pochód. Na najniższym poziomie kopalni o dziwo, 
było już mniej koboldów, za to przy kilku z nich drowka znalazła butelki z cuchnącym 
kwasem, jakim pachniało rozpadające się żelazo.
- No to już wiemy, co zniszczyło żelazo – powiedziała Dynaheir.
- Nie do końca. – Solaufein wskazał ręką pobliskie wejście. – Może tam się czegoś 

dowiemy.
- Nie wchodźcie tam! – krzyknęła Rashemitka niemal histerycznym głosem. – Drowie, czy 

chcesz nas wszystkich zgubić?
- Jeśli się boisz, zostań tu – odpowiedziała SiNafay, jej zielone oczy błyszczały w 

ciemności jak ogień faerie.
Minsc machnął ręką na swoją przyjaciółkę i cała drużyna przeszła przez otwór. Nisza 

zdawała się być pusta. W jednej z trzech komnat stało kilka szkieletów, które zamieniły się w 
pył pod mieczami towarzyszy. Druga komnata była zasłana gobelinami i cennymi 
przedmiotami. W jej odległym krańcu stał szpetny półork z blizną na twarzy i symbolem 
Cyrica na piersi.
- Kim jesteście? Przysłał was Tazok?
- Tak, i nie będzie zbyt zadowolony z tego, że twoje koboldy mordują górników.

Rozjuszony słowami SiNafay Mulahey zamachnął się ciężkim młotem. Uderzenie nie 
trafiło celu, zaryło w skałę. Do Mulaheya doskoczył Khalid, gotowy na wszystko, by bronić 
żony. Lepiej by zrobił, zostając przy niej. Dynaheir krzyknęła, ukłuta mieczem kobolda, 
zasłonił ją Minsc i zaczął szerzyć śmierć wśród szczurzego pomiotu.

Rozległ się przeraźliwy krzyk, zakrwawiona Jaheira przebita kilkoma mieczykami runęła 
na podłogę, zalewając gobelin krwią. Solaufein krzyknął, tworząc kulę płomieni, która 
spopieliła koboldy i kilka szkieletów, nie zauważając rannej leżącej pomiędzy nimi.



Druidka krzyknęła w agonii, gdy fala gorąca uderzyła w jej osłabione ciało. Płomienie 
spopieliły jej ubranie i twarz, zmieniając ją nie do poznania. Jej krzyk usłyszał tylko Minsc, 
który schylił się i z grozą w oczach krzyknął:
- Khalid!

Półelf nie mógł odpowiedzieć. Zamachnął się właśnie na Mulaheya, powalając go na 
ziemię, a podwójny miecz drowki wbił się w serce półorka. Bękart i władca kopalni Nashkell 
runął na ziemię. SiNafay rozejrzała się wokół, wyciągnęła ze skrzyni kilka listów i cennych 
magicznych przedmiotów, a potem zaczęła przeszukiwać ciała.
- Na krew Lloth – zaklęła cicho, trącając jeden ze spalonych trupów nogą. – To nie trup 

kobolda!
Stojący obok niej Rashemita podtrzymywał czarodziejkę. Zbladł wyraźnie.

- Tylko nie to – wyszczękał.
Drowka również rozejrzała się wokół. W pierwszej ani drugiej komnacie poza nimi, 

Mulaheyem i koboldami nie było żywej duszy. „Kogo brakuje?!”. Serce zabiło jej szybko.
- Łowco – czy on… żyje?

Barczysty Minsc pochylił się nad spalonym ciałem.
- Nie – orzekł po chwili – i powiedziałbym, że to była „ona”.

Z twarzy drowki odpłynęła krew, gdy zrozumiała. Po pobladłych twarzach towarzyszy 
poznała, że również wiedzą. Khalid siekł z furią ciało Mulaheya i jego oczy zasnuwała mgła. 
Nie wiedział.
- Jaheira nie żyje – wydusiła cicho drowka.

Rozdział 7
Xan dal Evereska, darthiir / Xan z Evereski, elf powierzchni

W tej jednej chwili oczy Khalida z Calimshanu zmieniły kolor z lodowatych głębin szału 
na ponurą barwę mórz południa.
- Nie! – półelf rzucił miecz i podbiegł do towarzyszy zgromadzonych nad spalonym ciałem 

kobiety. – Jaheira!
Jego dziki krzyk zwrócił czyjąś uwagę. Z trzeciej komnaty dał się słyszeć podniesiony 

głos, szczęk opadających kajdan i szybkie kroki. Wyszedł z niej wychudły księżycowy elf, o 
skórze bladej jak pergamin, kruczoczarnych włosach i płonących głęboko osadzonych 
zielonych oczach.
- Jestem Xan z Evereski, przyjaciele – mężczyzna opuścił błękitny miecz i wskazał nim 

martwe ciało półorka. – Wygląda na to, że zabiliście Mulaheya, którego byłem więźniem.
- Za cenę życia naszej towarzyszki. Jeżeli zechcesz ją zastąpić, Xanie, będziesz mile 

widziany – odezwała się Dynaheir.
Khalid nie brał udziału w rozmowie. Gdyby chciał, zachwyciłby się pewnie pięknym 

wyważonym mieczem spoczywającym pewnie w rękach elfa, ale w obecnym stanie mógł 
tylko płakać, kląć i wymachiwać mieczem na wrogów.
- Wydostańmy się stąd – zasugerował Minsc, podnosząc ciało druidki i owijając je w 

płaszcze swój i Dynaheir.
SiNafay uśmiechnęła się krzywo i podeszła do Solaufeina, który stał bez ruchu na końcu 

komnaty, zapatrzony w przestrzeń. Drow podniósł głowę i popatrzył na nią.
Wyrzuć mnie stąd. Nie będę mógł popatrzeć Khalidowi w oczy – zasygnalizował tępo 

drżącymi, sztywnymi rękami.
Mroczna elfka popatrzyła w oczy kochanka.
Ty puściłeś tę kulę? Nie elf?
Elf uwolnił się później. Nie… nie widziałem jej… Nie… wiedziałem, że ona… tam jest…
Plecami drowki wstrząsnął niepowstrzymany dreszcz.



Chcesz powiedzieć, że to ty…?
Solaufein podniósł głowę i wbił w nią wzrok. Po długiej chwili skinął głową.
To ja zabiłem Jaheirę, SiNafay… - zamigotał.
Nie wydam cię Khalidowi. Chodź, Solaufeinie.
Drow ruszył chwiejnie, opierając się na niej, jak ciężko raniony. Cała szóstka opuściła 

norę Mulaheya i wyszła pozostałym korytarzem, pnącym się ostro w górę. Zaklęcia Xana i 
Dynaheir zmiażdżyły kilka szarych szlamów pełzających po podłodze tuż przed wyjściem. 
Solaufein nie czarował – najwyraźniej szok związany z śmiercią Jaheiry był zbyt duży.

Kiedy drużyna wyszła wreszcie na światło dzienne, Xan westchnął z ulgą. Nawet 
poszarzała twarz Calishyty wydawała się rozjaśnić. Wyjście z kopalni Nashkell zawaliło się 
zaraz za nimi. Słońce świeciło jasno na niebie, co natychmiast oślepiło towarzyszy po 
przedzieraniu się przez ciemność kopalń. Nawet ocalony od zgnicia w mroku Xan nie 
oponował, gdy SiNafay zarządziła odpoczynek.

***
SiNafay Vrinn leżała u boku Solaufeina Jae’llat zapatrzona w powoli obniżające się 

słońce, bezwiednie masowała jego napięte ramiona. Drow obrócił się tylko na drugi bok, nie 
mówiąc ani słowa. Rozumiała go. Nie próbowała go zmuszać. Powoli, choć jej własne serce 
się temu sprzeciwiało, rozluźniła uścisk.

Solaufein wstał, owinął się swoim czarnym płaszczem i odszedł, znikając na odległym 
krańcu obozu, w żóltawo-pomarańczowych piaskach. Czekał tam na niego Khalid. On też nie 
mógł spać, świeży ból zbytnio mu dokuczał. Rudy półelf podniósł głowę i spojrzał na drowa.
- Dlaczego przyszedłeś?

Drow milczał. Stanął twarzą w twarz z Khalidem, ale nie śmiał spojrzeć mu w oczy. 
Zaplótł palce na plecach i nie odzywał się.
- Chodzi ci o Jaheirę? – spytał.

Mroczny elf skinął głową bez jednego słowa.
- Kto rzucił tę kulę ognia?
- Ja… Ja zabiłem Jaheirę… - powiedział drżącym głosem.

Ciężki miecz zadrżał w ręce Khalida.
- Harl’il’cik – powiedział, udowadniając, że zna język drowów. – Uklęknij, Solaufeinie.

Drow powoli opadł na kolana, szorując nimi po szorstkim piasku, choć było to ostatnie z 
jego zmartwień. Pochylił głowę, odgarniając długie włosy.
- Zabij mnie – wyszeptał.

Rudy półelf wziął miecz w dwie ręce, jak kat nad ofiarą, i przygotował się do zamachu. 
Nagle coś zakłóciło ciszę i spokój tej chwili. Pomiędzy nich wbiegła naga dziewczyna o 
atramentowej skórze, zawinięta tylko w płaszcz.
- SiNafay! – zawołał zaskoczony Khalid.

Mroczna elfka zignorowała jego krzyk. Odwróciła się plecami do półelfa, twarzą do 
klęczącego Solaufeina. Przytuliła się do drowa, obejmując jego szyję ramionami i zawołała:
- Jeśłi chcesz go zabić zabij i mnie!

Solaufein próbował zaprotestować, ale w oczach drowki płonęło tyle bólu, że 
zrezygnował. Zacisnął tylko wolną rękę na jej biodrach i znieruchomiał. Krzyk SiNafay 
pobudził resztę drużyny. Zerwali się na nogi, by zobaczyć ciężki miecz Khalida wiszący nad 
głowami dwójki drowów.
- Co robisz?! – krzyknął Minsc. – Jakim prawem?!
- Prawem krwi – odpowiada Khalid, nawet nie odwróciwszy głowy. – On zabił Jaheirę!
- Zatem puść ją wolno – wtrąciła Dynaheir.
- Ona nie puści go na śmierć…



Zapadła cisza. Wszyscy przyglądali się, jak ostry miecz półelfa opada i dotyka szyj 
drowów. Żaden z nich się nie poruszył. Ręka Khalida drżała, ale nie odejmował miecza. Po 
szyi kobiety spłynął strumyk krwi. Rudzielec ani nie naciskał mieczem, ani go nie zdejmował 
z szyi. Dłonie miał mokre od potu, w oczach miał powstrzymywane łzy.

Wreszcie odrzucił miecz i odszedł, by nie musieć patrzeć w oczy mrocznym elfom, 
którym darował życie. SiNafay nie drgnęła nawet, a Solaufein lekko rozluźnił uścisk. 
Dynaheir pozwoliła sobie na westchnięcie z ulgą. Mroczna elfka dźwignęła drowa na nogi i 
razem udali się w stronę małej jaskini zapewniającej choć trochę prywatności. Była pusta, 
choć na takim terenie mogło kryć się w niej wszystko.

***
SiNafay Vrinn przyglądała się nieruchomej twarzy Solaufeina Jae’llat, gładząc delikatnie 

jego srebrzyste włosy. Byli nareszcie sami, spokojni o swój los.
- Sola… - wyszeptała mu do ucha.
- Dlaczego to zrobiłaś? Szło przecież tylko o mnie.
- Jeszcze mnie pytasz, Sola? Nie pozwoliłabym ci zginąć. Kocham cię.

Na pokrytej pyłem twarzy drowa pojawił się uśmiech.
- Nie powiedziałaś mi tego w Menzoberranzan – uśmiechnął się szeroko.

Mroczna elfka nie dała mu dokończyć. Usiadła obok niego, zakładając swoje nogi na 
jego, oparła się o drowa. Kiedy lekko odwrócił głowę, pocałowała go. Solaufein westchnął, 
obracając się na bok zrzucił ją ze swoich kolan. Czarny płaszcz piwafwi opadł, odsłaniając 
atramentową skórę drowki.

Z mroku w kącie jaskini  przyglądała się im para karmazynowych oczu. SiNafay może się 
wydawać, że na powierzchni jest wolna, ale w rzeczywistości nigdzie nie ucieknie przed 
mocą Lloth.

***
SiNafay obudziła się, ziewnęła i zręcznie wyczołgała się z ramion Solaufeina, nie budząc 

go. Zawinęla się w swój piwafwi – jej ubranie pozostało w obozie – i wstała. Z ciemności w 
kącie jaskini patrzyła na nią para karmazynowych oczu, które natychmiast rozpoznała. Oczy 
Lloth, Pajęczek Królowej, jej bogini i matki.

Drowka opadła powoli na kolana, nie odrywając wzroku od szkarłaatnych oczu Mrocznej 
Matki.

Chwała ci, Mroczna Matko. Jak widzę, jesteś ze mną także na powierzchni.
Oczywiście – głos bogini płynął wprost do jej umysłu – twierdzenie, jakobym ja i moi  

słudzy była bezsilna na powierzchni, to herezja słabych wyznawczyń Eilistraee.
Mojej siostry – odpowiedziała SiNafay – która w rzeczy samej jest żałośnie słaba.
Czy twoi towarzysze wiedzą o tym?
Drowka milczała. Nie musiała odpowiadać. Pajęcza Królowa znała każdą jej myśl i każdy 

czyn.
Nikt nie wie poza Solaufeinem – odpowiedziała wreszcie.
Oczy mrugnęły, a do umysłu mrocznej elfki dotarła fala śmiechu i rozbawienia.
Twoim nieodłącznym przyjacielem i kochankiem.
Mroczna elfka pozostawiła to stwierdzenie bez komentarza.
Pamiętaj, SiNafay, moja córko: wiem o każdej sekundzie twego życia. Pilnuj się. I nie zgiń  

na powierzchni.
Karmazynowe oczy na ułamek sekundy zmieniły kolor na zielony i zniknęły. SiNafay 

odwróciła się. Solaufein już się obudził, by ubrany, a w ręce trzymał jej suknię i ekwipunek.
- Rozmawiałaś z Lloth? – zapytał.

Rozdział 7
Dalharen lil Xan iz’ SiNafay lu’ Sola / Dzieci Xana, jak SiNafay i Solaufeina



SiNafay Vrinn i jej drużyna opuścili obóz późnym wieczorem, by ruszyć na północ, w 
stronę Nashkell. Zmęczeni ostatnimi przeżyciami chcieli dostać się do przytulnej gospody – i 
przywrócić Jaheirę do życia. Niestety nie było im to dane. Niedaleko od wyjścia z kopalń 
natrafili na grupę wojowniczych kobiet – amazonek.
- Zatrzymajcie się! Jeśli się nie mylę, to wasz koniec!
- Nie sądzę. Nie jesteśmy tymi, których szukacie.
- Raczej tak. Widzicie, mało jest drużyn, w których jest dwójka drowów.

Zeela stojąca z tyłu zaczęła nucić czar. Była kapłanką Cyrica, jak Neela i Mulahey! 
Drowka wystrzeliła z kuszy, obalając ją na ziemię. Zaraz za plecami mrocznej elfki stał Xan, 
osłaniany przez Khalida. Czarował jak szaleniec, w czym wydatnie pomagał mu Solaufein.

Nagle rozległ się okrzyk bólu. To jedna z łuczniczek trafiła Xana zaklętym pociskiem. Elf 
runął na ziemię w drgawkach. Żył, ale był strasznie ciężko ranny.
- Bronić Xana! – wrzasnął Solaufein. – Za wszelką cenę! Ja będę czarował!

W uniesione ramię drowa wbiła się strzała, ale dokończył zaklęcie. Pomiędzy kobietami 
pojawiła się kula ognia, zwalająca je z nóg. Tym razem nie dosięgła ona nikogo z towarzyszy, 
gdyż zawczasu odsunęli się z zasięgu. Dynaheir wyczarowała kilka koboldów, które z 
głośnym piskiem rzuciły się na ranne i dogorywające amazonki.

Na nogach stała już tylko Tekla, bezskutecznie próbująca wymówić słowa czaru 
leczącego. Khalid naciągnął cięciwę błękitnego łuku, aż zagrała, i strzelił. Czarnopióra strzała 
przebiła słabe łączenie zbroi płytowej i wbiła się w serce kapłanki. Runęła wstecz. 

Mroczna elfka pochyliła się nad Xanem, owijając jego ranę w piersi bandażem. Khalid 
wziął elfa na ręce, podczas gdy pozostali rzucili się przeszukiwać trupy w poszukiwaniu 
czegokolwiek, co wyleczy maga, zanim umrze, co było kwestią godzin.

Dynaheir wydała z siebie triumfalny okrzyk, unosząc błękitną flaszeczkę znad ciała Zeeli. 
Drowka wyjęła jej ją z ręki, obejrzała i powąchała, by upewnić się, że to nie nic szkodliwego.
- Faerz’un’xzizz2 – powiedziała wreszcie, oddając ją Rashemitce.

Czarodziejka hathran popatrzyła na nią dziwnie, ale podeszła do elfa i wlała mu eliksir do 
gardła. Xan zakaszlał, ale rana częściowo się zasklepiła. Nadal jednak był bardzo słaby i 
Khalid musiał go nieść.

***
Drużyna przybyła do Nashkell w środku nocy. SiNafay wietrzyła kłopoty, więc ustawiła 

drużynę w szyku bojowym, z Xanem pośrodku ciasnego pierścienia. Mężczyzna w czerni i 
zieleni stojący przed gospodą o tej porze nie był czymś normalnym. Wrogi błysk w jego 
oczach też nie był zwykły.
- Nie wiem, kim jesteście, że wynajęto Nimbula, by zajął się takimi jak wy… ale przejdźmy 

do interesów.
- A’thalack! – krzyknęła SiNafay.3

Sama podniosła kuszę, ale nie trafiła. Mężczyzna uchylił się ze zwinnością elfa. Następnie 
podniósł ręce, zaśpiewał, a jego dłonie zajaśniały upiornym blaskiem. Złapał nimi Solaufeina, 
który targnął się w nagłym paroksyzmie bólu. Dynaheir wyczarowała wilka, który skoczył 
najemnikowi na plecy i zaczął go szarpać.

Nimbul uchylił się przed wilkiem. Zwinął w dłoni świecącą szaro czaszkę i cisnął nią w 
wilka, który rozpadł się w krwawe strzępy. Solaufein zdążył się odczołgać i wykrzyczeć 
zaklęcie. Ognista strzała wbiła się w pierś Nimbula, aż się zachwiał, ale przeżył cios. W tej 
samej chwili na jego głowę spadł Qu’ilth.
- Sola, nic ci nie jest?! – krzyknęła z przerażeniem SiNafay.

Drow potrząsnął głową, ale zachwiał się i musiał złapać się jej ramienia.

2 Magiczna pomoc
3 Atakować!



- Jestem… tylko… ranny – wydusił przez zaciśnięte szczęki.
Drużyna weszła do gospody, prosząc jednocześnie karczmarza o zawołanie kapłana 

Nalina do dwójki ciężko rannych. Helmita przybył pół godziny później przygotowany, z 
bandażami i eliksirami. Zajął się najpierw wątłym elfem, któremu w każdej chwili groziła 
śmierć, a później drowem, który stał na własnych nogach.

SiNafay wręczyła Nalinowi pękaty mieszek i wskazała zawinięte w płaszcze ciało Jaheiry.
- Gdybyś mógł, Nalinie… - zaczęła, ale nie skończyła zdania.

Kapłan wzruszył ramionami. Obejrzał dokładnie ciało.
- Paskudna śmierć – orzekł – od płomieni. Ale dam radę.

Położył ciało półelfki na stole, zakasał rękawy swojej szaty i zaczął śpiewać. Bystre uszy 
elfki wyłowiły z pieśni w języku Chondath imiona Helma i Mielikki. Na ciało druidki 
spłynęła błękitna energia, przywracając jej rysy i sylwetkę, i blask życia w brązowych oczach.

Jaheira potrząsnęła z trudem obolałą głową, próbując wstać, lecz rany były jeszcze 
niezaleczone. Khalid ze łzami w brązowych oczach siłą przytrzymał ją na ziemi. Kapłan 
Helma Nalin zaśpiewał cicho, lecząc jej rany, aż mogła zerwać się z ziemi i rzucić mężowi na 
szyję.
- Khalid! Myślałam, że… że już cię nie zobaczę… że to koniec…
- Nie koniec. Podziękuj mrocznej elfce – wtrącił Minsc.

SiNafay poprosiła karczmarza o trzy pokoje, a potem zwróciła się do Minsca i Dynaheir.
- Pomogliśmy ci odnaleźć przyjaciółkę, Minscu, a Dynaheir odwdzięczyła nam się 

magiczną pomocą. Jednakże dwójka berserkerów w jednej drużynie to za dużo, o czym 
się naocznie przekonaliście.

- Mądra decyzja, przyjaciele – powiedziała ciemnoskóra Dynaheir – ale pozwólcie, że 
podziękuję wam za ocalenie życia.
Hathran podeszła do SiNafay, szeleszcząc różowo-fioletowymi szatami i cmoknęła ją w 

policzek. Jej towarzysz podał jej chomika, którego złapała nie żadna z kobiet, a dragazhar 
Relonor.
- Boo będzie za tobą tęsknił – powiedział Minsc.
- Raczej za Relonorem. Prawda?

Prawda.
Nocny łowca zatoczył krąg z chomikiem Boo w szponach, a potem opuścił go w dłonie 

Minsca i usiadł na ramieniu drowki, machając wokół biczowatym ogonem.
***

Tej nocy Solaufein Jae’llat nie był już taki niespokojny i napięty co wcześniej. Wraz z 
powrotem Jaheiry znikło skądinąd zrozumiałe zaniepokojenie i poczucie winy. Nadal jednak 
w sercu mrocznego elfa kołatały się wściekłość i nienawiść do mordercy Goriona oraz jego 
własnych dzieci. Leżał patrząc w powałę, podczas gdy dysząca obok SiNafay powoli 
zamykała oczy.
- Kim byłby mój syn? – zapytał w pustkę.

Mroczna elfka obróciła się na bok, twarzą do kochanka.
- Młody Solaufein? Gdyby go nie zabił morderca Goriona? – poczuła dobrze znaną 

wściekłość i gniew.
Solaufein pokiwał głową, a w brązowych oczach błysnęły mu łzy.

- Odziedziczył po tobie nie tylko imię, ale też talent do magii, Sola. Gdyby… gdyby żył, 
zostałby z pewnością czarodziejem.

- A Triel? Nasza córka?
- Zostałaby kapłanką albo wojowniczką, co zresztą na jedno wychodzi.

Rozległo się kołatanie w drzwi.
- Wejść – powiedziała drowka, przysuwając do siebie miecz.



Ostrożność była zgoła niepotrzebna, gdyż przez drzwi wszedł księżycowy elf Xan. Na 
widok drowów jego twarz przybrała kolor fioletu – zarumienił się po same uszy.
- Myślałem, że rozmawiacie – powiedział. – Słyszałem… rozmowę.
- Bo rozmawialiśmy – odpowiedziała SiNafay. – Xanie… czy masz w Everesce rodzinę?
- Miałem – zielone oczy Xana nagle pociemniały, drobne dłonie zacisnął w pięści. – 

miałbym gdyby nie… elgg’caress…
- Dlaczego posłużyłeś się słowem z naszego języka?
- Ponieważ w moim nie ma dostatecznych przekleństw. Łajdak… Poznałem kiedyś piękną 

elfią pannę ze szlachetnego rodu… Keisharę… ten łajdak zabił ją… - ręce mu zadygotały.
- Mojej pani chodziło o dzieci – powiedział cicho Solaufein, zwężone źrenice pokazywały 

jego zdenerwowanie.
- Miałbym córkę – Xan znów paskudnie zaklął – gdyby nie ten… elgg’caress… Keishara… 

kiedy ją… zamordowano, była…
- Więc ty też straciłeś dziecko, Xanie – mroczna elfka podniosła głowę, w jej zielonych 

oczach błyszczały łzy. – Jak ja… i Solaufein…
Drow przytulił ją do siebie, łagodnie gładząc jej włosy, gdy ukryła twarz w jego 
ramionach.

- Mieliście dzieci? – zainteresował się elf.
- Dwójkę – mroczny elf popatrzył na niego – Bliźniaki. Jaluk lu’ jalil. Chłopak… i 

dziewczynka. Gdyby nie ten… vel’glarn… zabójca Goriona… towarzyszyliby nam 
teraz… w pościgu… została nam tylko zemsta…
W jego brązowych oczach błysnęła nieludzka wściekłość.

Rozdział 8
Tranzig vel’glarn dal Beregost / Tranzig, zabójca z Beregostu

Szóstka towarzyszy z SiNafay na czele opuściła Nashkell z honorami, żegnana przez 
przyjaciół i Berruna Ghastkella, który oprócz pieniędzy obiecał, że będą zawsze mile widziani 
w jego mieście. Wędrowali traktem, obawiając się spotkania z niebezpiecznymi ogrami i ich 
mieszańcami, ale na trakcie nie było wiele lepiej. Zaatakowali ich bandyci.

Xan przeklinał, gdy zaczął czarować w mroku, osłaniany przez Jaheirę. Jej maż naciągnął 
łuk i strzelił, wbijając czarną strzałę w serce bandyty. SiNafay wpadła pomiędzy dwóch 
bandziorów, roztrącając ich, zadźgała kolejnego. Za nią rozległ się krzyk bólu i dobrze znany 
okrzyk: Ultrinnan d’jal Jae’llat quellar! chórem z Jaheirą.

Ostatni bandzior rzucił się do ucieczki. Prosto w plecy trafiło go zaklęcie Xana. Odwrócił 
się, by między oczy trafiła go strzała Khalida.

***
Późnym wieczorem znaleźli się w Beregoście. Powitała ich tam znajoma twarz pod 

nieznajomym imieniem. Starzec, którego poznali na drodze z Candlekeep, roześmiał się na 
ich widok.
- Witajcie, przyjaciele. Mówi o was całe Wybrzeże. Poradziliście sobie z kopalniami 

Nashkell i zostaliście bohaterami.
- Bohaterami dla bandy cuchnących rivvin – mruknęła drowka.
- Bandyci, których możecie szukać, znajdują się w Kniei Larsa.

SiNafay wzruszyła niezobowiązująco ramionami. Nie ufała starcowi, który tym razem 
przedstawił się jako Elminster. Za nim przybiegła mała dziewczynka.
- SiNafay! SiNafay! Oficer Vai z Płomiennej Pięści chce się z tobą widzieć w „Wesołym 

Żonglerze”.
Mroczna elfka wzruszyła ramionami. Zmęczeni drogą postanowili odpocząć w 

„Gospodzie Feldeposta”. Tym razem dostali pokoje na piętrze. Następnego ranka w sąsiednim 



pokoju znaleźli wyraźnie wściekłego maga, Tranziga, wymienionego jako łącznik między 
Mulaheyem i tajemniczym Tazokiem.
- Te ludzie wyraźnie szukajom kłopotów – wymamrotał na ich widok. – Czego szukacie w 

moim pokoju?
- Przyszliśmy od Mulaheya – odpowiedziała drowka, przyglądając mu się bacznie.

W kącikach ust maga pojawił się przebiegły uiśmiech, a jego oczy rozbłysły. Pochylił się 
ku drowce.

- Tak? Czego chce ode mnie Mulahey?
- Mulahey już ci nie ufa. Chce, żebyś podał nam miejsce obozu Tazoka, byśmy mogli 

dostarczyć mu wieści.
- Drowy nie służą półorkom.
- Mulahey obiecał nam potęgę i bogactwo za proste zadanie.
- Nasz obóz leży na północ od Peldvale i farm, na północ od Kniei Larsa.

SiNafay dobyła sztyletu i wbiła go w serce Tranziga, nim zareagował.
- Ty głupcze – mruknęła pod nosem.

Wyrwała magiczną różdżkę z dłoni trupa i zabrała mu list i sztylet. Uśmiechnęła się do 
spiętych towarzyszy.

- Teraz wiemy czego szukać – powiedziała do nich.
***

Xan z Evereski poprowadził drużynę na północ, mijając gospodę „Pod Pomocną Dłonią” i 
farmy. Jedynym problemem okazały się ankhegi, wielkie podziemne owadopodobne stwory. 
Na szczęście okazało się, że ich pancerze nie chronią ich przed strzałami Khalida i czarami 
Xana. Drużyna podążała dalej traktem, pomimo wiecznego narzekania elfa.

Nieco dalej na północ napotkali dziwną scene: trzech gwardzistów Płomiennej Pięści 
ścigało jedną słabo uzbrojoną kobietę. Na jej widok SiNafay i Solaufein westchnęli. Ścigana 
była drowką ze szlachetnego domu, nadal miała na szyi zawieszone insygnia. Domu DeVir.
- Aluin ulu ussta, DeVir! – krzyknęła SiNafay.

Kobieta podniosła gwałtownie głowę.
- Xzizz ussta! – zawołała.
- Aluin wund udossta! – zawołał Solaufein.4

Mroczna elfka biegła prosto w ich stronę, nie klucząc już. Trzej strażnicy deptali jej po 
piętach. Fioletowo-zielona szata kapłanki powiewała za nią.
- Stać! – ryknęła gromko SiNafay do strażników, kiedy drowka wpadła pomiędzy nią a 

Solaufeina.
Najwyższy z nich popatrzył na nią koso.

- Odstąpcie a nic się wam nie stanie – powiedział. - Ścigamy ją, ponieważ jest przestępcą.
- Nic nie zrobiłam – wrzasnęła drowka – Ten rivvil kłamie!
- O co oskarżacie tę kobietę? – warknął Solaufein.
- O bycie mrocznym elfem – roześmiał się inny.
- I to jest przestępstwo? – Jaheira przepchnęła się do przodu i hardo spojrzała w oczy 

strażnika. – Bycie tym, czym ją stworzyła natura?
- Jeśli nie odstąpicie od jej chronienia, zabijemy was wszystkich bez sądu.
- Myślisz, że liczymy na sąd? – zadrwiła SiNafay. – Jedyny sąd u was to bandyci, jakich 

mam przed sobą!
Najwyższy strażnik zamachnął się na nią mieczem, zasłaniając się jednocześnie tarczą. 

Podwójny miecz mrocznej elfki prześlizgnął się pod zastawą i przebił zbroję strażnika. Drugi 

4 Chodź do mnie, DeVir!
- Pomóżcie mi!
- Chodź do nas!



z nich nieporadnie parował szybkie jak błyskawica ciosy Solaufeina. SiNafay nagrodziła 
szermierkę kochanka uśmiechem i powolnym ruchem wbiła sztylet po rękojeść w plecy jego 
przeciwnika.

Stali nad martwym ciałem, patrząc sobie w oczy, uśmiechając się pomimo umazanych 
pyłem twarzy i skrwawionych rąk. Ostatni strażnik uciekał przed gniewem niedoszłej ofiary. 
W końcu rozległ się jeden przeciągły krzyk.

Odwrócili się. Drowka z domu DeVir ciągnęła za sobą okaleczone ciało żołnierza, 
pozbawione zbroi i ubrania. Udusiła go gołymi rękami.
- Dziękuję za pomoc, przyjaciele – mroczna elfka uśmiechnęła się. – Jestem Viconia DeVir, 

renegatka z Piątego Domu Menzoberranzan.
- Który już nie istnieje – dodała cierpko SiNafay. – Jesteś kapłanką.

Drowka skinęła głową i podeszła do niej.
- Zatem witaj w drużynie – uśmiechnęła się Jaheira. – My nie patrzymy na kolor skóry, 

Viconio.

Rozdział 9
Llar illythiiri / Troje mrocznych elfów

SiNafay Vrinn, Solaufein Jae’llat i Viconia DeVir poprowadzili drużynę na zachód od 
Peldvale. Według informacji od Tranziga tam mieścił się obóz bandytów. Zawadzili jednak 
po drodze o Knieję Larsa, gdzie napotkali patrol bandytów. Ich przywódca, Teven , roześmiał 
się na ich widok.
- Rzućcie broń i oddajcie nam złoto lub zginiecie!
- A jeśli zechcemy do was dołączyć? – krzykneła drowka.
- Dlaczego mielibyście chcieć?
- Macie mało ludzi. Przecież musicie jakoś uzupełniać ubytki. Poza tym oferujecie to, co 

nam, drowom, pasuje: zabijanie, krew, walkę, bogactwo.
- Zgoda. Tazok zadecyduje, co z wami zrobić.

***
Siedmioosobowa drużyna została poprowadzona przez bandytów – drowy jak 

bohaterowie, pozostali jak jeńcy. Od ognisk płonących w nocy wstawały gnolle i hobgobliny, 
by szydzić z pojmanych. Dumna Jaheira nawet teraz nie opuściła głowy. Była córką 
szlacheckiego rodu z Tethyru, który wyginął w Czarnych Dniach Eleint i nie da się złamać. 
Xan z Evereski, zawsze czarnowidz, teraz powłóczył nogami na końcu, mamrocząc.
- Nasza wyprawa jest skazana na klęskę. Jesteśmy zgubieni.

Viconia DeVir uciszyła go ciosem w twarz. Tazok, przywódca bandytów okazał się być 
postawnym, silnym i wysokim półogrem.
- Ha! Teven! Wróciłeś! Kogo ze sobą przyprowadziłeś?
- Nowych rekrutów – padła odpowiedź. – Zgłosili się sami. Przecież nie mamy ludzi.
- Taki jesteś głupi? Rekrutujesz tych, których sam napadasz? Sam ich przepytam.

Teven razem ze swoimi towarzyszami oddalił się, chrzęszcząc kolczugą, a do drużyny 
podszedł Tazok.

- Czego tu szukacie?
- Krwi i bogactwa – odpowiada Viconia – Tazoku.
- To już wiem. Po co tu przyszliście?
- By wam pomóc. Potrzebujecie ludzi. Przysłal nas Mulahey.
- Jak Mulahey, to wszystko w porządku. Ha, zobaczymy, jak dobrze walczycie.

Rosły półogr z morgenszternem w ręku zaatakował drowkę, która odskoczyła 
półpiruetem, wbijając miecz w jego ramię. Tazok ryknął i zamachnął się pałką na drugą 



mroczną elfkę, której refleks był sekundę spóźniony. Krew trysnęła z jej ramienia, które 
opadło bezwładnie.

W tej samej chwili w jego zranione ramię wbił się długi miecz Solaufeina. Półogr upuścił 
broń i zamachnął się pięściami na niego. Do jego boku doskoczyła SiNafay i wbiła miecz. 
Tazok opuścił ramiona i trójka drowów odskoczyła od niego, po kolei krzyżując ramiona na 
piersi.
- A niech mnie! Diabły z was wcielone! Możecie pozostać, póki nie wrócę z kopalń. Mam 

rozkazy. Wasi towarzysze też są wolni.
***

Trójka drowów przepchnęla się pomiędzy gnollami i hobgoblinami, by dostać się do 
towarzyszy. Byli cali, choć obdarci, pokaleczeni i brudni. Viconia przyjrzała się zimno 
Xanowi, krwi na jego twarzy i zaśmiała się.
- Do twarzy ci z tą krwią, faerie, choć nigdy nie będziesz prawdziwym illythiiri.

Księżycowy elf podniósł hardo głowę i splunął jej w twarz. Kapłanka uchyliła się i 
uderzyła Xana w twarz, aż wykwitła na niej krew.
- Który z was utoczył im krwi?! – krzyczała tymczasem SiNafay na podistoty.
- Ja – największy hobgoblin przepchnął się przez tłum. – Jestem oficerem Ardenora Crusha 

i wykonywałem jego rozkazy.
- Ardenor dowodził wami do naszego przybycia. Viconia! Przywiąż go do tej rudery!

Kapłanka związała mocno hobgoblina i przywiązała do najdłuższej gałęzi szałasu. 
SiNafay wyciągnęła zza pasa zwinięty prosty rzemienny bicz i zaczęła nim smagać oficera. 
Solaufein udawał, że się uśmiecha, kiedy podszedł do jeńca i rozpalił pod jego nogami 
płomień. Hobgoblin zaczął wyć.

Przez tłum przepchnął się Ardenor Crush i bez mrugnięcia okiem przyglądał się jak jego 
oficer zmienia się w popiół. Na pół spalonego, ale żywego hobgoblina wyciągnęła SiNafay i 
rozpruła mu brzuch zatrutym sztyletem.
- Daliśmy właśnie nauczkę jednemu z twoich ludzi – powiedziała wstając i odwracając się. 

– Ty jesteś Ardenor Crush? Powiedz swoim, że nie wolno im tknąć nas ani naszych 
towarzyszy. Zrozumiałeś?
Dowódca hobgoblinów wyraźnie pobladł, a potem szybko skinął głową.

- Jesteście wolni i nietykalni. Nikt z moich was nie tknie.
Pozornie usatysfakcjonowana SiNafay uśmiechnęła się i odeszła, odwracając się do niego 

plecami. Podszedł do niej rosły ludzki mężczyzna o pobliźnionej twarzy zakuty w pełną 
zbroję z godłem kompanii najemników Czarny Szpon i z młotem w ręku.
- Witaj, mroczna elfko. Jestem Taurgosz Khosann z Czarnych Szponów.

Viconia roześmiała się gorzko.
- Chyba nie chodzi o kompanię kupiecką z Menzoberranzan? – zapytała cicho Solaufeina.

Srebrnowłosy drow potrząsnął głową.
To kompania najemników z powierzchni.

- Taurgosz Dekamłot? – powiedziała z fałszywym podziwem – Słyszałam o tobie. Ale 
jesteś tylko głupim rivvil zabijaką – dodała tak, by Taurgosz to usłyszał.
Najemnik zmrużył brązowe oczy, zastanawiając się, czy drowka tylko z niego kpi, czy też 

go obraziła. Ponieważ nigdy nie był dość tęgą głową, doszedł do drugiego wniosku. 
Zamachnął się młotem na drowkę, by odkryć, że trafia powierze. Zielonooka mroczna elfka 
prześlizgnęła się pod jego ramieniem.

Usłyszał jej kpiący śmiech za swoimi plecami. To tylko zwiększyło jego furię. Obrócił się 
na pięcie, uderzając młotem, poczuł na twarzy powiew powietrza. Domyślił się, że został 
oszukany, na chwilę przed tym, jak jego młot zarył się w ziemię.



Mężczyzna drow dopingował kobietę, zaś druga drowka otwarcie się z niego śmiała. 
Taurgosz uniósł młot i poczekał, aż po twarzy przeleci mu powiew, i pchnął nim w bok. 
Zamiast stęknięcia usłyszał kpiący śmiech i czysty głos.
- Aluve’, waela…5

W plecy pomiędzy żebra ugodził go sztylet. Poczuł gwałtowny ból, ale utrzymał się i 
zamachnął. Drowka krzyknęla. Na plecy opadł mu młot, miażdżąc kręgosłup. Taurgosz 
Khosann był martwy. Mroczny elf złapał SiNafay za zdrowe ramię, oglądając z niepokojem 
to zmiażdżone młotem Khosanna. Kobieta zaparła się nogą o ciało i wyciągnęła sztylet 
spomiędzy blach.

Pozostali przyglądali się temu obojętnie. Tylko Viconia DeVir podeszła, śpiewając bardzo 
cicho do swojej obecnej bogini, Shar, by drowka tego nie usłyszała. Strzaskane ramię zrosło 
się, choć zaklęcie nie zaleczyło wszystkich ran.

Bandyci nawet nie drgnęli, kiedy drużyna podeszła do namiotu Tazoka. Zastraszenie 
Ardenora Crusha i śmierć Taurgosza Khosanna zrobiły swoje. Trzy drowy i czwórka 
mieszkańców powierzchni przeszli pod małym daszkiem chroniącym wejście do namiotu 
wodza. Za nim stała spora grupa bandytów, ludzi i hobgoblinów, chroniących jeńca.
- Kim jesteście? Czego tu chcecie?
- Przysłał nas Tazok. Chce, żebyśmy zabrali jego dokumenty i migiem mu dostarczyli.
- Kłamiesz! Dobrze nam was opisano. Jesteście zdrajcami!

Czarodziej otworzył usta, by rzucić zaklęcie, ale nad ramieniem SiNafay przeleciał bełt, 
wbijając się w jego gardło. Człowiek zatoczył się, ale nie upadł. Drowka poprawiła strzał 
przyjaciółki, przebijając go na wylot. Z podwójnym mieczem odwróciła się do nacierającego 
na nią człowieka, patrząc, jak Solaufein i Xan rozprawiają się z pozostałymi.

Elf zaklął hobgoblina, podstawiając go pod miecz jego towarzysza. Drugi zrobił 
rozpaczliwy unik przed płonącą strzałą, która jednak go trafiła, posyłając na stół. Khalid 
wyciągnął długi łuk i z ponurą pewnością zaczął szpikować strzałami ostatniego mężczyznę. 
Mroczna elfka jednym cięciem rozpruła brzuch tego, z którym walczyła i spokojnie podeszła 
do jeńca.

Ten na widok drowki wrzasnął przeraźliwie i szarpnął się w łańcuchach. W ręce mrocznej 
elfki błysnął sztylet i… przeciął kajdany.
- Jesteś wolny, tchórzliwy człowieku – powiedziała. – A teraz powiedz nam, dlaczego tu 

jesteś… w łańcuchach.
- Trudnię się zdobywaniem bogactwa i informacji. – odpowiedział ze śmiechem krępy 

mężczyzna. – Tak się stało, że łatwo przy tym nadepnąć komuś na odcisk.
- Mały złodziejaszek. Zabij go, abbil – powiedział drugi melodyjny głos zza jej pleców.
- I komu nadepnąłeś na odcisk? – spytała SiNafay, ignorując Viconię.
- Zajmowałem się szkodzeniem organizacji zwanej Żelazny Tron. Resztę już sobie sami 

dośpiewajcie.
- Żelazny Tron… gdzie możemy ich znaleźć? – męski głos mówił z melodyką elfów, z 

ostrością charakteryzującą drowy.
- Z tego co widziałem, posłańcy i wieści przychodzili skądś w Kniei Otulisko.

Mroczna elfka obejrzała się na towarzyszy.
- To las, który leży na północ od Candlekeep – wyjaśniła Jaheira.

W ręce drowki znowu błysnął sztylet, gdy obróciła się na pięcie, podrzynając 
złodziejaszkowi gardło.

- Głupiec – prychnęła, popychając jego ciało na skrzynię.
Upadające ciało człowieka uruchomiło pułapkę. Długi kolec wbił się w martwego już 

złodzieja. SiNafay odrzuciła go na bok i otworzyła skrzynię. Leżało w niej kilka niezbyt 

5 Żegnaj, głupcze...



cennych przedmiotów i plik listów. Wszystko wskazywało na to, że Mulahey i Tazok byli 
tylko pionkami, a szczegółów muszą poszukać w Kniei Otulisko. I kogoś o imieniu Davaeorn.

Rozdział 10
Elghinn lil Xan, Viconia alurl / Śmierć Xana, Viconia zwycięska

Cała siódemka powróciła do „Pod Pomocną Dłonią” kilka godzin później. Było już jasno, 
a wszyscy byli zmęczeni. Viconia zataczała się, elf Xan nawet nie narzekał.

SiNafay nie spała dobrze tej nocy. W transie widziała znów kopalnie Nashkell, które 
przebyli za cenę życia Jaheiry, opustoszałe, pozbawione ludzi. Na torach z wózkami stała 
tylko jedna postać. Rozdęta sylwetka Mulaheya przypatrywała się jej z nienawiścią w oczach.

Półork podszedł do niej i wyciągnął rękę. Powiedział kilka słów, które odbiły się echem w 
jej myślach.

Zabijasz, ale sama zostaniesz zabita. Jest w tobie pustka.
Zjawa łotra zbliżała się coraz bardziej. Mulahey, ze sztyletem wbitym w serce, podchodził 

do niej. Wyciągnął rękę, przenikając jej ciało, by sięgnąć do serca. Kiedy cofnął palce, zabrał 
ze sobą skrawek jej duszy, pozostawiając pustkę w kształcie sztyletu… i straszliwy ból. 

Dziękuję – wyszeptał Mulahey i rozwiał się w pył.
Ze ściany za nim rozległ się złowrogi szept, który dobrze pamiętała.

- Dowiesz się…
Nie słuchała. Zapadła się już w ciemną otchłań, gdzie nie istniało nic prócz bólu, zdawało 

jej się, że się udusi.
***

Ocknęła się w łagodnych ramionach Solaufeina. Mroczny elf delikatnie obejmował jej 
twarz.
- Śpij, ukochana – wyszeptał. – Ze mną będziesz bezpieczna.

Pochyliła głowę ku jego dłoniom, nie czując już przeraźliwego zimna śmierci, jakie ją 
nawiedziło kilka minut temu, i wybuchnęła płaczem. Drow przytulił się do niej, czuła jego 
kojące ciepło na swoim ciele. Mroczna elfka zamknęła oczy, poddając się dotykowi, ale 
wciąż czuła nieznośną pustkę w kształcie sztyletu, jakby została ofiarowana Lloth.

Kilka godzin później, gdy Solaufein zasnął, znalazłszy już swoje szczęście, SiNafay 
wyślizgnęła się z łóżka. Ubrana w bryczesy, tunikę i piwafwi, ze sztyletem w ręku opuściła po 
cichu pokój.
- Vel’klar alu dos? – wymamrotał przez sen drow.6

Mroczna elfka nie odpowiedziała. Zamknęła drzwi, niesłyszalna i niewidoczna, nie 
pozostawiając śladów, i przemknęła się troje drzwi dalej, do pokoju zajmowanego przez 
Xana. Na tę noc Imoen została zakwaterowana razem z Viconią.

Drowka otworzyła drzwi. Xan spoczywał na łóżku w głębi pokoju, w swojej szacie, nie 
nakryty kocem, w głębokim transie, a na ustach błąkał mu się uśmiech.
- Keishara – wyszeptał.
- Więc umrzesz widząc ją – czy to nie zabawne? – wymruczała cicho.

Niesłyszalnie podkradła się do jego łoża, ale Xan był nadzwyczaj czujny, obrócił się na 
drugi bok, mrucząc:

- Nasza wyprawa jest daremna… Kto to?
SiNafay zatkała mu reką usta i dźgnęła. Elf zacharczał.

- Mellon! Amin naa dagniri! – krzyknął niewyraźnie.7

- Elggar, darthiir – wymamrotała, uderzając jeszcze raz.

6 Dokąd idziesz?
7 Przyjaciele! Zabijają mnie! (język elfów)
- Zdychaj, elfie



Xan zwiotczał, na łóżko rozlała się kałuża krwi. SiNafay wyszarpnęła ostrze, uważając, 
żeby się nie powalać krwią elfa, i odsunęła się, obserwując go beznamiętnie. Ciało 
księżycowego elfa na ułamek sekundy otoczyła mroczna jasność, o różowych brzegach, 
podobna do płaszcza mocy otaczającego ją.

Brawo, córko. Kolejny faerie zginął.
Tak niedługo zginą wszyscy darthiiren – odpowiedziała buńczucznie mroczna elfka.
Lloth, jej bogini i matka, zaśmiała się bezdźwięcznie.
Tylko się postaraj, by twoi towarzysze o tym nie wiedzieli. Zabiją cię, jeżeli odkryją…
Nie odkryją. Są na to za głupi.
Solaufeina też nazwiesz głupcem?
On nic nie odkryje. Jest zbyt mną zaślepiony.
By pamiętać, że jesteś drowką.
Aura mroku i obecność bogini zniknęły po chwili. SiNafay opuściła pokój, ignorując 

martwego elfa. Powróciła do pokoju i wsunęła sztylet do pochwy. Opłukała ręce w wodzie i 
ochlapała nią śpiącego kochanka.
- Czas na trochę przyjemności – wyszeptała, kładąc się obok.

***
Następnego ranka Imoen odkryła śmierć Xana. Nikt nie powiązał jej z jej drowią siostrą, 

gdyż Solaufein zaświadczył, że była z nim całą noc. W pobliżu widziano Zhentarimów, więc 
uznano, że to Montaron zadźgał Xana na polecenie Xzara. Nekromanta musiał być zazdrosny 
o zaklęcia zaklinacza.

Viconia DeVir złapała jednak przyjaciółkę za ramię i odciągnęła od towarzyszy.
Ty zabiłaś Xana. Lloth mi powiedziała.
Nie wyrażaj się o naszej bogini bez szacunku!
Mam do tego prawo. Widzisz… do wczoraj byłam kapłanką Shar.
Heretyczko! Powinnam była wiedzieć! – mroczna elfka zamachnęła się ramieniem.
Kapłanka Lloth przyjęła policzek ze stoickim spokojem.
Popełniłam błąd. Powinnam była zrozumieć, że zniszczenie Domu DeVir było tylko próbą.
A ja powinnam była ci powiedzieć, że nie jesteś jedyną ocalałą z jego upadku, Starsza 

Córko.
Ktoś jeszcze ocalał?! Kto? Mój brat, Valas…
Nie. Kobieta, kapłanka Lloth. Spotkałam ją w Ched Nasad.
Fiołkowe oczy Viconii rozbłysły gwałtownie.

- Chwała Lloth – kapłanka opadła na kolana.
SiNafay siłą postawiła ją na nogi, świadoma zdziwionych spojrzeń reszty drużyny. 

Solaufein podszedł do nich.
- A’dos quarth, dalharil lil Lloth – powiedział cicho.8

Mroczna elfka skinęła krótko głową. Trójka drowów dołączyła do trójki towarzyszy: 
Jaheiry, Khalida i Imoen i drużyna ruszyła w dalszą drogę. Droga prowadziła ich na zachód 
od „Pod Pomocną Dłonią”, do Kniei Otulisko.

Rozdział 11
Coran, darthiir lu’ abban / Coran, elf i sojusznik

Knieja Otulisko okazała się być rozległym, aż nadto rozległym lasem, pełnym pięknych 
drzew. Jaheira i Khalid czuli się w nim jak w domu, Imoen z radością wdychała jego zapach. 
Tylko drowy nie podzielały ich euforii. Solaufein wskazywał kochance wzrokiem każde z 
nich, jakby się zastanawiał, pod którym spędzą noc. Viconia krzywiła się i starała się nie 
patrzeć wokół.

8 Na twój rozkaz, córko Lloth



Po przedarciu się przez sforę wilków – kapłanka została ugryziona przez jednego z nich – 
towarzysze zobaczyli drewniany mały dworek, nie pasujący tutaj. Stał przed nim człowiek w 
czerwonej modnej tunice przepasanej złotym pasem i mieczem półtoraręcznym w dłoni.
- Witajcie, wędrowcy. Czy pomożecie mi? Tutejsi druidzi chcą zagrabić mój mały domek, 

który dostałem od przyjaciela. Te bestie zamordowały go i teraz grożą, że ja również 
podzielę ten los. A przecież nie zrobiłem im nic złego!

- A co dostaniemy, jeżeli to zrobimy? – spytała drowka.
- Mam przy sobie potężny eliksir dodający zdolności wojownikowi. A moje imię brzmi 

Aldeth Sahsenstar, jeżeli się na nie powołacie we Wrotach Baldura, dowiecie się, że nie 
jestem nikim.

- Zabij tego ludzkiego głupca, abbil, i wyrżnij druidów! Las spłynie krwią!
- Cicho, Viconio. Nie możemy tego zrobić. Jaheira zwróci się przeciw nam.
- Zatem zabijmy tę półkrwi faerie. Zasłużyła na to.
- Nie! Pomożemy ci, Aldethu – zwróciła się do człowieka. – Twój abbil nie powinien był 

zginąć.
Ledwie przebrzmiały jej słowa, za jej plecami stanęli druidzi prowadzeni przez Seniyada.

- Człowieku z miasta – czy poddajesz się? – zapytał.
- Nie. Nie zapomnę wam, że zabiliście mojego przyjaciela.
- A wy? Czyżby namówił was do współpracy? Zagarnął naszą ziemię!
- W naszych oczach nie jesteście wiele lepsi – warknęła Viconia.
- Poznasz gniew natury! – zawołał Seniyad.

Aldeth uśmiechnął się tylko i patrzył, jak jego nowi przyjaciele rzucają się na druidów. 
Konfrater Seniyada runął, przeszyty strzałami Khalida. Na głowę innego druida spadł młot 
bojowy Viconii.
- Lil alurl! Za Lloth! – zawołała.
- Ultrin! Jal ultrinnan zhah xundus! – zawtórowała jej SiNafay, przebijając podwójnym 

mieczem serce Seniyada.9

Aldeth przez chwilę patrzył na rzeź, a potem odwrócił się. Ostatni z druidów osunął się na 
kolana przed Jaheirą, błagając o litość, gdy na jego głowę spadł miecz Solaufeina.
- Dziękuję, przyjaciele. Wyświadczyliście mi wielką przysługę. Spotkamy się we Wrotach 

Baldura.
Mroczny elf wyrwał białobeżową flaszkę z dłoni człowieka i uważnie ją obejrzał. 

Następnie schował ją za pasek. Pozostali nawet tego nie zauważyli, poza SiNafay.
***

Cała drużyna przedarła się przez las, gęstniejący za dworkiem Aldetha Sahsenstara, by 
zobaczyć szybko płynący strumyk. Jaheira umyła w nim twarz i dłonie, nucąc modlitwy do 
Mielikki, a potem wskoczyła w ubraniu do wody. Khalid poszedł za jej przykładem. Imoen i 
trójka drowów nie byli tak skromni: zrzucili ubrania i nago wskoczyli do wody.

SiNafay i Solaufein przyspieszyli, płynąc z prądem, a mocne ramiona drowa sprawiły, że 
wysforowali się dalej niż wszyscy w stronę mostu. Zapadał już zmrok. Mroczne elfy 
wyczołgały się na brzeg pod osłoną mostu. Mokre ciała niemal instynktowanie lgnęły do 
siebie. Dłoń drowa błądziła w jej białych, pięknych włosach.
- Usstan ssinssrigg dos – wyszeptał.

***
Następnego dnia para mrocznych elfów odkryła, że przez noc ktoś okrył ich kocem. 

SiNafay sądziła, że to Khalid – Solaufein myślał, że to Jaheira – a prawdziwy ktoś był elfem i 
przyglądał im się z zadumą.
- Vanya eledhwen – powiedział cicho.
9 Zwycięstwo! Każde zwycięstwo jest [jej] dziełem! - powiedzenie drowów



- Może i piękna, elfie – ale ona go kocha – rozległ się głos za nim. Jaheira, półelfka, 
mówiąca z południowym akcentem.

- Skąd pochodzisz, peredhil? – spytał wreszcie spotkany na moście elf.10

Brązowe włosy miał krótko przystrzyżone, błyszczały spod nich jasne, elfie oczy o 
trudnym do określenia kolorze. Twarz pomalował jakimś barwnikiem na fioletowy pas na 
wysokości oczu.
- Ja jestem Coran z Tethyru – niezrażony milczeniem leśny elf kontynuował.
- Znany lowelas z Wrót Baldura – zaśmiał się Khalid. – Ale łapy precz od mojej żony!
- Tylko rozmawiamy – odpowiedziała łagodnie Jaheira. – Nazywam się Jaheira z Tethyru, a 

to mój mąż, Khalid z Calimshanu.
Viconia popatrzyła na Corana z pogardą.

- Kolejny darthiir! Jakby nie wystarczył Xan i ty!
- To SiNafay tu dowodzi, Viconio, więc poczekamy, aż się obudzi.

Drowka już wstała. Z mieczem w ręku i owinięta tylko w piwafwi podeszła do Corana.
- Kim jesteś, faerie? – jej głos brzmiał przyjaźniej, ale pobrzmiewała w nim drwina.
- Coran dal Tethyr – odpowiedział. – Dossta abban.11

SiNafay zaśmiała się. Nie był to niski, złowrogi chichot, który wydobył się z gardła 
Viconii, lecz szczery, perlisty śmiech.
- Dobrze, Coranie! Pochodzisz z Tethyru, jak Jaheira? Możesz z nami zostać. Viconia, 

zakazuję ci go tknąć. Ale jeśli mnie tkniesz, faerie, mój kochanek zamieni cię na miazgę.

Rozdział 12
Coran’s ssissrigg / Żądza Corana

Coran okazał się świetnym, skorym do żartów kompanem, dobrze znającym las. Cała 
drużyna podążała za nim bez śladu wahania.
- W końcu wychowałem się w lesie Tethyr – odpowiadał zapytany.
- Orn Wealdath, jak mawiają elfy – wtrąciła Jaheira.
- Czemu mu ufasz, abbil? – sarkała tymczasem Viconia. – On nas pewnikiem wyprowadzi 

na manowce.
- Jak na razie posuwamy się do naszego celu, Viconio. – przeszła na język gestów. – I nie  

próbuj mi się sprzeciwić. Skoro rozmawiałaś z Lloth, wiesz, kim jestem.
Tak, dalharil lil Lloth – zasygnalizowała kapłanka.
Drużyna przeprawiła się przez strumień, by odkryć, że zatacza on niemalże pętlę i muszą 

przejść go jeszcze raz, w znacznie mniej dogodnych warunkach: leśnych skałach 
zamieszkanych przez pająki.
- U – uch! – jęknęła Imoen, zauważywszy zbyt późno pułapkę.

Ta eksplodowała włóknami pajęczej sieci.
- Trzymaj się, Imoen! Zaraz spalę tę sieć! – krzyknął Solaufein.
- Nie, Sola! Tam jest pająk! – wrzasnęła SiNafay.

Było za późno. Drow zbladł na twarzy, ale nie mógł już przerwać zaklęcia. Pająk 
zatrzepotał odnóżami, szykując się do wyjścia. I wtedy przyszedł jej do głowy desperacki 
pomysł.
- Viconia! Powstrzymaj pająka swą mocą! Dalharil lil Lloth quarth a dos! – zawołała.12

Kapłanka zamknęła oczy i pogrążyła się w medytacji, usiłując wpłynąć na pająka. Opadła 
na kolana, skupiając się na jednej mysli.

10 Piękna elfka
- Półelfie (język elfów)
11 Coran z Tethyru, twój sojusznik
12 Rozkazuje ci córka Lloth!



Zostań. Zostań tam, małe dziecko Lloth, naszej Królowej.
Otworzyła oczy. Solaufein zakończył już czarowanie. Pajęczyna spłonęła, Imoen 

dźwignęła się na nogi, wcale nie poparzona. Pająk pozostał na swoim miejscu i nie odniósł 
żadnych ran.
- Idziemy – powiedziała SiNafay, ignorując zdziwione miny mieszkańców powierzchni. – I 

obyśmy nie spotkali więcej…
Ugryzła się w język, pojmując, że jej słowa mogły być herezją. Wokół pająka zabłysła 

mroczna poświata, moc Lloth. W oczach na sekundę jej pociemniało. Napięła się, ale nie 
usłyszała złowrogiego śmiechu bogini. Viconia i Solaufein złapali ją za ramiona, zanim 
runęła na ziemię.
- Uważaj na swój język, waela, bo go stracisz – wysyczała kapłanka.

***
Na szczęście dla wszystkich, a zwłaszcza dla SiNafay Vrinn, drużyna nie napotkała już 

pająków. Coran narzekał na „słabe kobiety”, ale patrzył na nią pożądliwie, kiedy sądził, że 
nikt nie widzi. Tego ranka, kiedy zatrzymali się na odpoczynek, Coran umyślnie położył się w 
pobliżu drowki. Sądził, że w środku snu, kiedy Solaufein będzie spał jak kamień, zdoła się 
dobrać do niej.

Mroczna elfka spała w ramionach Solaufeina, z dłońmi w jego srebrzystych włosach, a 
jego ręce spoczywały na jej biodrach. Zdawało się, że nie da się ich rozłączyć. Elf jednak nie 
tracił nadziei. Kiedy SiNafay obróciła się na drugi bok, rozluźnił dłonie drowa, i delikatnie 
odsunął ją od niego. Drowka nawet nie drgnęła, wyszeptała tylko:
- Sola…

Coran uśmiechnął się lubieżnie, światło słońca odbiło się złowrogo na jego równych, 
elfich zębach. Położył się obok drowki, przyciskając ją do ziemi. Chyba instynktownie 
wyczuła, że coś jest nie tak, gdyż napięła wszystkie mięśnie. Kiedy w nią wszedł, nawet nie 
krzyknęła.

Otworzyła półprzymknięte oczy, i zdała sobie sprawę, że została zgwałcona. Po nogach 
ciekła jej krew, a nad sobą ujrzała – zamiast dobrze znanej twarzy kochanka – twarz Corana z 
Tethyru. 

Krzyknęła dziko – pobrzmiewało w nim szaleństwo skrzywdzonej kobiety – i zaczęła się 
szamotać. Oderwała biodra od ziemi, próbując go zrzucić. Coran nie dawał się. Za kark 
złapała go czyjaś silna ręka. Został oderwany od niej siłą i rąbnął w ziemię. Zanim zemdlał, 
zobaczył jeszcze twarz szalonego ze wściekłości Solaufeina.

Drow zignorował nieprzytomnego Corana. Podszedł do drowki, która zwinęła się w 
kłębek, zaciskając kurczowo nogi. Owinął ją płaszczem i podniósł na ręce.
- Czy on… Co on ci zrobił? – wyszeptał.

Trzęsąca się z emocji mroczna elfka zdołała jedynie, po długim milczeniu, skinąć głową.
- Jaheiro – Solaufein zwrócił się do półelfki – czy jest tu strumień?

Twarz druidki pobladła.
- Czy on ją…?
- Niestety tak.

Wskazała brodą niknącą na horyzoncie linię. Drow zaniósł tam mroczną elfkę na rękach. 
Delikatnie rozwinął płaszcz i umył jej rany. Kiedy poczuła jego dotyk, napięła się, a potem 
rozluźniła. Z jej zielonych oczu pociekły łzy. Solaufein delikatnie ścierał je palcem, chociaż 
sam płakał. Kiedy wyniósł ją z wody, poczuł delikatny dotyk jej warg na swojej twarzy.
- Dziękuję… że mnie nie opuściłeś…
- Nigdy tego nie zrobię, ukochana.

Rozdział 13



Colbauth ulu’ Davaeorn / Droga do Davaeorna
Następnego ranka drużyna podzieliła się na dwie grupy: jedni chcieli natychmiastowego 

wywalenia Corana – Viconia, SiNafay, Solaufein, Imoen – a drudzy – Khalid i Jaheira, Coran 
– jego pozostania. Wreszcie towarzysze zdołali dojść do porozumienia – Coran pozostaje, ale 
idzie w tylnej straży, jak najdalej od SiNafay, i więcej nie próbuje nawet jej dotknąć.

SiNafay i Solaufein szli przodem, za nimi Viconia, Khalid i Jaheira, a tylną straż stanowili 
Coran i Imoen. Ręka drowa spoczywała na biodrach mrocznej elfki. Drużyna szła w 
zmierzchu. Oświetlony przez zachodzące słońce las zdawał się jeszcze piękniejszy. Coran i 
Jaheira wspominali lasy w Tethyrze.

W zapadającym mroku drowka widziała kamienne kręgi i sylwetki zebranych wokół nich 
lub ogromnego drzewa.
- Druidzi Cienia – zasyczała Jaheira.

Na szczęście obyło się bez dalszych komplikacji. Towarzysze przeszli bezpiecznie przez 
kręgi druidzkie, ale na dalszej drodze stanęły im jadowite wyverny i pająki.

***
Imoen rozpaczliwie dźgała nożem pająka. Viconia odepchnęła ją. Khalid okładał wyvernę 

ciosami, nie zważając na jej zatruty ogon. Jaheira i SiNafay walczyły z drugą wyverną, która 
przewróciła Corana i okładała go biczowatym ogonem.

Półelf krzyknął. Zatruty ogon uderzył go w twarz. Zamachnął się mieczem i nie trafił. 
Potem złapał się za zmasakrowaną twarz.
- Khalid! – krzyknął Solaufein.

Mroczna elfka powaliła tymczasem swojego przeciwnika i spokojnie przyglądała się, jak 
Jaheira dobija ją sejmitarem. Ranny Coran stanął na nogi. Spojrzał na nią.
- D – dziękuję – wydusił.

Zachwiał się i musiał się oprzeć na ramieniu druidki. Wtedy ich uwagę odwrócił krzyk 
drowa. SiNafay rzuciła się do biegu. Wymachując podwójnym mieczem odwróciła uwagę 
wyverny od wciąż krzyczącego półelfa. Solaufein wziął Khalida na ramiona, starając się nie 
dotykać jego twarzy.
- Viconia! – krzyknął.

Kapłanka już ku nim biegła.
- Na krew Lloth, a temu co się stało?! – zawołała.

SiNafay uderzyła Qu’ilthem. Wyverna zaryczała, próbując uderzyć ją ogonem. Nie na 
dużo jej się to zdało, gdyż kolejny cios pozbawił ją ogona. Drowka zapomniała jednak o 
szczękach potwora, Łeb wystrzelił do przodu i zacisnął się na rękach trzymających miecz. 
Wrzasnęła, upuszczając Qu’iltha.

Mroczny elf usłyszał krzyk kochanki. Widział, jak Qu’ilth brzęknął o ziemię. Podbiegł do 
niej, ale zdał sobie sprawę, że nie zdąży na czas. Rozpędzony, potykający się o kamienie 
podniósł ręce i wyskandował błyskawicznie zaklęcie, choć wśród szumu wichru i krzyków 
Khalida nie słyszał swoich słów.

Pod nogami wyverny pojawiła się kula ognia, zwalając ją z nóg i rozsadzając szczęki. 
Potwór wciąż drgał, na pól spalony. Mroczna elfka rozerwała zębami rzemień mocujący 
ząbkowany sztylet do jej łydki. Złapała go w zęby i podczołgała się do stwora, nie mogąc 
użyć rąk.

Poruszając głową i trzymanym w zębach nożem, zdołała zadać wyvernie jeszcze kilka 
ciosów. Błoniaste skrzydła zagrzechotały na kamykach, gdy stwór znieruchomiał. Solaufein 
już przy niej klęknął. Rozwarł jej szczęki, zatruty nóż runął na ziemię, a potem go podniósł i 
schował do cholewy jej buta. Pomógł jej wstać, zarzucając sobie pokiereszowane dłonie na 
plecy.
- Uratowałem ci życie – wyszeptał, zanim podeszła do nich Jaheira.

***



SiNafay Vrinn opierała się na ramieniu Solaufeina, prowadząc drużynę wąską leśną 
ścieżynką. Pomiędzy drzewami migotały jej sylwetki driad. W prawej, lepiej wyleczonej 
dłoni trzymał swój sztylet, a w drugiej tępy, ludzki nóż Corana. Lewą rękę miała owiniętą 
bandażami i paskami skóry utrzymującymi nóż w jej niepewnym uścisku.

Szum rzeki za drzewami wyraźnie uradował Jaheirę. Jednak kiedy wyszli na nadrzeczną 
ścieżkę, cała radość zniknęła. Z szerokiego mostu powitała ich chmura strzał. Towarzysze 
rozbiegli się na boki. Mroczna elfka wpadła do wody. Przeraziła się nie na żarty widząc, że 
Solaufein, ugodzony strzałą, stoczył się do rzeki.

Nurt działał na jej korzyść. Niósł ją w stronę drowa. Pochwyciła go za rękę i zarzuciła 
sobie na plecy. Sola jęczał cicho. Drowka uwiązała sznur, którym przepasała mrocznego elfa, 
do słupa mostu, a sama wczołgała się na deski.

Pięciu strażników stało na moście. Czterech walczyło z nacierającymi w rozproszeniu 
towarzyszami. Piąty stał plecami do niej i obserwował rzekę. Stąpając cicho jak kot, wbiła mu 
sztylet w podstawę szyi. Zacharczał cicho i osunął się na ziemię. SiNafay podbiegła do 
krawędzi i wyciągnęła drowa na most.

Solaufein zwijał się w spazmach bólu. Strzała ugodziła go w brzuch. Twarz miał bladą i 
spoconą. Miotał się na deskach, wprawiając je w skrzypienie. Drowka usłyszała za soba krzyk 
bólu. Nawet nie odwróciła głowy, modląc się jedynie, by nie należał do jej przyjaciela.
- Aluin ulu’ udos! – krzyknęła. – Viconia!13

Usłyszała głośne przekleństwo, okrzyk bojowy i stanął nad nią Coran.
- Ku’megil dagore ell? – zapytał szybko w swym melodyjnym języku.

Mroczna elfka zamrugała oczami, dając mu do zrozumienia, że nie rozumie.
- Trafiła go strzała? – powtórzył wyraźnie zdenerwowany elf.

Skinęła głową.
- Jaheira! Ran u-amin! – krzyknął.14

Druidka podniosła głowę. Po chwili podbiegła do niego.
- Na Seldarine! Co się stało, Coranie? Solaufein?

Elf tylko wskazał brodą drowa. Jaheira pochyliła się nad nim. Zanuciła szybko zaklęcie i 
dotknęła ręką rany. Solaufein krzyknął, krótko. Rana zasklepiła się. Półelfka odrzuciła 
skrwawioną strzałę.
- Szybko. Viconia z Khalidem chyba się w coś wpakowali.

Faktycznie, zza bramy fortu dobiegały krzyki. Jaheira i Coran podtrzymali Solaufeina, a 
SiNafay pobiegła naprzód. Wiatr rozwiał jej białe włosy.
- Viconia, Khalid, Imoen! W co żeście…

Urwała, widząc, że jej towarzysze są otoczeni przez złowrogo wyglądających ludzi. Jeden 
czarodziej stał przed barakami. Drugi stał za plecami przywódcy. Dwóch łuczników otaczało 
ich z dwóch stron.
- Ha! Oto i nasza drowka! – zawołał zakuty w calishycką zbroję dowódca. – Wiedz, 

mroczna elfko, że stąd już nie wyjdziecie żywi.
- Ochroniarze kopalni – zakpił Coran.
- Nie kpij, elfie, bo możesz za chwilę zawisnąć na stryczku.
- Od kiedy to bandyci są tu sądem? – spytała mroczna elfka dobywając sztyletu.

Jeden z czarodziejów podniósł ręce i zaczął wymachiwać nimi, ściskając coś w ręce. 
Viconia wystrzeliła z ręcznej kuszy, w rekach Khalida zagrał łuk. Zatruty bełt i mroźna 
strzała ugodziły czarodzieja w pierś, zanim dokończył zaklęcie. Złapał się za ranę i runął na 
ziemię. Jego kompan stchórzył i śpiewając cienko, wyczarował duszące opary.

13 Chodź do nas!
14 Chodź do mnie! (język elfów)



Nie przeszkodziło to Khalidowi i Viconii wystrzelić w niego. Imoen westchnęła i osunęła 
się na ziemię, tracąc przytomność. SiNafay zadźgała nożami łucznika, który pochylał się nad 
jej siostrą z krótkim mieczem. Krzyknął przeraźliwie. Nie był to jednak wróg, lecz Coran.

Elf z Tethyru zwinął się w kłębek, raniony przez dowódcę bandytów. Jaheira waliła 
mężczyznę sejmitarem po głowie, ale mocny hełm wytrzymał. Leżący na ziemi Solaufein 
wbił mu miecz w brzuch i szybko się odtoczył. Przywódca zgiął się wpół i powoli osunął na 
kolana. Hełm pękł pod ciosami druidki, zalewając mu twarz krwią.

Jego towarzysze wydali z siebie krzyk i rzucili się do ucieczki. Ranny Coran z trudem 
podniósł łuk i wystrzelił w plecy uciekającego obok niego. Łucznik z charkotem zwalił się w 
błoto, a elf osunął się bezsliny na ziemię. Brzeknęła cięciwa Khalida i drugi uciekający 
wrzasnął, wpadając z rozpędu na barak.

SiNafay opanowała chwilowe mdłości, rozglądając się po pobojowisku. Viconia zdzierała 
calishycką zbroję z trupa dowódcy.
- Mzilst xundussa – powiedziała cicho.15

Mroczna elfka potrząsnęła głową. Khalid patrzył przez chwilę na pancerz.
- A niech mnie! – powiedział wreszcie – To zbroja z mojego kraju… Czyżby?…

Odwrócił pancerz, przyglądając się zapięciom. Machnął na żonę.
- Jaheira… czy to przypadkiem nie litera F?

Druidka skinęła głową. Jej oczy lśniły ekscytacją.
- Czyżby to był… pancerz Falloraina?

Imoen przyjrzała się klamerkom zbroi.
- Są przetarte, ale widać,że wszystkie oznaczono literą F. Jeśli wierzyć pogłoskom, 

Fallorain tak oznaczył swój pancerz. Khalidzie… zdobyłeś zbroję bohatera swojego 
kraju… - głos jej lekko zadrżał.

Rozdział 14
Har’har’dro lil Davaeorn / Podziemia Davaeorna

Drużyna stała w starej, drewnianej szopie, której do niedawna pilnowało dwóch 
uzbrojonych żołdaków. Teraz obaj byli martwi, a Imoen pustoszyła skrzynie. Jaheira 
zakręciła ciężkim kołem położonym na ścianie i ich oczom ukazało się tajemne wejście do 
krasnoludzkich kopalń Kniei Otulisko.

Cała drużyna zeszła w mrok. Imoen niosła pochodnię w środku kolumny. Stali w niskim 
korytarzu, mającym ok. dwóch metrów od stropu do podłogi, o ociosanych kamiennych 
ścianach. Wyglądało to znacznie lepiej niż w kopalniach Nashkell.

Z małej, ukrytej wnęki wyskoczył na nich żołdak Żelaznego Tronu. Wymachując 
mieczem, by ich zastraszyć, zasłaniał się, bezskutecznie, tarczą. Ząbkowany sztylet drowki 
pogrążył się w jego brzuchu, zanim zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z wyszkolonym 
przeciwnikiem.
- Kolejny trup – mruknęła drowka, wpychając go do niszy.

Krótki korytarz się skończył i towarzysze stanęli w dość przestronnej komnacie, z której 
odchodziły trzy korytarze. Mroczna elfka zignorowała harujących niewolników i weszła w 
najbliższy tunel. Co było do przewidzenia, z niszy wyskoczył wartownik. Szczęknęła cięciwa 
– to Coran wystrzelił z długiego elfiego łuku. „Śmierć mym wrogom” – wyszeptał.

Strzała wbiła się w pierś wartownika z taką siłą, że wepchnęła go ponownie do wnęki. Na 
końcu korytarza stało ogromne koło, którego pilnował krasnoludzki górnik wraz z kilkoma 
niewolnikami.
- Hej, krasnoludzie. Co to za koło? – zapytała ostro drowka.

15 Wspaniała robota.



- To koło pozwoli zalać kopalnie – krasnolud zniżył głos. – Te kopalnie przed laty należały 
do mojego ludu. Przygotowaliśmy to na wypadek, gdyby wrogowie wdarli się do naszych 
kopalń. Potopiliby się jak szczury, he, he.

- A jak można to zrobić?
- Koło można uruchomić tylko kluczem, który posiada obecny zarządca kopalni, Davaeorn. 

Dostańcie się do niego i zabierzcie mu go, wtedy będę mógł zalać te kopalnie i ci 
mordercy się potopią, he, he. Ale dam wam radę: na drugim poziomie znajdźcie 
krasnoluda Yeslicka. To ostatni z klanu, który wymordował Davaeorn, by zająć kopalnie.
Mroczna elfka uśmiechnęła się krzywo pod kapturem. Skinęła szorstko głową i odeszła. 

Najdłuższy tunel prowadził do szerokich schodów w dół. Towarzysze zeszli nimi bez obawy. 
Jednak u ich podnóża czekała ich niemiła niespodzianka. Czterech siedzących przy stole 
gwardzistów wstało i wyciągnęło miecze.

Zaskoczona Imoen krzyknęła cienko, gdy miecz wbił się w jej ramię. Jaheira opuściła 
sejmitar na głowę żołnierza i zawołała:
- Nic ci nie jest, córko Goriona?

Złodziejka potrząsnęła głowa, zaciskając dłoń na ranie. Druidka podeszła i zaśpiewała 
cicho do Mielikki. Pani Lasu odpowiadała nawet pod ziemią. Drowka wskoczyła na stół, 
własnym ciałem osłaniając kochanka ścierającego się na miecze z jednym żołdakiem, a sama 
ścierała się z dwoma naraz.

Dwa długie miecze Solaufeina tańczyły, dźgały i parowały, było oczywiste, że jego 
przeciwnik jest skazany na klęskę, a Qu’ilth w rękach mrocznej elfki wirował tak, że nie 
mogła go śledzić wzrokiem. Podwójny miecz krzesał iskry, parując każdy cios dwóch 
wrogów. Drowka nie mogła przejść jednak do ofensywy.

Balansując na jednej nodze, wykonała wypad, mijając tarczę, ale jej miecz powstrzymała 
zbroja łuskowa z giętkich pierścieni. Miecz drugiego przeciwnika musnął jej pierś. Ocalił ją 
rozpaczliwy unik: Solaufein zepchnął ją ze stołu. Stając na nogach drowka mogła tylko 
krzyknąć, gdy w stronę drowa podążyły dwa ostrza.

Mroczny elf chwiał się na nogach i był bezbronny, a jego przeciwnicy z zabójczą 
skutecznością natarli jednocześnie. W tej samej chwili w plecach napastnika pogrążył się po 
rękojeść miecz Imoen, a drugiego zmiotło uderzenie buzdyganem Viconii. Kapłanka pomogła 
Solaufeinowi zejść ze stołu.
- Dos dro xzizz zhah usstan – powiedziała.16

Drow nawet nie skinął głową. Podniósł SiNafay na nogi. Coran wrócił z krótkiej eskapady 
tunelem.

- Czterech ludzi – powiedział w języku elfów.
Khalid, SiNafay, Viconia i elf podnieśli kusze i łuki. Kiedy z tunelu wyłonili się żołdacy, 

powitała ich zmasowana salwa. Ostatni legł pod sejmitarem Jaheiry. Morczna elfka, kierując 
się nieomylnym wyczuciem kierunku, poprowadziła towarzyszy długim i wolnym od pułapek 
korytarzem. Poprowadził ich on do clel, w których trzymano niewolnka i krasnoluda.
- Yeslick z klanu…? – zapytała spokojnie, podchodząc do niego.
- Orothiar, pani – odrzekł blondwłosy kapłan, zakręcając sobie brodę na głowicy młota 

bojowego. – Jeśli się nie mylę, jesteście tu, by wytłuc Davaeorna i jego szczury, tak?
- Zmykaj stąd, hargluk, a może wyjdziesz cało z rzezi, jaką tu zrobimy – odezwała się 

Viconia.
Drużyna, prowadzona przez trójkę drowów, odeszła do odgałęzienia, jedynego, którego 

nie zbadali. Niewidoczny w cieniu Solaufein podszedł do drzwi. Wyjrzał przez nie, podniósł 
ręce i rzucił czar. W środku pomieszczenia wybuchła płonąca kula.

16 Żyjesz dzięki mojej pomocy



Wrogi czarodziej, który był jej celem, pdał na ziemię, a poparzeni i oszołomieni żołdacy 
byli łatwym celem dla wpadających przez drzwi towarzyszy. Młot Viconii roztrzaskał głowy i 
piersi żołnierzy stojących przed drugim wyjściem. Trzeci z nich przeleciał przez drzwi, 
zwalając z nóg zaskoczoną trojkę żołdaków.

W stronę Viconii poleciała strzała, która odbiła się od jej zbroi. SiNafay przeturlała się 
koło przyjaciółki, z rozpędu uderzając nożami w gardło żołdaka. Za plecami zabitego 
znajdowały się schody.
- Mam złe przeczucia – wymamrotała Jaheira.
- Nie ty jedna – dodał Coran. – Viconia?

Kapłanka spojrzała na niego jak na głupca.
***

- Viconio – powiedziała SiNafay – Poproś Pajęczą Królową o błogosławieństwo.
Solaufein skinął głową. Pozostała czwórka, a zwłaszcza Coran i Jaheira, odwrócili się z 

wyrazem szoku i przerażenia na twarzach.
- Wyznajecie Lloth?! – krzyknął Coran. – Wygnaną z Seldarine?!
- Pajęczą Królową? – zapytała spokojnie druidka.

Elf z Tethyru nie czekał na odpowiedź. Z oczami płonącymi nienawiścią skoczył na 
Solaufeina, zatapiając nóż w jego brzuchu. Drow upadł, jego brązowe oczy zamgliły się 
bólem. SiNafay otworzyła usta, by odpowiedzieć, i zobaczyła jego upadek. Skoczyła w jego 
stronę, zaciskając jego opadającą dłoń w mocnym uścisku.
- SiNafay… - wyszeptał.

Twarz miał bladą i zroszoną potem. Kiedy drowka dotknęła noża Corana, krzyknął. 
Zamknął oczy, ale wciąż oddychał. Wciąż powtarzał jej imię.
- Jestem przy tobie, Sola… - wyszeptała.

Delikatnym gestem odsunęła jego srebrzyste włosy z czoła. Nie słyszała kroków. Stojąca 
nad nią Viconia zaśpiewała gośno do Lloth. Solaufein krzyknął, jakby poraził go ból, ale 
magia kapłanki wyleczyła jego ciężką ranę. Za ich plecami Jaheira i pozostali rugali Corana 
za atak, który mógł się skończyć śmiercią ich towarzysza.
- Błogosławieństwo Lloth – powiedziała spokojnie Viconia – dotknie tylko nas, illythiiri, 

dzieci Pajęczej Królowej. Wy natomiast możecie poprosić Jaheirę… i Mielikki… o 
błogosławieństwo.

- Błogosławieństwo będzie potrzebne nam wszystkim – dodała pojednawczo SiNafay. – 
Lloth pobłogosławi drowom, Mielikki – mieszkańcom powierzchni.

- Odwieczny podział – sarknął Coran. – „Ci Poniżej” – „Ci Powyżej”. Wiesz, że nie zawsze 
tak było?

- Mówią o tym nasze mity i legendy, faerie – wtrącił się Solaufein.
- Piękny Lud był jednością do czasu wygnania Araushnee z Seldarine – rzekł Coran, a jego 

oczy zabłysły.
- Bogini nie została wygnana. Z własnej woli opuściła Arvandor i swego słabego kochanka.
- Corellon nie był słaby. Był dość silny, by pokonać Gruumsha.
- Ork dałby się pokonać nawet jednym palcem Lloth.
- Dość tych dysput – powiedział zirytowany Khalid. – Naszym problemem są kopalnie, złe 

przeczucia i Davaeorn, a nie stare mity.
Viconia zaśpiewała do Lloth, zgromadziwszy koło siebie drowów, z niezwykłą 

pewnością. Wiedziała, że bogini odpowie, gdyż miała u swego boku jej córkę. Natomiast 
Jaheira zaśpiewała do Pani Lasu, prosząc o osłonę ludzi, elfów i pół-elfów przed 
niebezpieczeństwem, a potem cała drużyna zeszła w dół po schodach.

***



Nie byli zaskoczeni widokiem, jaki zobaczyli: zgrają hobgoblinów, wśród nich kapłana i 
szamana. Solaufein nie potrzebował okrzyku SiNafay, by wyczarować kulę ognistą, i 
komnatę zalało niesamowite gorąco. Hobgobliny padały pokotem, zbyt oszołomione, by 
walczyć. Viconia DeVir, uzbrojona w łaskę Lloth, wyrąbała sobie drogę do najbliższego 
wyjścia.

Prowadziło ono do kuźni, której pilnowało trzech hobgoblinów. Wystrzeliła, trafiając 
najbliższego, a pozostała dwójka zerwała się do szarży. Z wejścia rozległ się szczęk kusz i 
pozostałe dwa runęły na ziemię. Przez drzwi wskoczyli pozostali, w tym mroczne elfy.

SiNafay przepchnęła się przez mały otwór w ścianie, otwierający się na wąskie przejście 
do następnej komnaty, z mieczem w pogotowiu. Ostrożność była uzasadniona, gdyż 
zajmowała ją spora grupa hobgoblinów, pilnujących wąskiego wejścia na następny poziom.

Najbliższy hobgoblin wydał z siebie zdziwiony ryk, zanim Qu’ilth przejechał mu po 
gardle, jego kompan skończył tak samo. Za nią do walki wpadła Viconia, unieruchamiając 
najbliższych wrogów, a potem Solaufein, który zamienił pokój w ogniste piekło – rzucił 
kolejną ognistą kulę.
- Sola, uważaj z tymi ognistymi kulami. To chyba była ostatnia? – skinął głową – Lepiej 

oszczędź czary na Davaeorna.
Viconia pomogła Khalidowi przecisnąć się przez otwór – i wtedy usłyszeli znajomy głos.

- Na młot Moradina – chyba sklepię maskę tego Davaeorna. Za mój klan Orothiar!
- Yeslick? – Khalid pochylił się, zaskoczony. – Chcesz walczyć z Davaeornem?

Krasnolud skinął głową, głaszcząc blond brodę.
- Mogę też wam pomóc, jakem sługa Moradina.
- Nie potrzebujemy kapłanów – SiNafay wbiła miecz w ziemię i oparła się na nim. – 

Możesz walczyć z nadzorcą kopalni, ale nie dołączysz się do nas.
Yeslick popatrzył na drowkę chmurnie brązowymi oczami.

- Niech wam będzie. Rozbiję Davaeornowi czaszkę – zasłużył na to!
- Dziwny pogląd jak na sługę Moradina – zauważyła Jaheira, schodząc niską rampą w dól.
- Ojciec Krasnoludów chce, by wszystkie klany istniały… lub zostały pomszczone.
- Czy Orothiarów też dotknęło Błogosławieństwo Grzmotu?
- Dobrze jesteś poinformowana, druidko. Tak. Tyle że… Davaeorn i jego ludzie 

zaatakowali niedługo potem… zaraza!
Ostatni wykrzyknik tyczył się ciężko opancerzonego strażnika, który spokojnie podszedł 

do nich. Prawy krasnolud najchętniej roztrzaskałby mu głowę, ale chronił ją solidny hełm.
- Hę? Czego tu szukacie?
- Davaeorna, zarządcy kopalni.
- Davaeorn nie przyjmuje niespodziewanych gości.

Strażnik zaatakował ciężkim morgenszternem, ale Yeslick był na to przygotowany. 
Zamachnął się pod ramieniem zaskoczonej drowki i rąbnął go w głowę. Mężczyzna zatoczył 
się, a wtedy w jego serce wbiło się ostrze Qu’iltha.
- I to tyle – Viconia popatrzyła na trupa z pogardą.

Coran uśmiechnął się.
- Droga wolna, malla Viconia – odpowiedział. – Było tu parę pułapek. Wszystkie 

usunąłem.
- Alur, Coran – zaśmiała się SiNafay.17

Cała siódemka – ósemka, jeśli liczyć Yeslicka śpiewającego bojową pieśń do Moradina – 
ruszyła wąskim korytarzem. Nie podejrzewali, że wpadli w zasadzkę. Davaeorn był już 
ostrzeżony. Nie zamierzał z nimi rozmawiać, chroniło go kilka czarów.

17 Naprzód, Coran.



Kiedy tylko towarzysze stanęli w poprzecznym korytarzu i zobaczyli czarodzieja w 
czarnych szatach, Davaeorna, z jego rąk wystrzeliła błyskawica. Coran i Khalid padli na 
ziemię, z ich ciał unosił się swąd dymu. Viconia zachwiała się lekko, ale błyskawica nie 
zrobiła jej krzywdy.

SiNafay wystrzeliła z kuszy pierwszym z brzegu, zwykłym bełtem. Odbił się on od 
lśniącej różowej bariery wokół Davaeorna. Solaufein miał więcej szczęścia, jego bełt przebił 
barierę, ale nie czarną szatę. Jaheira przebiła się do maga i zamachnęła się sejmitarem, ale 
Davaeorn zniknął.

Pozostali rzucili się na chybił trafił w pozostałe korytarze, tylko Solaufein podniósł ręce, 
w których coś ściskał, i zniknął. Reszta towarzyszy rozejrzała się za drowem, ale mroczna 
elfka roześmiała się tylko.
- Znajdzie go. Słuchajcie!

I faktycznie, zza ścian rozległy się krzyki bólu. Ktoś przeklinał, ktoś rzucał zaklęcie. 
Mając nadzieję, że ranny jest Davaeorn, nie Sola, wszyscy rzucili się w tę stronę. SiNafay 
wpadła do małej komnaty, gdzie Davaeorn leżał w kałuży krwi, a Solaufein pochylał się nad 
nim, brocząc krwią z pociętych sztyletem ramion.
- Dossta elghinn, Davaeorn wael – powiedział i pchnął mieczem.18

Mroczna elfka podbiegła do niego, owijając mu ramiona swoim płaszczem. Yeslick 
wyciągnął z czarnych fałd szaty klucz i przez chwilę mu się przyglądał.
- Jesteś martwy, morderco Orothiarów – powiedział wreszcie.

***
SiNafay Vrinn podała klucz, który zabrali trupowi Davaeorna, krasnoludzkiemu 

górnikowi, który roześmiał się na widok Yeslicka.
- Yeslick Orothiar! Na młot Moradina, co za cudowny widok! Zmykajcie teraz szybko, 

żebyście się nie potopili.
- A ty? – krasnolud popatrzył na górnika.
- Ja? Znajdę się w halach Moradina. Żegnaj, ostatni z Orothiarów!

Rozdział 15
Che’el d’lil Baldur / Wrota Baldura

Siódemka towarzyszy stała na trakcie prowadzącym do Wrót Baldura. Ocalony z kopalń 
Yeslick podziękował im gorąco i odszedł.
- Viconia, dlaczego nie miałaś nic przeciwko Yeslickowi?
- Może dlatego, że jako ostatni ze swojej rodziny… był… trochę… do mnie podobny.

Po lewej ręce SiNafay Vrinn szumiała rzeka Chionthar. Za zakrętem widzieli olbrzymi 
most przez szeroką rzekę, z bramą co kawałek, których pilnowali żołdacy Płomiennej Pięści. 
Viconia schowała twarz pod kapturem.
- Witaj, obywatelu! Skąd przychodzicie?
- Z Beregostu.
- Czyli należy się pięć złotych monet opłaty – zakonkludował strażnik.

Drowka westchnęła i wyłowiła z sakiewki żądaną sumę.
- Stój, przyjacielu! Zostaw ich – rozległ się naraz tubalny głos mężczyzny w pełnej zbroi, z 

mieczem i tarczą.
Miał wzbudzające zaufanie błękitne oczy i szare włosy.

- Witajcie przyjaciele. Polecił mi was nasz wspólny przyjaciel. Mówił, że jesteście 
zdolnymi ludźmi na właściwym miejscu, którzy już wiele dokonali. Czy to wy 
uratowaliście kopalnie Nashkell?

- Tak, to my.

18 Twoja śmierć, głupi Davaeornie



- I czego jeszcze zdołaliście się dowiedzieć?
- Za brakiem żelaza w Nashkell stałą organizacja Żelazny Tron z Wrót Baldura, 

kontrolująca bandytów i kopalnie w Kniei Otulisko. Pokrzyżowaliśmy im plany – dodała 
z niemałą dumą mroczna elfka.

- Miałbym wobec tego do was prośbę: zbadajcie działanie Żelaznego Tronu tutaj, we 
Wrotach Baldura. Jestem Scar, zwierzchnik Płomiennej Pięści, działam na polecenie 
Wielkiego Księcia Eltana. Znajdziecie nas w kwaterach Płomiennych.
Dowódca straży Wrót Baldura, czyli zarazem wojska Wybrzeża Mieczy, odszedł w 

kierunku miasta, a towarzysze podążyli za nim, radzi z zachowania tych paru monet w 
sakiewce. Po przekroczeniu ciężkiej bramy zobaczyli tłum, jakiego jeszcze nie widzieli.

Ani w Ched Nasad, ani w Menzoberranzan drowka nie widziała takich tłumów na ulicy. 
Przez to wszystko przeciskał się siwy mężczyzna wsparty na lasce, w czerwonym kapeluszu i 
szaro-czerwonych szatach.
- Witaj przyjacielu! – zawołała Jaheira, Harfiarka. – Elminster!
- Zgadza się. Widzę, że daleko dotarliście. Daleko od czasów, kiedy to Gorion zaopiekował 

się dwoma sierotami. Znałem Goriona. Ja mu to doradziłem. Postąpił bardzo szlachetnie, 
opiekując się córką swojej kochanki. Wiedział o tym od razu. Ale obawiał się też o ciebie. 
Nad twoim życiem ciąży los. Przeznaczenie tobą gra, SiNafay Vrinn.
Z tymi słowami Elminster wtopił się w tłum. Jaheira zawołała za nim, a SiNafay stała jak 

ogłuszona. „Nie! To niemożliwe! Ten ludzki starzec nie mógł być kochankiem opiekunki  
Chalinthry Vrinn!”. Przyjaciele zaciągnęli półprzytomną z szoku drowkę do znanej na 
Wybrzeżu Mieczy tawerny „Elfia Pieśń”, stojącej w pobliżu.

Pomiędzy stolikami kręcił się mały gnom złodziej, kiedy oberżysta opowiadał im łzawą 
historię elfki, która umarła tu z rozpaczy po śmierci ukochanego. 
- Do dziś słychać tu jej głos – mówił karczmarz.

SiNafay założyła ręce na piersi i poprosiła go o trunki oraz pokoje na noc, a potem usiadła 
do stołu z ciężkim kuflem miodu pitnego i zaczęła pić. Nie przestała aż do chwili, kiedy 
zwaliła się pod stół. Solaufein zaniósł ją na rękach do pokoju.

***
Następnego dnia Coran z Tethyru zaprowadził drużynę do swojej ulubionej gospody 

„Napuszony Jesiotr” nad rzeką Chionthar. Jakież było jego zdziwienie, gdy zobaczył znajomą 
twarz: czarodziejka Brielbara.
- Przyjaciele – załamała ręce – mam do was wielką prośbę: uratujcie moją córkę! Mój mąż 

rzucił na nią przekleństwo, ponieważ nie jest jego dzieckiem…
Coran zbladł, zachwiał się, musiał się złapać ramienia Khalida. W tej samej chwili 
spojrzała na niego.

- Coran?! Ty tutaj?! Moja córka umiera… przez ciebie!
- Przeze… mnie? – wydusił – Brielbaro?
- Przez ciebie! Yago rzucił na nią klątwę, gdyż odkrył, że jest półelfem, więc nie może być 

jego córką.
- Pół… elfem? – jego oczy zrobiły się okrągłe – Kto?
- Namarra! Moja… nasza córka! – krzyknęła mu w twarz.

Calishyta podtrzymał elfa, który niemal się przewrócił.
- Moja córka? – powtórzył Coran. – Ja… daj mi chwilę…
- Nie ma czasu! Namarra umiera! Przez ciebie! Więc ty musisz ją uratować!
- Co? A – ale ja…

SiNafay złapała go za rękę.
- Coranie, nie martw się. Pomożemy ci. Mamy… swoje powody. Razem uratujemy 

Namarrę, przysięgam.



Elf z Tethyru dźwignął się na nogi na ramieniu Khalida.
- Znajdziecie Yago w „Pochyłej Latarni”, w dokach, na statku. Gdzieś tam ma u siebie 

księgę czarów z klątwą którą rzucił na naszą córkę – dodała Brielbara.
Wspomniana przez nią gospoda okazała się być podłą ruderą, pełną pijaków, piratów, 

dziwek i wszelkich łajdaków. Drowy patrzyły na nią z odrazą.
- Czemu musimy być w takim miejscu, abbil? – jęczała Viconia. – I to jeszcze pomagając 

faerie?!
- Nie chodzi tu o niego, chodzi o jego córkę.
- Półkrwi darthiir!

SiNafay pozostawiła to ostatnie stwierdzenie bez komentarza, ponieważ okrzyk Corana 
stojącego w wejściu do kajuty świadczył, że znaleźli męża Brielbary.
- Yago! Ty wszawy, śliski orku! Jak śmiałeś zrobić to Namarrze?! – wrzasnął.
- Coran – odziany w czerń mag odwrócił się od stolika. – Twoja córka zapłaci za to, co 

śmieliście zrobić ty i moja żona, Brielbara.
- Myślisz że ci na to pozwolę?!

Elf przeskoczył stojącą obok stołu skrzynię, zamachując się mieczem na Yago. Ten 
uchylił się, ale z wejścia szczęknęła kusza i bełt wbił mu się w brzuch. Mag łupnął ciężko o 
drewnianą, niemalowaną burtę. Wtedy jego czaszkę rozłupał buzdygan Viconii.
- Myślałem że nie pomożesz mi, Mori’Tel’Quessir – powiedział zaskoczony Coran, 

zabierając księgę czarów Yago i pustosząc skrzynię.19

Kapłanka Lloth nie odpowiedziała, odwróciła się plecami do niego. Podła rudera na 
dawnym pirackim statku pożegnała ich dwoma trupami pijanych dziewek, które próbowały 
zabawić się z zdenerwowanym Coranem. 

Brielbara, tym razem z Namarrą w ramionach, czekała na nich w gospodzie „Napuszony 
Jesiotr” nad Chionthar. Pomimo że mniejsza, składająca się z dużego pokoju oddzielonego 
ścianą od zaplecza i schodów do pokoi gościnnych, była jednak przytulniejsza.
- I jak, Coranie? Masz tę księgę?
- Owszem, Yago nie żyje – odpowiedziała drowka.
- A ty, elfie? – czarodziejka uśmiechnęła się do niego i do wychudzonej córeczki. – 

Zostaniesz z nami? Czas żebyś się ustatkował, postrachu Wybrzeża Mieczy…
Elf uśmiechnął się smutno.

- Nie zostanę, Brielbaro. Bardziej niż jakakolwiek kobieta pociągają mnie przygody, a poza 
tym… nie umiałbym zostać ojcem…

- Namarie, Coran. Ja i Namarra będziemy na ciebie czekać we Wrotach Baldura.
***

SiNafay Vrinn zmrużyła oczy, oślepiona słońcem Wybrzeża Mieczy. Razem z 
towarzyszami stała przed cytadelą Płomiennej Pięści w centrum miasta Wrót Baldura, gdzie 
mieli spotkać się z Scarem. Viconia DeVir zdzieliła właśnie buzdyganem szalonego gnoma, 
kapłana w czerwonych szatach.

Khalid z Calimshanu otworzył ciężkie drewniane wrota z pomocą Solaufeina. Druidka 
podziwiała zwieszające się wokół ciężkie czerwone proporce z godłem Płomiennej Pięści – 
płonącą żelazną rękawicą. W mroku wewnątrz czekał na nich dowódca Płomiennych.
- Miałbym do was prośbę, przyjaciele, ale widzę z waszych twarzy, że spieszy się wam do 

rozwiązania waszych porachunków z Żelaznym Tronem. Książę Eltan czeka na was na 
górze.
Mroczna elfka przeszła obok zakutego w stal gwardzisty po wąskich, kręconych schodach 

w rogu. W niewielkiej, spartańskiej komnacie, która była zapewne pokojem dowódcy straży, 
czekał Wielki Książę. Powitał ich chłodno.

19 Mroczny elfie (język elfów)



- Chciałbym, żebyście coś dla mnie zrobili. Jestem Eltan, Wielki Książę i zwierzchnik 
Płomiennej Pięści. Chcę wiedzieć, co porabia Żelazny Tron. Coraz bardziej się 
przekonuję, że są to jakieś ciemne sprawki. Powiedzmy, dam wam 3000 sztuk złota.

- 3000? – krzyknął Coran. – Już nas wynająłeś!
- Żelazny Tron zajął wysoką wieżę w północno-zachodnim rogu Doków. Kiedy 

przyniesiecie mi wieści, możecie oczekiwać nagrody oraz wszelkiej pomocy.
Niezbyt zadowolona Viconia splunęła pod nogi Eltana.

- Nie jestem na twoje posyłki, rivvil! – wrzasnęła.
Solaufein i Coran wspólnymi siłami zepchnęli ją ze schodów. Wielki Książę stał 

nieporuszony. Policzki mrocznej elfki poczerwieniały lekko ze wstydu.
- Wybacz mojej towarzyszce, książę – wyjąkała.

Na zewnątrz napotkali znajomą twarz. Ciemnowłosa młoda piratka z południa, którą 
spotkali na klifach na południe od Candlekeep. Odziana w jasne spodnie i kaftan, z nożem w 
dłoni.
- Przyjaciele – zawołała kobieta z południowym akcentem. – Jestem Safana z Calimshanu. 

Mój statek wysadził mnie na tych skałach i przybyłam do miasta szukając towarzyszy.
- Calishytka? – krzyknął Khalid. – Jak miło spotkać krajana!
- Dołącz do nas – mroczna elfka roześmiała się. – Masz piękny głos, Safano.

Elf z Tethyru odsunął się od Jaheiry. Jasne, migdałowe oczy wlepił w piękną, młodą 
dziewczynę. Czarna zbroja pasowała na nią jak ulał. Wysokie buty podkreślały jej zgrabne 
nogi.

***
SiNafay Vrinn stała przed ogromnymi żelaznymi wrotami. Szerokie, masywne słupy 

podtrzymywały bramę i wysoką wieżę. Zdobił je emblemat Żelaznego Tronu – żelazny hełm 
na brązowym tle. Kraty były podniesione i nic nie wskazywało na to, by były kiedykolwiek 
opuszczane. Towarzysze weszli do środka.
- Uciekajcie stąd, kimkolwiek jesteście! Ja nie chcę mieć z tym nic do czynienia! Tam na 

górze siedzą akolici Sarevoka, nikt nie może im nic zrobić – wrzeszczał śmiertelnie 
przerażony kupiec.
Drużyna pobiegła schodami w górę, mijając równie przerażonych strażników i ludzi. Na 

szóstym poziomie wieży, zaraz za schodami, w kamiennej komnacie zdobionej gobelinami i 
roślinami, stali uzbrojeni po zęby ludzie. Zhalimar Cloudwulfe opierał się na mieczu, 
wrzeszcząc:
- Hola! Kogóż to przyniosło?
- Jestem SiNafay Vrinn – drowka uznała, że zatajenie prawdy nie ma sensu.

Naaman rzucił swoją iluzję i zniknął za drzwiami z cienia. Zhalimar starł się na miecze z 
Solaufeinem. Pozostali nie zostawali dłużni. Kapłan Alai wezwał kolumnę ognia, która 
niemal spaliła Safanę. Zaklęcia maga obsypały Khalida. Półelf zgiął się wpół… a wtedy w 
jego brzuchu znalazł się miecz Diyaba. Mężczyzna o czarnych włosach uśmiechnął się 
okrutnie, wyciągając miecz. Calishyta skulił się na ziemi, śmiertelnie raniony.

Głowa jego zabójcy pękła po ciosie buzdyganu Viconii. Jaheira siekła sejmitarem 
Alaiego, kapłana Cyrica. Coran klęczał przy Safanie. Kiedy jeden z wrogów pochylił się nad 
nim, strzelił mu z bliska w serce. Cios Qu’iltha obalił na ziemię Zhalimara Cloudwulfe.

Solaufein rzucił serię zaklęć, by wykryć położenie Naamana. Następnie wycelował w 
niego zielonym promieniem. Zebrał wcześniej trochę kurzu i wymruczał zaklęcie. Mag 
Żelaznego Tronu rozpadł się w pył. SiNafay ukucnęła i zaczęła grzebać w rzeczach 
przywódcy. Wyciągnęła z nich zwój od Sarevoka i zmartwiała.
- Candlekeep – jęknęła.



Natychmiast znaleźli się przy niej Solaufein i Imoen. Pozostali łupili ciała. Khalid wył 
monotonnie. Viconia i Jaheira próbowały pomóc półelfowi. Safana leżała nieprzytomna w 
ramionach Corana.
- Idziemy natychmiast do Eltana – zarządziła mroczna elfka.

***
Wielki Książę Eltan, kiedy drużyna SiNafay Vrinn do niego przybyła, miał u swego boku 

dwójkę znanych im osób: Ajantisa i Branwen, paladyna Helma i kapłankę Tempusa. 
Uzdrowiciele natychmiast się zajęli rannymi Safaną i Khalidem. Mroczna elfka podała drżącą 
ręką dokumenty Zhalimara. Miała nadzieję, że wróci do Candlekeep, ale bała się, co zrobili z 
nią przywódcy Żelaznego Tronu. Zwierzchnik Płomiennej Pięści podał jej ciężką księgę o 
wielkiej wartości.

Rozdział 16
Alu rath ulu Candlekeep / Z powrotem w Candlekeep

SiNafay Vrinn trzymała pod pachą księgę o wielkiej wartości, otrzymaną od Eltana jako 
nagrodę za odkrycie przywódców Żelaznego Tronu... przebywających teraz w Candlekeep. 
Obok niej stał nieodłączny Solaufein, lustrując mury brązowymi oczyma. Za nią westchnęła 
Jaheira, opierająca się na ramieniu Khalida. Imoen płakała. Viconia, Coran i Safana 
przyglądali się temu prawie beznamiętnie.
- Po raz pierwszy widzę Candlekeep... od... od śmierci... Goriona.... i... i... jest ono.... takie 

obce.... - wydusiła ludzka córka Goriona przez łzy.
- Mielikki, gdybym tylko była w stanie, zawaliłabym tę cytadelę zła na głowy Żelaznego 

Tronu. Zabójcy Goriona bezczeszczą jego dom!
- T-to miejsce było wiele lat j-jego domem - wyjąkał Khalid, trzymając żonę.

Mroczna elfka przymknęła na moment oczy i wtedy usłyszała głos.
- Witajcie, wędrowcy. Zanim wejdziecie, musicie ofiarować na rzecz naszej biblioteki jakiś 

tom o niemałej wartości.
Mroczny elf sięgnął po księgę, którą wypuściła, aczkolwiek opornie, z uścisku. Klucznik 

podziękował i powitał dzieci Goriona ponownie w cytadeli. Towarzysze przeszli przez bramy, 
kilku strażników patrzyło podejrzliwie na Viconię. Imoen znowu wybuchnęła płaczem, 
widząc ogrody, w których bawiła się jako dziecko. Wtedy podszedł do nich Cadderly 
Bonaduce, sługa Deneira.
- Witaj, nazywam się Cadderly i podobnie jak ty, jestem gościem w Candlekeep. SiNafay 

Vrinn, nieprawdaż?
- Skąd znasz moje imię?
- Jestem Cadderly, sługa Deneira. Składam ci najszczersze kondolencje z powodu śmierci 

twojego przybranego ojca, Goriona.
- Kimże on był, że żal wyrażają mi osoby, których nie znam? - zdumiała się drowka.
- Gorion miał wielu zdumiewających przyjaciół, my od harfy zawsze się dobrze znaliśmy... 

Jaheiro... myślę, że jeszcze się spotkamy, przyjaciele. Pozostanę w Candlekeep jeszcze 
przez dziesięć dni. Warto, SiNafay, byś zajrzała do wewnętrznej cytadeli. Jest tam kilka 
osób, które chcą się z tobą widzieć.
Cadderly w swoich pomarańczowych szatach odszedł, a mroczna elfka prychnęła, 

prowadząc towarzyszy w stronę kapłańskich kwater, pod którymi stał Dreppin. Wewnątrz zaś 
czekała niemiła niespodzianka: martwe koty, którymi bawił się jeden ze starszych kapłanów 
Oghmy.
- Witaj. Co robisz?
- Badam martwego kota.
- A co tu jest do badania?



- Anatomia, organy, mięśnie... całkiem sporo dla zainteresowanego.
- A po co to komu? - zdziwił się Solaufein.
- Po co, dzieciaku, musiałeś tak mocno naciskać? Tss, mięczaku, teraz pożrę twoje mięsso...

Kapłan Oghmy zmienił się w sobowtórniaka, takiego, jak te, z którymi walczyli we 
Wrotach Baldura. Imoen zwinęła się w kłębek, nie chcąc patrzeć na to odrażające stworzenie. 
Na jego miękkie ciało spadł buzdygan Viconii, a potem miecz Corana, który osłaniał Jaheirę.
- Ilu ich jeszcze jest w Candlekeep? - wyszeptała na głos SiNafay. - Żelazny Tron 

przywlókł tę zarazę, elgg'caress, do Wrót... a teraz oni są tutaj.
- Wolę sobie nie wyobrażać - westchnęła Jaheira.

***
Bojąc się ujrzeć kolejne sobowtórniaki zamiast dawnych przyjaciół, towarzysze spędzili 

jedną niespokojną noc przed wewnętrzną cytadelą. SiNafay Vrinn rzucała się przez sen, 
pomimo opiekuńczych ramion Solaufeina.

Mroczna elfka powróciła do czasów krótko po przybyciu do Candlekeep, kiedy to bawiła 
się z małą Imoen w ogrodach przy wewnętrznej cytadeli. Zza drzwi dobiegały podniesione 
głosy: to Gorion wykłócał się z Ulrauntem. Wtem młodszy czarodziej wypadł zza drzwi i na 
jej widok wrzasnął:
- Możecie ją zatrzymać, ale ostrzegam, to dziecko przyniesie wam śmierć!

Drowka odwróciła wzrok, patrząc w fontannę. W jej lśniącej wodzie odbijał się wielki 
kruk, siedzący na szczycie dachu biblioteki. Jego czarne oczy łypały wokół, aż wreszcie 
zakrakał. Drzwi się otwarły z rozmachem i wypadł z nich Gorion taki, jaki obecnie - martwy. 
SiNafay utkwiła swój wzrok w fontannie, nie chcąc go widzieć. Odkryła, że oczy ma czarne 
niczym kruk, bezdenne, pasujące do jej czarnej skóry, a w jej głowie znów rozbrzmiał 
znajomy zły głos.

Obudziła się z krzykiem w ramionach drowa. Solaufein tulił ją do siebie, szepcząc słowa 
pocieszenia, gdy po raz kolejny płakała nad śmiercią Goriona i swoich dzieci. Kiedy już się 
uspokoiła, weszli wszyscy razem do cytadeli, wielkiej biblioteki. Tuż przed wejściem stał 
posąg Alaunda Wizjonera, założyciela fortecy. Zaraz za nim dogonił ich Karan.
- Och, moje dziecko, wychowywałem cię najlepiej jak mogłem, ale to nie mogło zapobiec 

temu, co się stało. Nie mogłem...
- Nie martw się, Karanie, i tak nic nie mogłeś zmienić.
- Dziecko, w tej fortecy dzieje się coś dziwnego. Jak myślisz, czy to coś złego? Czy mam 

zawiadomić strażników?
- Nie, Karanie - odezwał się Solaufein - ze strażników tyle będzie pożytku, co z wiązki 

kijów.
Zniechęcony Karan potrząsnął głową.

- Jeśli tak mówicie...
Drużyna weszła po schodach na drugi poziom. Zaraz przy schodach powitał ich Koveras, 

o którym czytacze mówili, że cytuje Wizjonera z pamięci, tak dobrze zna proroctwa. Miał 
czarne włosy, żółte oczy, ciemną skórę i odziany był w brązową tunikę.
- Witaj, SiNafay. Czekałem tu na ciebie. Miałem ofiarować ci ten pierścień. Wolą twojego 

zmarłego ojca było, byś go nosiła. Niestety dopadło go zło.
- I jakież to zło go dopadło, cny Koverasie?
- To sama przecież wiesz najlepiej, SiNafay… Opancerzona postać, dwa ogry i kobieta w 

zasadzce na kurhanach. Przecież to pamiętasz…
- Ciekawe skąd masz te wiadomości – mruknęła złośliwie mroczna elfka.
- Mam swoje źródła, drowko – uśmiechnął się. – Dużo można się dowiedzieć, a ja… jestem 

uczonym. Przyjmiesz ten pierścień?
- Nie. Nie ufam ci – warknęła nagle olśniona drowka.



- Z takim nastawieniem nie zajdziesz daleko, dziecko – ostrzegł Koveras i odszedł.
SiNafay zagotowała się ze wściekłości. Wiedziała, że raczej go nie doścignie. Ale jej 

rozum gdzieś odszedł pod szałem pochwalanym przez Pajęczą Królową. „Koveras, fałszywy 
mędrzec – to Sarevok, morderca Goriona! Jaka ja byłam głupia!”. Trzęsła się cała, a potem 
bez słowa wyjaśnienia wpadła na schody.

Na trzecim piętrze według czytaczy przebywali przywódcy Żelaznego Tronu. Drowka 
wpadła do ich pokoju jak burza, niesiona szałem, gniewem, żądzą zemsty za śmierć Goriona. 
Za nią biegł Solaufein, który pierwszy zrozumiał prawdę i próbował ją powstrzymać.
- Kim jesteś? Nie jesteś zapowiedziana, chyba pomyliłaś pokoje… - krzyknął Rieltar 

Anchev.
Jego słowa przerwał cios Qu’iltha. Sembijski przywódca Żelaznego Tronu i ojciec 

Sarevoka uskoczył w bok, ratując życie. Ostrze zamiast przepołowić go tylko rozpruło mu 
brzuch. Jego towarzysz rzucający czary miał mniej szczęścia. Głowa spadła mu z ramion.
- Nau! – krzyknął Solaufein, patrząc na szalejącą SiNafay i bojąc się o jej życie.20

Nie zwróciła na to uwagi. Potężny cios jej podwójnego miecza zwalił z nóg złodzieja. 
Następnie dobiła Rieltara ohydnym ciosem, rozpruwając jego ciało na pół. Natomiast na 
drowa opadł miecz ochroniarza, który trafiłby, gdyby nie strzał Corana, który położył wroga 
trupem.

Mroczny elf uchylił się przed młotem drugiego z mięśniaków, ale kiedy zamachnął się, 
odkrył, że jest on już martwy, a z jego piersi wystaje czubek podwójnego miecza. Jaheira 
wpadła do pokoju i błyskawicznie wyciągnęła ich stamtąd.
- Zaraz będziemy mieli na karku straż. Uciekamy! W górę, tam nie będą nas szukać!

Drużyna pobiegła czym prędzej do góry, a przed nimi stał już strażnik z wycelowaną w 
nich różdżką.
Wycie banshee… różdżka – zasygnalizował dygoczącymi rekami Sola. – Jedno złe słowo, 

a skażesz nas wszystkich na śmierć!
- Stójcie! Jesteście oskarżeni o zamordowanie Rieltara Ancheva i jego towarzyszy. 

Znaleziono przy nich coś, co jest waszą własnością.
SiNafay drżała, po skroni spływał jej pot, wpatrzona w różdżkę. Wiedziała, że nie ma 

wyjścia. Podała strażnikowi ręce do związania.
- Tak, to my i nie myślimy się tego wstydzić. Mieliśmy do tego prawo.
- Rozumiem co wami powodowało, ale to było zwykłe morderstwo – strażnik związał jej 

ręce.
Z cienia wyszedł strażnik bramy w towarzystwie kilku innych i szybko związali 

pozostałych, gdy Solaufein próbował przeciąć sznur.
***

SiNafay Vrinn ocknęła się przywiązana za ręce do więziennych krat koszar w 
Candlekeep. Razem z nią przywiązano Solaufeina. Jej towarzyszy skrępowano z tyłu. Viconia 
leżała rozkrzyżowana i wyglądało na to, że kilku mężczyzn usiłowało się z nią zabawić. Przez 
drzwi wszedł Ulraunt, wściekły, ledwo się powstrzymał od splunięcia drowce w twarz.
- Zostaliście skazani. Jutro zostaniecie odwiezieni do Wrót Baldura na egzekucję. 

Shańbiliście imię Goriona.
Odwrócił się i odszedł. Za nim wszedł Tethtoril w czerwonych szatach, z powagą na 
twarzy.

- Co ty zrobiłaś, SiNafay?! – załamał ręce. – Gorion by tego nie pochwalił, ale rozumiem 
cię, myślę też, że nie chciałby, żeby jego córka została skazana zaledwie kilka tygodni po 
jego śmierci.
Czarodziej nachylił się i rozciął jej więzy, szepcząc:

20 Nie!



- Pomogę wam. Teleportuję was do tajnego księgozbioru, stamtąd uciekajcie do krypt. To 
jedyna szansa.
Błysnęło, pociemniało i towarzysze stanęli – może nie do końca – w tajnym 

księgozbiorze, skad wyjście prowadziło do krypt Alaunda. Viconia zdołała się pozbierać i 
wyglądać w miarę godnie, potem pomogła im przeciąć więzy.
- W cośmy wpadli? Uciekajmy – wrzasnęła Jaheira, przerywając rozmowę Corana i 

Viconii.
Drużyna zanurzyłą się w ciemność, napotykając tylko Dreppina, który wymamrotał:

- Przeklęta drowka! Otrułaś Arabellę, prawda? – i zmienił się w sobowtórniaka.
Ocalił ją tylko instynkt, wypracowany przez lata walk. Qu’ilth znalazł się w brzuchu 

stwora, który udawał Dreppina. Za zakrętem czekała kolejna niemiła niespodzianka: Phyldia, 
a raczej kolejny zmiennokształtny, wrzeszczący coś o skradzeniu przez nią książki. 

Na następne twarze już nie zwracała uwagi: Jondalar, Hull, Reevor… wszyscy 
mieszkańcy Candlekeep. Młot Viconii i czary Solaufeina pokonały szkielety, czające się za 
filarami, a prawdziwy wstrząs miał ją jeszcze czekać.

W korytarzu czekali na nią…
Gorion, Tethtoril i Elminster.
Gorion, ten sam, który zginął za nią. Ten sam, który nauczył ją żyć na powierzchni, który 

ją uczył. Martwy od dawna… Nagle zapragnęła podbiec do niego i przytulić się jak niegdyś 
mała Imoen. Jednocześnie zdawała sobie sprawę, że on nie żyje, że to tylko kolejne 
sobowtórniaki, ale był to tylko odległy szept jej racjonalnego umysłu.

Solaufein złapał ją za rękę, gdy robiła pierwszy krok.
- To nie Gorion. To potwór – powiedział.

Za nim Jaheira tłumaczyła to samo Imoen. Drowka trochę ochłonęła.
- To ja, dziecko – krzyknął Gorion, widząc niedowierzanie na jej twarzy. – Czy nie 

poznajesz mnie, swego przybranego ojca?!
- Sarevok musiał omotać cię jakąś potężną iluzją – dodał Tethtoril.
- Nie! Widzę wśród was mojego przybranego ojca, a przecież wiem, że on nie żyje!
- Nie umarłem, dziecko. Tamto ostrze, które według ciebie miało mnie zabić, tylko 

wprowadziło mnie w głęboki sen.
- Pozwól, dziecko, że wyciągniemy cię z tego szaleństwa. Dałaś się omotać Sarevokowi. 

Zaufaj mojej mądrości.
- Nie! Jeśli to szaleństwo, to pozwólcie mi w nim zostać! Jesteście sobowtórniakami! – 

krzyknęła.
Tak jak się spodziewała, trójka mędrców zamieniła się w potwory. Imoen skuliła się pod 

ścianą, zasłaniana przez Jaheirę. Coran bronił krajanki ze swym elfim mieczem. Buzdygan 
Viconii zmiażdżył jednego ze stworów. Qu’ilth odrąbał głowę drugiego. Trzeci legł u stóp 
Khalida z rozpłataną piersią.

Widzące w ciemnościach mroczne elfy – SiNafay, Solaufein, Viconia – poprowadziły 
pozostałych do końca tuneli. Otępiała z szoku drowka nie zwracała uwagi na następne twarze 
stworów.

***
SiNafay Vrinn wciąż oddychała ciężko po strasznej, wstrząsającej rozmowie z Gorionem- 

sobowtórniakiem, kiedy zanurzyli się w ostatni etap tuneli pod Candlekeep. Kilka tuneli 
prowadziło do centralnej komnaty.

Rozdzielmy się – zasygnalizowała. – Atakujemy na krzyk.
Cicho jak cienie towarzysze rozdzielili się i ruszyli do ataku. Wrogi mag był jednak 

czujny. Na okrzyk: „A’thalack!” ciemne sylwetki wypadły z dwóch północnych tuneli. Cisnął 
w nie błyskawicami. Jedna z nich wyleciała w powietrze.



Mroczna elfka zamachnęła się mieczem na Prata, który nie zdołał dokończyć iluzji. Cios 
zwalił go z nóg. Drugi wpadł Solaufein i podciął nogi wojownikowi. Upadł on jak długi, gdy 
tymczasem Imoen dobiła maga. Khalid wypadł z drugiego tunelu, zwierając się z kapłanem. 

Buzdygan odbił się od ostrza Berserkera, które rozpłatało jego gardło, nim zdążył zawołać 
do swego boga, Cyrica. Drow dobijał wojownika, drażniąc się z nim. Półelf zadał jeden 
szybki cios i było po walce.

Nie do końca. Z drugiego tunelu wciąż dobiegały krzyki. Kiedy zdumieni, walczący przed 
chwilą, ruszyli w tę stronę, usłyszeli plugawe przekleństwo Jaheiry. Druidka, z włosami 
nastroszonymi przez błyskawicę opierała się o ścianę i klęła. Viconia pochylała się nad 
połamanym, ciemnym ciałem. Wokół jej rąk iskrzyła lecznicza magia, ale było za późno.

Safana leżała zwinięta w kłębek, poparzona przez błyskawicę, w pobliżu. Jaheira leczyła 
jej rany bez trudu. Calishytka płakała, próbując dostać się do elfa.
- Coran! – krzyknęła. – Coran!

Bez odpowiedzi. Kapłanka podniosła fiołkowe oczy i popatrzyła na nią. Były one zimne i 
chłodne, ale półelfce zdało się, że drowka drży.
- Uk zhah elghinnyrr – powiedziała cicho.
- Nie! – krzyknęła Jaheira.
- Xas – Viconia dźwignęła bez trudu, dzięki rękawicom, złamane ciało Corana z Tethyru.21

Dla elfa nie było już nadziei. Solaufein milczał. Potem rzucił zaklęcie, które przeniosło 
wszystkich do końca tuneli. Stał tam uzbrojony mężczyzna.
- Prat, to ty? Sarevok chce, abyś poszukał tych dzieciaków.
- Taak, to ja. Jakich dzieciaków?
- Podobno jest to jakaś grupa poszukiwaczy przygód, która zamordowała przywódców 

Żelaznego Tronu. Co jeszcze chcecie wiedzieć?
- Nie, nic. Co Sarevok robi, gdzie jest?
- We Wrotach Baldura. Nie wiem. Wracaj do niego.

Solaufein kiwnął głową i wszyscy szybko opuścili tunele. Światło słoneczne ich raziło, 
wobec czego stanęli na odpoczynek pomimo pełni dnia. SiNafay tuliła się do niego kurczowo, 
oddychając chrapliwie.

Znowu wróciła we śnie do cytadeli Candlekeep. Widziała twarze wszystkich przyjaciół, 
obecnie martwych. Wszyscy, wszyscy, nawet Winthrop, Gorion, Ulraunt – odsuwali się od 
niej. Znienawidzony głos szeptał:
- Widzisz? Widzisz? Odsuwają się od ciebie.

Próbowała zbliżyć się do nich, ale oni odsuwali się.
- Widzisz? Tak cię traktują, bo jesteś dzieckiem Bhaala.

Niesiona szałem wybiegła z cytadeli, zostawiając tych żałosnych głupców swemu losowi.
- I po co to? Po co odrzuciłaś swe dziedzictwo? Mogłabyś ich wszystkich pozabijać.

Skuliła się na trawie przed fortecą, nic nie czując.
- Po co to? Dlaczego chciałaś służyć dobru? Co ci to dało? – szydził. – Jesteś pusta, Vrinn.

Wtedy przypomniała sobie. Jej dzieci. Dzieci domu Vrinn. A ten głos:
- Jesteś taka jak ja. Jesteś moją siostrą…
- Sarevok! – krzyknęła z nienawiścią.

***
W tej chwili SiNafay Vrinn obudziła się. Trzęsła się z mieszaniny furii, strachu, 

nienawiści, zaciskając ręce na ramionach kochanka. Solaufein gładził ją po włosach i 
ramionach, pocieszając. Safana łkała.

21 On nie żyje.
- Tak.



- Coran, dlaczego?! Amin mela lle – po policzkach staczały jej się łzy.22

- Nigdy was ludzi nie zrozumiem – szydziła Viconia, znająca język elfów. – Najpierw 
twierdzisz że jest nieważny a teraz płaczesz po nim?!
Mroczna elfka nie słyszała tej rozmowy. Płakała, wspominając zabitych przez Sarevoka i 

jego ludzi – Goriona, jej dzieci, mieszkańców Candlekeep. Wszyscy, którzy dali jej spokój na 
powierzchni, zginęli. Nie mogła jednak jeszcze wrócić do Podmroku…

Rozdział 17
Alu rath ulu che’el d’lil Baldur / Znowu we Wrotach Baldura

SiNafay Vrinn skoczyła naprzód, ledwie tylko zeszła ze schodów na najwyższym piętrze 
twierdzy Żelaznego Tronu. Według słów Tamoko mieli tu znaleźć Caryanthię i policzyć się z 
nią. Na końcu krótkiego korytarza stała piękna, kruczowłosa kobieta odziana w szaty 
czarodziejki.
- Kim jesteście? Co tu robicie? Jestem Caryanthia, faworyta Sarevoka. Po co tu 

przyszliście? Żelaznego Tronu już tu nie ma.
- Ktoś nam powiedział, że powinniśmy tu poszukać.
- Kto?! Kto mógł zdradzić mojego pana?! – Caryanthia zaklęła, machnęła rękami i znikła.

Khalid wypluł z siebie plugawe przekleństwo zamachując się na miejsce, gdzie przed 
chwilą stała. Jego żona wyczarowała tam rośliny, licząc na to, że przeszkodzą czarodziejce.

Drzwi z cienia – zasygnalizował Solaufein – Atakujcie!
Reszta towarzyszy rzuciła się w stronę niewidocznej Caryanthii, tłocząc się w wąskim 

przejściu. Rozległy się pierwsze słowa zaklęcia, drow zaczął czarować na wyścigi, ale za 
późno.
- Rozproszyć się! – ryknęła SiNafay.

Za późno. Pomiędzy towarzyszami wybuchła kula ognia, a w chwilę później czarodziejka 
stała się widoczna za sprawą zaklęcia. Jaheira, Safana, Coran – padli na ziemię. Viconia, 
którą ocaliła wrodzona odporność na magię, rzuciła się ratować poparzoną Calishytkę.

Khalid opuścił Berserkera, odrąbując ramię Caryanthii. Chwilę później uderzył ją miecz 
Solaufeina, a potem w jej serce wbił się Qu’ilth. Kochanka Sarevoka, mordercy Goriona, 
runęła martwa na ziemię. Nawet nie zdążyła otworzyć ust, by błagać o litość.

***
Drużyna SiNafay Vrinn przedarła się znowu przez kanały, by dotrzeć do Głębokich 

Piwnic. Był to miejscowy burdel, ukryty bezpiecznie za pełzaczami i innymi potworami, 
służącymi ogrzemu magowi. Viconia wzdragała się przed wejściem tam, gdyż wcześniej 
spędziła kilka lat jako kurtyzana w podobnym miejscu.

Mroczna elfka przecisnęła się pomiędzy tutejszymi kobietami. Drogę na skrzyżowaniu 
korytarzy zastąpił im przystojny według ludzkich standardów mężczyzna w czarnej skórze.
- Czego tu szukacie? Nic tu nie ma, poza kobietami.
- Nic oprócz tego, że siedzimy tu z rozkazu Sarevoka – wymamrotała kobieta za jego 

plecami.
- Sam Sarevok kazał nam tego pilnować jak oka w głowie.
- I co z tego? – zaśmiała się kruczowłosa piękność.
- Musimy go bronić. Nie możemy zdradzić naszego pana. A tę bandę łobuzów rozpędzimy 

dwoma ciosami.
- Ach, Kirsten, kocham cię za twój język – westchnęła.

Kobieta zniknęła, ku przekleństwu Corana, a mężczyzna zwany Kirstenem rzucił się na 
drowkę. Uchyliła się w ostatniej chwili, gdy magicznie ostry miecz uderzył. Drasnął tylko jej 

22 Kocham cię (język elfów)



ramię, zamiast ją zabić. Cios Khalida zwalił łotrzyka na ziemię. Doskoczyła do niego Viconia 
i opuściła swój buzdygan na jego głowę.

W tym momencie wybuchła kula ognista. Viconia osunęła się na kolana, zraniona przez 
płomienie. Khalid zwinął się w kłębek. Kirsten spłonął doszczętnie. Jak widać kruczowłosa 
nieznajoma niezbyt się przejęła stratą kochanka.

Solaufein przeklinał, usiłując rozproszyć drzwi z cienia, średnią iluzję, za którą skryła się 
ludzka kobieta. Drowia kapłanka, wstrząsana spazmami, próbowała wyleczyć swoje rany – w 
końcu jej się udało, ale nie miała już magii, by uzdrowić towarzysza.

SiNafay krążyła wokół miejsca, gdzie zniknęła czarodziejka, dźgając Qu’ilthem 
powietrze. Nie mogła trafić. Klęła przy tym paskudnie. Uciszył ją kolejny ryk płomieni. 
Pozostali zostali oślepieni na moment. Kiedy odzyskali wzrok, zobaczyli drowkę zwijającą 
się z bólu na ziemi.

Mroczny elf nareszcie znalazł właściwe zaklęcie. Czarodziejka stała się widoczna. 
Pochylała się nad ranną elfką ze sztyletem w ręku. Coran strzelił. Kobieta nagle rozrzuciła 
ręce, wypuszczając długie ostrze z dłoni, i runęła do tyłu. Drgała potem jeszcze przez chwilę.

***
SiNafay Vrinn weszła razem ze swoją drużyną do pałacu książęcego we Wrotach Baldura. 

Zatrzymał ich strażnik z Płomiennej Pięści. Ręka Khalida odruchowo podążyła do miecza, ale 
ten był lojalny książętom, nie Angelo Dosanowi.
- Co tu robicie? Macie zaproszenia?
- Tak – drowka wyciągnęła zza pazuchy dokument zdobyty na Kirstenie i jego kochance w 

Głębokich Piwnicach.
- Wszystko się zgadza. Możecie przejść – skinął im ręką.

Mroczna elfka z Solaufeinem u boku weszła do sali, w której stał tłum szlachciców, a 
przed nimi Belt i Lila Jannath u boku mężczyzny w czarnej zbroi, z wielkim mieczem, o 
żółtych oczach – mordercy Goriona. Tylko dłoń drowa na ramieniu powstrzymała ją przed 
natychmiastowym atakiem.
- Zebraliśmy się tu – zaczął Belt – by omówić kandydaturę Sarevoka Ancheva na 

Wielkiego Księcia Wrót Baldura.
- Wszyscy znamy obecną sytuację – powiedziała Lila Jannath. – Książę Entar nie żyje, 

zatem zachodzi potrzeba wybrania nowego Księcia na jego miejsce.
- A co z księciem Eltanem? Co się stanie, jeżeli umrze?
- Książę Eltan znajduje się pod opieką uzdrowicieli… - zaczęła czarodziejka.
- Wystarczy, zanim to spotkanie zamieni się w bezsensowną sprzeczkę – przerwał jej Belt. 

– Powitajmy Sarevoka Ancheva, nowego Wielkiego Księcia Wrót Baldura.
- Wybór był jednogłośny – dodała Lila.

Sarevok wykonał parodię ukłonu. Jaheira niemal zwymiotowała.
- Moim celem będzie poprowadzenie Wrót Baldura do spokoju – prychnięcie Jaheiry – Jak 

zapewne wiecie, Zhentarimowie usiłowali doprowadzić do naszej wojny z Amnem.
- I co zrobisz z tymi zhentarimskimi agentami, książę? – spytał jeden ze szlachty.
- To proste. Ukarzę ich tak, jak zasłużyli – zły uśmiech rozjaśnił jego twarz. – Naszemu 

miastu nic się nie stanie. Żelazny Tron nam pomoże. Będziemy bogaci!
- To nieprawda! – wrzasnęła mroczna elfka, nie odrywając wzeroku od Sarevoka. – 

Przeczytaj ten dziennik, Belcie, i sam zobaczysz: Sarevok zabił Entara i próbował zabić 
Eltana.
Książę Belt zajrzał do dziennika, a potem powiedział z uśmiechem.

- Wygląda na to, że masz rację, mroczna elfko. Sarevoku Anchev …
- Nie! Ty głupcze! To fałszerstwo!



- Nie będziesz przerywał mi kiedy czytam! … oskarżam cię o zamordowanie Wielkiego 
Księcia Entara i próbę zabicia Eltana.

- Nie ufaj jej! Ona kłamie! – zawył książę w czarnej zbroi. – Ona jest gotowa na wszystko, 
byle tylko mnie pokonać!

- Zgadza się, morderco Goriona! – krzyknął Solaufein.
Drowka krzyknęła dziko, widząc, jak Sarevok Anchev rzuca się na Lilę Jannath, i ruszyła 

w jego stronę, nie tyle, by bronić kobiety, ile by pomścić Goriona. Solaufein zawołał ją po 
imieniu i spróbował zatrzymać, podczas gdy pozostali walczyli u boku Płomiennej Pięści z 
sobowtórniakami, którzy udawali szlachciców.

Qu’ilth przedarł się przez zbroję księcia Sarevoka, zostawiając kłutą, głęboką ranę. 
Mężczyzna zgiął się wpół, zamachnął mieczem, niemal odcinając jej głowę, a potem sparował 
cios Solaufeina.
- Izil’ udossta dalharen – powiedział cicho drow, przypominając jej, o co walczyli.23

Krzyknęła przeraźliwie, przypominając sobie tamten dzień, gdy dowiedziała się o śmierci 
dzieci. Zamachiwała się mieczem na Sarevoka, ogarnięta szałem, nie myśląc już. Kiedy 
uniosła broń do ostatecznego ciosu, pod ścianą pojawił się nagle czarodziej, który 
teleportował gdzieś siebie i mordercę.
- Dzięki mocy mojego boga odkryłem, gdzie on uciekł. Do gildii złodziei. Zaraz was tam 

przeniosę. – uśmiechnął się Belt, widząc płomień w jej oczach, obietnicę śmierci dla 
Sarevoka.

***
SiNafay Vrinn, kiedy odzyskała wzrok, zobaczyła, że jej towarzysze stoją obok niej w 

gildii złodziei. Viconia mamrotała: „Użył cudu”, a pozostali wyglądali na zdezorientowanych. 
Tylko Solaufein zaciskał miecze w spoconych dłoniach, czekając, jak i ona, kiedy posmakuje 
śmierci Sarevoka.
- Co tu robicie?! Najpierw ten mężczyzna w zbroi… a teraz wy! Pojawiacie się znikąd… - 

wybełkotał zdenerwowany złodziej.
- Szukamy Sarevoka, tego mężczyzny w zbroi. Gdzie poszedł?
- Tam o… tymi schodami – wykrztusił przerażony błyskiem w jej oczach.

Rozdział 18
Lil elghinn lil vel’glarn lil Gorion

SiNafay Vrinn i jej towarzysze: Solaufein, Khalid, Coran, Viconia, Jaheira i Safana stali 
przed wyjściem w labiryncie złodziei z Wrót Baldura. Tam uciekł Sarevok, wedle słów 
dogorywającego obok czarodzieja.
- Naprzód. Alu colbauth - powiedziała wreszcie, zanurzając się w mrok.

Za kilkoma ciemnymi zakrętami leżała szeroka jaskinia, dawny cmentarz, zwany 
Zapomnianym Miastem. Jego szerokie aleje były puste i ciche, a wokół niszczały kamienne 
budowle. Na środku alei czekali już na nich najemnicy wynajęci przez Żelazny Tron, by 
pozbyli się zarówno ich, jak i Sarevoka Ancheva. Solaufein, nie słuchając jej przestróg, cisnął 
w nich kulą ognistą.

Ogr, kapłan i mag runęli w drgawkach, złodziej zataczał się osmalony, by spotkała go 
szybka śmierć za sprawą buzdyganu Viconii. Jej siostra ścierała się na miecze z 
ciężkozbrojnym rycerzem, którego głowę rozłupał zaraz sejmitar Jaheiry.

Safana i Coran, niewidoczni z tyłu, wzięli głęboki oddech, gdy kilkanaście metrów dalej 
stanęła przed nimi Tamoko, która brała udział w zabójstwie Goriona, a we Wrotach Baldura 
powiedziała im o Caryanthii.

23 Za nasze dzieci....



- Tym razem nie mamy porozmawiać. Musimy walczyć. Sarevok o tym wiedział, że 
przyjdziecie. Jesteście jednej krwi, boskiej krwi, ty i on.

- Czy nie możesz tego zmienić?
- Jestem mu poddana, jestem jego marionetką....
- Zatem nie pozwolimy ci się zatrzymać - ząbkowane ostrze drowki pogrążyło się w jej 

sercu, przebijając zbroję.
Jaheira, Viconia, Solaufein i SiNafay rzucili na siebie zaklęcia ochronne, polecając 

pozostałych błogosławieństwu bogów, a potem cała drużyna weszła do środka, do 
opuszczonej świątyni Bhaala. Żelazne wrota rozwarły się, odsłaniając krwistoczerwoną 
posadzkę z symbolem Pana Mordu.

Wszyscy ominęli go szerokim łukiem, mijając również nisze pod ścianami – „tylko sam 
Bhaal wie, co się w nich kryje” pomyślała mroczna elfka – by stanąć przed obitym złotem 
tronem. Wstał z niego mężczyzna w hełmie zasłaniającym twarz, w pełnej zbroi, z żółtymi 
oczami – Sarevok, Koveras z Candlekeep.
- Zaprawdę jesteśmy jednej krwi. Tylko ktoś tego samego pochodzenia mógł tu dotrzeć. 

Ale to i tak nie ma znaczenia. Ostatecznie ja zwyciężę… a wtedy dla Krain nastanie nowa 
era.

- Czyżby? A kto ci dał to władztwo w nowej erze? – spytała sarkastycznie drowka.
- Ja sam. Stanę się nowym bogiem! Angelo, Tazok, do mnie!

Za plecami Sarevoka stanął Semaj, gotowy do czarowania, obok niego Angelo, zdrajca i 
farbowany dowódca Płomiennej Pięści, a za plecami towarzyszy Tazok, półogr z obozu 
bandytów. Coran oparł tarczę na ziemi i naciągnął łuk. Cięciwa zagrała, strzała przebicia 
ugodziła Semaja w pierś i czarodziej osunął się pod ścianę. Podobny los spotkał Angela za 
sprawą bełtu Viconii.

Na ramię elfa opadła ciężka pałka, gdyby nie to, że ześlizgnęła się po kolczudze, Coran z 
Tethyru byłby martwy. Safana skoczyła na Tazoka z nożem w zębach, zatopiła go w jego 
szyi, zanim cios morgenszterna upadającego nie zwalił jej z nóg, broczącej krwią.

SiNafay i Solaufein tymczasem starli się ramię w ramię z mordercą swych dzieci, rzucając 
w niego czary – drowka ze zwojów i różdżek, drow z pamięci – zza pleców Jaheiry, Khalida i 
Viconii, jednak spływały one bezskutecznie po Sarevoku, synu Bhaala.

Ciężki dwuręczny miecz powalił Jaheirę na kolana, wtedy hełm zabójcy Goriona został 
wgnieciony przez cios buzdyganu Viconii, która usiłowała następnie jej pomóc. Cios 
Sarevoka rzucił kapłankę, oszołomioną i wstrząśniętą, na drugi koniec komnaty, gdzie z 
żelaznym uporem, nie zważając na wykrwawienie, zaczęła czołgać się z powrotem.

Jaheira zawyła, gdy przybrany syn Rieltara rozchlastał jej brzuch. Przed natychmiastową 
śmiercią ocalił ją tylko Khalid, którego rozpaczliwy zamach wyrył długą krechę na czarnej 
zbroi wroga. Półelfka czym prędzej odczołgała się w bezpieczne miejsce, próbując uleczyć 
swe rany obserwowała równie wyłączone z walki Viconię i Safanę.

Dwa wielkie miecze szczęknęły, zderzając się ze sobą. Nastała chwiejna równowaga, 
którą wykorzystał Coran, by wbić Sarevokowi miecz w plecy. Uderzenie plecami człowieka 
zwaliło go na ziemię, a zabójca Goriona z niesamowitą szybkością skierował miecz w dół, by 
go dobić.

Coran zawył, gdy czarny miecz odrąbał mu rękę z mieczem i rzucił się do ucieczki, 
ratując w ten sposób życie. Atak Sarevoka musnął jego plecy, ale to wystarczyło, by go 
przewrócić. Khalid wciąż walczył z mordercą swego przyjaciela, choć jego ruchy stawały się 
coraz wolniejsze, a po plecach ściekał mu pot.

Wreszcie się ugiął przed wielką siłą Sarevoka Ancheva. Powoli opadł na kolana, a 
Berserker wypadł mu z osłabłych rąk. Przed śmiercią ocalił go jedynie rozpaczliwy unik. 
Czarny miecz zamiast odrąbać mu głowę, ześlizgnął się po jego plecach.



Wtedy do ataku rzuciła się para drowów. Żaden z mieczy, ani dwa długie Solaufeina, ani 
Qu’ilth SiNafay, nie mogły jednak przebić się przez zastawy i zbroję Sarevoka.
- Giń, morderco Goriona!
- Twoja śmierć jest nieunikniona! – odpowiedział Sarevok.

Długie ostrze drowów wyryło długą, czerwoną i bolesną linię na żebrach zabójcy. Żółte 
oczy błysnęły wściekle i straszliwy cios zwalił mrocznego elfa na ziemię, broczącego krwią z 
rozprutego boku. Drugi z mieczy ugrzązł w ramieniu wroga, ale to nie zdawało się mu 
przeszkadzać.

Drowka krzyknęła do Lloth, swojej matki, i rzuciła się w wir walki, myśląc tylko o 
Gorionie i swoich dzieciach. Jej oczy wypełnił karmazynowy płomień zemsty, gdy zadawała 
ciosy. Nie czuła ciepłej krwi płynącej po jej piersiach i brzuchu, ani bólu strzaskanych przez 
czarny miecz żeber. Liczyła się tylko krew Sarevoka Ancheva, tryskająca na jej ręce po 
każdym udanym ciosie.

Sarevok wrzasnął triumfalnie, gdy jego dwuręczny miecz przeciął ciało drowki od nóg po 
ramię, ale w tym samym momencie odsłonił się i SiNafay to wykorzystała. Qu’ilth przebił się 
przez szparę zbroi i trafił w jego serce.

Syn Bhaala osunął się powoli na kolana, patrząc na ostrze sterczące z jego piersi i kobietę, 
która powinna już być martwa, a potem z ust wydobył mu się krzyk szału i zaprzeczenia, gdy 
runął w kałużę krwi, prosto na znak Pana Mordu na posadzce. Jego żółte oczy zagasły, a 
zbrukana esencja odeszła.

***
SiNafay Vrinn upuściła miecz i runęła na ziemię, gdy tylko Sarevok, syn jej boskiego 

ojca, skonał. Opuściły ją wszystkie siły. Nie słyszała już głosu, ani nie widziała przez mgłę. 
Pochłaniała ją pustka.

Solaufein rzucił się na kolana obok niej, z przerażeniem nasłuchując rzężącego oddechu i 
widząc zamglone oczy. Drowka nie czuła, że ktoś ją trzyma na kolanach, nie słyszała, jak jej 
kochanek powtarza rozpaczliwie jej imię. Chciała tylko uciec od bólu.

Viconia czołgała się obok w kałuży własnej krwi, z przeciągłym, rozpaczliwym wyciem.
- Pajęcza Królowo, zbaw mnie od gniewu Shar! – jakby licząc, że bogini ją ocali.

Coran, ze strzaskanym ramieniem, trzymał na kolanach Safanę, o której wykrwawieniu 
świadczyło, że nawet nie oponowała. Zlany krwią z rany na plecach Khalid trzymał w 
ramionach żonę, próbującą zatamować upływ krwi z rany.
- Mellon, mellon! – krzyknęła przeraźliwie w języku elfów, obawiając się, że umrze z dala 

od Corana.24

Puścił Safanę i rzucił się biegiem do niej. Mroczny elf przyglądał się temu, byle tylko nie 
patrzeć na straszne rany SiNafay, która otworzyła oczy, jakby wbrew sobie, i wymówiła jego 
imię. Po policzku spłynęła mu łza.
- Morderca… naszych dzieci… zabity… - poruszyła wargami.
- Pamiętasz jeszcze Triel?… Ona by cię ocaliła – powiedział cicho.
- Matko… Mroczna Matko… - zacharczała.

Głowa jej opadła, oczy się zamknęły, z gardła dobyło się rzężenie. Pewnie by umarła, 
gdyby nie…
Drzwi otwarły się z łomotem i wpadli przez nie żołnierze i kapłani Helma i Torma, 

prowadzeni przez Belta i Scara. Przytomniejszy Khalid ostrzegł ich łamiącym się głosem o 
pułapkach. Wzrok ludzi podążył natychmiast do mrocznych elfów, ich okrzyki przebiły się 
nad straszne wycie rannych i konających. Solaufein potrząsnął głową.
- Opatrzcie innych! Ja wytrzymam! Ja się nie liczę! – krzyknął.

24 Przyjacielu, przyjacielu! (język elfów)



Dwóch paladynów dźwignęło z ziemi Viconię, wyjącą bez-składnie coś o Królowej, inny 
razem z helmitą podniósł Jaheirę. Safana trafiła w ramiona paladyna z Waterdeep, Ajantisa, 
ucznia Keldorna Firecama. Belt i Scar podnieśli z ziemi zmasakrowaną SiNafay.

***
Kwatera główna Płomiennej Pięści zamieniła się w kaplicę Trójcy i Helma, i czasowy 

lazaret. Książę Eltan, pielęgnowany przez Lilę Jannath, zwlókł się z łoża, gdy przyniesiono 
SiNafay Vrinn, bohaterkę Wrót Baldura. Kapłani musieli rozciąć jej klatkę piersiową, by 
usunąć strzaskane żebra.

***
SiNafay Vrinn i jej drużyna po dokonaniach z poprzednich dni zostali ulokowali w 

zaciemnionej, zacisznej kwaterze we Wrotach Baldura, w pobliżu słynnej gospody „Hełm i 
Płaszcz”. Zapadał już zmrok. Coran z Tethyru stał na warcie, Safana grała z Jaheirą i 
Khalidem w karty. Viconia, mroczna elfka, która wciąż była trochę zagadką dla córki Lloth, 
opierała się o ścianę.

Nagle rozległ się krzyk elfiego maga, który wpatrywał się w ciemność. Imoen sięgnęła po 
łuk i strzały. Safana wyjęła broń, a ponownie rozległ się krzyk leśnego elfa. Coran odwrócił 
się do nich.
- To… pół-pająk, pół-elf! – krzyknął.

Imoen skuliła się w kącie pokoju, na twarzach półelfów domalowało się zdegustowanie. 
Ludzie popatrzyli niepewnie po sobie. Tylko SiNafay i Viconia nie zareagowały.
- Pół-elf czy pół-drow? – spytała drowka o zielonych oczach.
- Pół-drow – odpowiedział.

Wynaturzenie zbliżało się coraz szybciej. Dwie kobiety mogły już dostrzec jego blade i 
zniekształcone ciało.
- Drider – powiedziały chórem.

Twarz Jaheiry pociemniała z gniewu. Słyszała o driderach. Ten tutaj zbliżał się do nich 
szybko i po chwili minął Corana, wszedł w krąg światła. Mroczna elfka sapnęła i wybałuszyła 
oczy.
- Ty… ty nie żyjesz!… Jak?… - wykrztusiła.

Kobieta – teraz wszyscy ją widzieli – kobieta-drider stanęła pomiędzy SiNafay a Viconią, 
patrząc to na jedną, to na drugą. Renegatka wypuściła powietrze przez zęby. Dridery płci 
żeńskiej były raczej rzadkością.
- Ty twierdzisz, że nie żyję? – drider odezwała się do SiNafay.

Zielonooka drowka przez chwilę zbierała oddech.
- Zabili cię Nasadra – wypaliła – Siedem dekad temu.

Kobieta-drider zaśmiała się.
- Pamiętasz moje imię?
- G - Ginafae – wykrztusiła.

Chciała mówić dalej, ale przerwał jej przeczący gest dridera-drowki. Kobiety, która ją 
wychowała w niszy w Ched Nasad.
- Znasz tego potwora? – wyrzuciła z siebie druidka.

Faldorn siłą posadziła swoją konfraterkę na ziemi. Kobieta-drider odwróciła się do 
Viconii z dziwnym uśmiechem na zniekształconej przemianą twarzy. Z twarzy SiNafay 
odpłynęła krew.
- Znasz mnie, Viconio? – spytała chłodno Ginafae.

Viconia wybałuszyła oczy i nie odpowiedziała.
- Nosisz imię…
- …twojej zmarłej matki, tak? – kobieta-drider roześmiała się.

Eldoth odrzucił karty i sięgnął po zatrutą strzałę, przypatrując się kobiecie - driderowi.



- Viconio DeVir, druga córko Piątego Domu Menzoberranzan, musisz mnie znać – ciągnęła 
uparcie.
Drowka głośno wciągnęła powietrze.

- Piąty Dom, Dom DeVir, mój Dom, nie istnieje – przyznała renegatka.
Jasnobłękitne oczy Viconii spoczęły na podobnych oczach kobiety - dridera i renegatka 
zatoczyła się w tył.

- G… Ginafae?! – krzyknęła. – Piąty Dom?! Vel’bol quellar ph’dos?!
Drowka drider wybuchnęła śmiechem.

- Piąty Dom Menzoberranzan, Dom DeVir – wysyczała tak cicho, że tylko Viconia i 
SiNafay usłyszały jej słowa.
Renegatka wpatrywała się w swoją matkę opiekunkę, zmienioną w dridera, szeroko 

rozwartymi oczyma. Jej usta z trudem łapały powietrze. Opadła na kolana.
- Matko Opiekunko Ginafae DeVir! Czemu zawdzięczam ten zaszczyt?! – zawołała 

Viconia.
Ginafae – drider roześmiała się znowu.

- Widzę, że pamiętasz, Viconio. To dobrze – chłód w jej głosie zmroził renegatkę – ale nie 
nazywaj mnie opiekunką. Nie ma domu DeVir. Jestem Ginafae, a ty jesteś Viconia, moja 
córka.

- Mamy Prawa Oskarżenia – wychrypiała oszołomiona.
Kobieta-drider pokręciła głową. „Viconia, moja córka…” – słowa Ginafae odbijały się 

echem w głowie SiNafay. Jednocześnie wiły się mgliste obrazy, jak w transie… 
Jasnoniebieskie oczy Ginafae… Drider – kobieta snuje dla niej kokon… Opiekuje się nią, 
nazywając ją Viconią… „Viconią!” – krzyknęły jej myśli. Mroczna elfka zerwała się na 
równe nogi i odwróciła Ginafae ku sobie.
- Ginafae… W niszy Ched Nasad nieraz nazywałaś mnie Viconią. Pajęczyna wspomnień, 

powiedziałaś, gdy cię o to zapytałam. Viconia, moja córka – wyjaśniłaś mi. Czy… czy 
nazywałaś mnie jej imieniem?!
Ginafae milczała, a jej usta ułożyły się w zagadkowy uśmiech. Obie drowki czekały 
cierpliwie.

- Tak – odpowiedziała wreszcie, patrząc na Viconię z góry. – Xas. Nazywałam cię 
Viconią… Viconią DeVir… choć byłaś i jesteś SiNafay Vrinn.
Oczy SiNafay rozszerzyły się, gdy spojrzała na przyjaciółkę.

- Pajęcze intrygi Lloth połączyły nas mocniej, niż się spodziewałam, Viconio. Pajęcza 
Królowa działa nawet tu, na powierzchni.
Wydało jej się, że Viconia, kapłanka, wygląda przez chwilę na przestraszoną.

- Tak, abbil – powiedziała po chwili tak przyjacielskim tonem, że drowka doszła do 
wniosku, że było to tylko złudzenie. – Mroczna Matka działa nawet tutaj i wkrótce 
obejmie cały świat.
Obie mroczne elfki wybuchnęły śmiechem, podając sobie dłonie.

Rozdział 19
Solaufein ph’elginnyrr / Solaufein nie żyje

SiNafay Vrinn ocknęła się w klatce, podobnej do takich, w jakich trzymano niewolników, 
mocno skuta łańcuchami. Nawet ona, córka Lloth, nie mogła ich rozerwać. Stał przed nią 
oszpecony ludzki nekromanta, bełkoczący coś o dziecku Bhaala. Xzar? Człowiek znów coś 
wybełkotał i mocno przypiekł jej pierś. Wrzasnęła.

Usłyszała jego głos, mówiący:
- Ból będzie przejściowy – i płonąca pochodnia osmaliła jej nogi.



Pomimo całej siły woli, całej wytrzymałości drowka zemdlała. Dwóch pozostałych 
więźniów patrzyło, jak do maga podchodzi golem i nerwowo melduje:
- Panie, na teren znów wdarli się intruzi.
- Działają szybciej niż się spodziewaliśmy – nekromanta powiedział jakby do siebie. – 

Nieważne, spowodują tylko chwilowe opóźnienie.
Czarownik otworzył międzywymiarową szczelinę i zniknął w niej. Przez jedno z dwóch 

otwartych wejść  wbiegł złodziej, natrafiając na straszliwy magiczny wizerunek, a potem 
zawył. Jego krzyk uciszył cienki zielony promień. Dezintegracja.

Szczeknęły drzwi. Przez pobliskie wejście wślizgnęła się młoda ludzka kobieta, rozejrzała 
się i podeszła do klatki mrocznej elfki,
- Obudź się! Musimy się stąd wydostać!
- Co?… Imoen?… Gdzie jesteśmy? – wydusiła z siebie SiNafay.
- Chodźmy stąd, szybko. Za rogiem chyba widziałam broń. To nie nasze, wszystko nam 

zabrali…
- Sami daleko nie zajdziemy.  Jest tu ktoś?

Drowka pomacała głowę, wyczołgując się z ciasnej klatki. Rozprostowała się. Mroczne 
laboratorium było puste. Zajrzała za róg. Ślepy golem pilnował skrzyni i stolika z bronią. 
Ignorując go całkowicie rzuciła siostrze sztylet i miecz, a sama wygrzebała dwa miecze i 
toporną ludzką kolczugę.

Z zadowolonym uśmiechem podeszła do klatki zajętej przez brązowowłosą półelfkę. 
Imoen z kluczem w ręku otworzyła ją.
- Szybko, musimy się stąd wydostać, zanim wróci ten, kto to zrobił.
- Nie rozkazuj mi. Jakie masz do tego prawo? – warknęła drowka.
- To nie czas, by dyskutować o uprawnieniach. Chyba przypomnę ci, kim jestem. Jestem 

Jaheira, druidka z Tethyru. Razem z moim mężem, Khalidem podróżowaliśmy z tobą na 
prośbę Goriona.
Mroczna elfka pomacała głowę. Diadem pozostał. „Jaheira…” W jej umyśle pojawiła się 

znajoma twarz druidki, przyjaciółki Goriona, żony Khalida, nieśmiałego Calishyty jąkały.
- Gdzie jest Khalid? Powinni lepiej uważać, jeśli są słabeuszami.
- Znam Khalida lepiej niż ty, w końcu jestem jego żoną. Nie widziałam go od czasu… Nie 

wiem, jaki los mu szykują.
W dwójkę pomogły półelfce wydostać się z klatki. Wojownicza kobieta odebrała od nich 

sejmitar, kolczugę i tarczę. SiNafay podeszła do zdecydowanie znajomej twarzy. Minsc z 
Rashemenu. Berserker był na pół nagi, a jego niebieskie oczy płonęły wściekłością.
- Och, uwolnij mnie szybko! Czyjeś tyłki zostaną rzęsiście skopane! Oni… oni… 

Dynaheir…
- Dynaheir? – skrytobójczyni od razu przypomniała sobie hathran. – Gdzie ona jest?
- Ona… ona… - Rashemita przez chwilę nie mógł złapać oddechu. – Jej duch jest w klatce, 

którą stworzył mój błąd! Oni… oni… ją zabili, rozumiesz?
- Tak – drowka wzruszyła ramionami – Chyba zostawię cię tutaj.
- Opuszczasz przyjaciół w potrzebie? Kiedy tylko cię dostanę, zostanie z ciebie…

Prety klatki pękły pod naporem żelaznych mięśni Minsca.
- Och, ależ to było sprytne! Sprawić, bym wpadł we wściekłość, taką wściekłość, żebym 

wyłamał kraty! Czasami myślisz tak bystro jak sam Boo!
Jaheira poczerwieniała na widok chomika, ale nic nie powiedziała. Rashemicki berserker 

dołączył do SiNafay z przodu, podczas gdy Imoen i Jaheira stanowiły straż tylną. W czwórkę 
opuścili salę. Drowka rozglądała się wokół i zaglądała do wszystkich sal, trapiona jakimś 
niepokojem. Błyskawica Imoen zamieniła natomiast kilka goblinów w czarne trupy.

***



SiNafay cofnęła rękę, a jej towarzyszka wydała z siebie zdziwiony okrzyk. Za ciężkimi 
drewnianymi drzwiami bowiem widniał rozległy krajobraz, w żaden sposób 
nieporównywalny z ciasnymi korytarzami lochów. Wąska drewniana kładka była zawieszona 
w niekończącej się przestrzeni.
- Plan Żywiołu Powietrza – wyszeptała Imoen.

Mroczna elfka spojrzała na nią uważniej. Wiedziała oczywiście, że przez kilka miesięcy, 
jakie upłynęło od śmierci Sarevoka, jej przybrana siostra poświęciła się studiom magicznym. 
Postanowiła zostać czarodziejem, niczym Gorion.

Nad kładką latało kilka drobnych stworzonek, wymachujących skrzydełkami. Na widok 
kobiet zasyczały złowrogo. Para buchnęła gwałtownie w twarz drowki. Podniosła toporny 
ludzki miecz, ale magiczny pocisk był od niej szybszy. Mefit upadł na mostek. Jeden z dwóch 
pozostałych nadział się na ostrze.
- SiNafay! – krzyknęła nagle Imoen.

Kobieta odwróciła się. Jej towarzyszka opędzała się dłońmi od ostatniego stworka, nie 
zdążywszy dobyć broni. Na jej rękach pojawiły się piekące pęcherze. Mefit zasyczał i 
próbował się odwrócić… a w tym momencie miecz drowki opadł szybkim łukiem. Czubek 
klingi niemal drasnął twarz Imoen, przecinając jednocześnie stworzonko na pół.
- Tu jest strasznie… wolałabym stąd odejść… - szepnęła młoda ludzka kobieta.

Mroczna elfka nie odezwała się ani słowem. Dziwny kształt wśród mgieł tego planu 
przyciągnął jej uwagę. Kładka rozszerzała się, tworząc przy okazji coś w rodzaju stołu. 
Wydawał się on jednocześnie wyrastać z podłoża i emanować magią. Zaintrygowana, 
dotknęła blatu.

Z drewna wyłonił się dżinn. Był równie błękitny, co wszechobecny dym. Jego ręce i stopy 
skuwał złoty łańcuch. Imoen podeszła bliżej. Jej brązowe oczy zaiskrzyły się niczym u 
dziecka.
- Dżinn! Dżinn w butelce! Jak w tej calishyckiej legendzie, którą opowiadał mi Khalid! – 

zawołała dziewczyna.
- Niestety, nie jestem tu z własnego wyboru. Spętał mnie czarodziej, Jon Irenicus i postawił 

na straży pewnego przedmiotu. Wierzę, że należy on do ciebie, mroczna elfko.
Białe brwi drowki powędrowały do góry. Najwyraźniej ów Jon był bardzo potężnym 

czarodziejem. Jej myśli podążyły śladem miecza, który jej przeklęty brat dzierżył we Wrotach 
Baldura. Jej własny Qu’ilth został jej zabrany, ale może umiałaby się posłużyć mieczem 
Sarevoka. Może…
- Masz coś mojego? – powtórzyła z niedowierzaniem.
- Tak, quendi. Wierzę, że ten miecz należy do ciebie. Otrzymasz go w zamian za moją 

wolność. Ciebie również więził Irenicus. Nie chcesz chyba, bym opowiedział mojemu 
panu o tym, że uciekłyście?
SiNafay dotknęła palcami rękojeści, ale już po chwili zrozumiała, że byłby to próżny 

wysiłek. Jej rozmówca uśmiechnął się lekko. Popatrzyła w jego czarne oczy, które odbijały 
jej własne, zielone.
- Daj mi miecz teraz, a potem cię wypuszczę. Skąd mam wiedzieć, że nie ulotnisz się razem 

z „tym, co należy do mnie”?
Dżinn uśmiechnął się cierpko.

- Masz moje słowo, mroczna elfko. Lud Dao dotrzymuje słowa.
Drowka wzruszyła ramionami. Wolała lochy Irenicusa od tej nieskończonej przestrzeni, 

która zaczynała jej działać na nerwy. Niechętnie wyciągnęła dłoń w stronę dżinna, 
przypominając sobie gest, którym mieszkańcy powierzchni potwierdzali zawartą umowę.



Niebieskie palce dżinna dotknęły jej własnych, po czym geniusz rozwiał się w nicość. 
Białe nieskazitelne zęby jeszcze przez chwilę uśmiechały się do dwóch kobiet, a potem 
również znikły. 

Mroczna elfka poczuła na biodrach znajomy ciężar pasa. Spojrzała w dół – u jej boku 
wisiał znów wierny miecz Qu’ilth. „A więc dżinn nie miał na myśli broni Sarevoka, tylko 
moją!” – pomyślała zaskoczona.

***
Mieszkańcy powierzchni przysięgliby, że błąkają się już od dni, podczas gdy dla drowki, 

wychowanej w ciemnościach Podmroku, było to kilka godzin. Za biblioteką, która 
przypomniała Imoen, Jaheirze i SiNafay czasy Candlekeep, natknęli się na bandę duergarów. 
Drowka przepędziła ich, zabijając ich przywódcę i zabierając mu orzechy driad, niewolnic 
Irenicusa.

Lekko drżała, oddając je właścicielkom. Sama niegdyś była niewolnicą, choć nie 
wyjawiła tego towarzyszom. Driady odwdzięczyły się informacją o kluczu. Kilkanaście 
metrów dalej znajdował się mały pokój, gustownie wystrojony i nie pasujący do reszty 
ponurego więzienia, poza może gajem driad.

„Musiał należeć do elfki z powierzchni”, pomyślała, patrząc na drzewne motywy. 
Ostrożnie, lawirując wśród pułapek, wydobyła z skrzyni bransolety i wspaniały klucz. Dwa 
pokoje dalej, jak pamiętała, znajdował się portal. Kiedy go dotknęła, natychmiast, odbierając 
oddech, znaleźli się na wyższym poziomie lochów.

Powitał ich skośnooki człowiek, przypominający trochę elfa.
- Witajcie! Jeśli walczycie z tymi stworami, jesteście mile widziani. Jestem Yoshimo. 

Myślę, że jesteśmy w Atkhatli.
- Atkhatla? – powtórzyła drowka. – Witaj w naszej drużynie.
- Jedna rada – dodał Yoshimo – widziałem tu salę z paskudnymi różdżkami. Radziłbym 

znaleźć do nich klucze. I pomóżcie mi z tymi mefitami. – wskazał jedyne drzwi.
SiNafay zniszczyła jeden z portali, podczas gdy jej towarzysze rozprawiali się z 

denerwującymi stworami. W sali pozostały jeszcze trzy portale, stoły i skrzynie. Typowa 
sala… Imoen wyczarowała błyskawicę, stapiając kolejny portal, przez który przechodziły 
mefity. Minsc i Yoshimo rozprawili się z pozostałymi.

Tylko Jaheira nie brała udziału w walce. Upuściła broń. Z początku myśleli, że dosięgło ją 
usypiające zaklęcie jednego z mefitów, ale po chwili jęknęła rozdzierająco.
- Kha… Khalid… nie… to tylko sen… koszmarny sen…

SiNafay podążyła wzrokiem za jej spojrzeniem. Na stole leżało rozciągnięte, 
zmasakrowane ciało rudego półelfa.
- Gdzie są lustra… dźwignie do pociągnięcia… które pokażą, gdzie on jest… Khalid… - 

głos druidki zahaczał o histerię.
Imoen jęknęła cicho. Minsc oparł się na mieczu.

- Przeklinam cię! Przeklinam… - szlochała półelfka.
- Nie znałem go, ale boleję nad twoją stratą – powiedział łagodnie Kara – Turczyk.
- Milcz… Słowa są niczym!
- Śmierć to nie powód, by miotać obelgi na żyjących – zauważył pojednawczo Rashemita.
- Imbecyl! Przeciwnik natury! Co ty i twój gryzoń możecie wiedzieć!

Najwyraźniej śmierć męża mocno nadszarpnęła zwyczajowy spokój Jaheiry. Nic w tym 
dziwnego.

- Widać, że ten głupiec wreszcie dał się zabić – powiedziała chłodno drowka.
Twarz Jaheiry pociemniała, a SiNafay natychmiast dodała:

- Czy nie można go przywrócić do życia?



- Żyjemy w czasach cudów, natura może przywracać zmarłych, ale… nie. Jego ciało 
zostało… zbezczeszczone… Silvanusie… który prowadzisz do życia… przyjmij tego 
człowieka…  - przerwała modlitwę. – Kha… Khalidzie z mojej miłości… idź… spocznij 
w pokoju…

- Jaheiro… - zaczęła mówić Imoen, ale mroczna elfka już nie słuchała.
Obok Khalida, w głębokim cieniu leżało bowiem jeszcze jedno ciało. Mroczny elf o 

srebrzystych włosach, nagi, okaleczony straszliwie, twarzą do stołu. Równie martwy co 
Khalid… co Gorion. Dźgnięta znów tym  nieprzyjemnym przeczuciem, które kazało jej 
wszędzie szukać Solaufeina, drowka rzuciła się naprzód. Drżącymi rękami obróciła ciało.

Zapadła cisza, przerywana tylko łkaniem Jaheiry. Imoen pochyliła głowę. Minsc i 
Yoshimo podeszli bliżej i uderzył ich trupi odór. SiNafay spojrzała na martwe ciało i straciła 
oddech. Niemal dusząc się, z wybałuszonymi oczami runęła naprzód, twarzą w kałużę krwi 
wokół ciała… jej kochanka, Solaufeina Jae’llat.
- Kto to? Znam tę twarz – wyszeptała drżącym głosem ludzka córka Goriona.
- Tak… To Solaufein, mroczny elf – odpowiedział jej Rashemita.

Mroczna elfka skuliła się, jej ramionami wstrząsnęło łkanie, a ręce kurczowo wczepiła w 
ramiona martwego drowa. Druidka dźwignęła się, z pomocą berserkera oderwała roztrzęsioną 
SiNafay od ciała. Drowka osunęła się na ziemię w ramionach Jaheiry, twarz Imoen stała się 
kredowobiała. Brwi Minsca zsunęły się gniewnie. Tylko Yoshimo nie okazywał prawie 
żadnych uczuć.

***
Minsc i Yoshimo nieśli półprzytomną drowkę, podczas gdy Imoen i Jaheira oczyszczały 

im drogę. Mroczna elfka oprzytomniała dopiero, gdy zaczęli się wznosić w stronę 
powierzchni. Blada – jej twarz była popielata jak u półdrowa – stanęła na nogach i zmrużyła 
oczy przed światłem powierzchni.

Po chwili ujawniła się jednak moc Lloth. Jej sylwetkę okrył mroczny płaszcz mocy jej 
bogini i matki. Zaskoczony Yoshimo cofnął się, mamrocząc coś pod nosem w swoim języku.

Cała czwórka zaczęła wspinać się pochyłym tunelem w stronę światła. Mieszkańcy 
powierzchni głęboko odetchnęli. SiNafay niemal potknęła się o czyjeś ciało. Usłyszała 
przeraźliwy krzyk i tunel zaczął się zawalać. Drowka w ostatniej chwili pociągnęła siostrę za 
rękę.

Stanęli na nogi na marmurowej promenadzie w mieście powierzchni. Nie mogli jednak 
zbyt długo się jej przyglądać – wokół toczyła się walka. Czarodziej stał wśród gruzowiska, 
otoczony przez mężczyzn w czerni. Jego czary siały straszliwe spustoszenie. Kiedy rozprawił 
się z zabójcami, odwrócił się w stronę Imoen. Ta ledwo opanowała okrzyk przestrachu. Jego 
oczy były żółte jak u Sarevoka.
- A więc udało ci się uciec, boskie dziecię. Więcej w tobie zaradności niż się 

spodziewałem.
„Boskie dziecię?! Imoen… córką Bhaala?” – pomyślała zaszokowana drowka, ale wyraz 

twarzy mężczyzny przywołał w niej kolejne wspomnienia.
- Nie będziesz nas więcej torturował! – krzyknęła cienko dziewczyna.
- Torturował? – czarodziej zaniósł się śmiechem – Głupia dziewczyno, w ogóle nie 

rozumiesz tego, co robię, prawda?
- Nie obchodzi mnie, co robisz! Pozwól nam odejść! – krzyknęła znów Imoen.
- Nie pozwolę na to. Nie teraz, kiedy jestem tak blisko wyzwolenia twojej mocy.
- Niczego od ciebie nie chcemy! – Imoen obrzuciła mężczyznę salwą magicznych 

pocisków.
- Dość tego, nie zamierzam więcej słuchać paplaniny niedouczonych dzieci! – wrzasnął i 

odpowiedział zaklęciem.



- Ty morderco! – ryknęła SiNafay.
Wokół zamigotały portale. Stanęli w nich czarodzieje, wszyscy w jednakowych, szarych 

szatach z kapturami.
Wszyscy razem zaatakowali maga… i wszyscy polegli. Wokół nieznajomego rosła sterta 

trupów, a zdesperowana SiNafay wciąż próbowała przebić się przez barierę. Pojawiły się 
kolejne portale i kolejni magowie.
- Ten mag włada ogromną mocą. Musimy go szybko unieszkodliwić.
- Dość! Nie mam na to czasu – zdenerwował się żółtooki. – Możecie mnie zabrać, ale 

zabierzesz też dziewczynę!
- Co? Nie! Nie zrobiłam nic złego! – krzyknęła cienko Imoen.
- Zajmowaliście się nielegalnymi praktykami magicznymi. Pójdziecie z nami!
- Nie! Nie idę z nim! Na pomoc! Proszę! – zawyła dziewczyna.
- Na próżno. Bramy zniknęły, zabierając ze sobą magów, Imoen i mordercę…

***
Druidka zarządziła odpoczynek i mroczna elfka zapadła w niespokojny trans. Męczyły ją 

wspomnienia przyjaciół i krewnych, z którymi była związana, a którzy nie żyli. Gorion, 
Khalid, Elminster, Tethtoril, Xan, Dynaheir, Solaufein Jae’llat, Triel i młody Solaufein Vrinn.

Kiedy się obudziła, odkryła, że zapadł już zmierzch. Yoshimo zrzędził na konieczność 
marszu w ciemności, Jaheira natomiast wpatrzyła się w otaczające ich budynki.
- To… to jest Athkatla – powiedziała niewyraźnym głosem. – Poznaję… te budynki, to 

Athkatla!
- Czyżbyś mogła rozpoznać miasto na podstawie tych paru budynków? – głos drowki 

ociekał ironią.
- Byłam tu… z Khalidem… Khalid… Khalid? Przysięgam, że cię pomszczę, Khalid, 

słyszysz mnie?
- Masz zamiar często z nim tak rozmawiać? – ironia nie znika z głosu SiNafay.

Jaheira wymamrotała coś w odpowiedzi. Drowka skrzywiła się. Błękitne oczy Minsca 
lśniły jak północny lód. SiNafay spojrzała na niego i machnęła lekko ręką.

Dynaheir? – zamigotały jej palce w sposób niewidoczny dla Kozakurczyka. Berserker 
skinął głową, a na jego twarz wypłynął smutny uśmiech.
- Odpoczywa teraz w magicznym zamku Mystry – wyszeptał.

Jaheira klepnęła Rashemitę w ramię.
- Idziemy. Chyba nie chcemy tu stać? – jej wzrok podążył do gruzowiska.
- Nie – rozległ się za nimi melodyjny, jak na człowieka, głos.

***
Wieczorem drużyna zasiadła w bogatym pokoju w gospodzie – „Norze Siedmiu Dolin”. 

Yoshimo milczał długo, ale wreszcie zadał nurtujące go pytanie.
- Kim jesteś, pani, że kryjesz się w ciemności pod kapturem i otacza cię mroczna mgła?
- Co to za mgła? Klątwa? – Jaheira złożyła ręce na podołku i wpatrywała się błyszczącymi 

brązowymi oczyma w przyjaciółkę.
SiNafay milczała. Wstała, podeszła do okna, wychodzącego na północ. Nadal się nie 
odzywała.

- Odezwij się wreszcie, mroczna elfko – mruknął Minsc. – Byłaś przyjaciółką nieboszczki 
Dynaheir, czyż nie?
Yoshimo milczał.

- Mroczna elfka, tak? Drowka… ale mgła?
- Moje dziedzictwo – burknęła, po czym niespodzianie się rozpłakała. – Usstan dalharen,  

ussta mrann d’ssinss!
Jaheira podeszła i objęła jej drżące od łez ramiona. Minsc przełykał ślinę.



- Uil ph’elghinnyrr – wyszeptała rwącym się głosem mroczna elfka.25

Jaheira ocierała ręką łzy ze swych oczu.
- Wiem, SiNafay… Jest coś, o czym nigdy wam nie powiedzieliśmy… Ja i Khalid… my 

mieliśmy syna, Khalirina. On… umarł, po prostu… umarł, kiedy miał kilka lat…
Druidka rozpłakała się nagle. Mroczna elfka osunęła się po ścianie na ziemię, łkając. 

Rashemita dźwignął Jaheirę na nogi. SiNafay po chwili wstała.
- Więc Khalirin podzielił los moich dzieci – powiedziała obojętnie.

Yoshimo stał z boku i patrzył, jak Jaheira podrywa się jak dźgnięta nożem. Skoczyła na 
przyjaciółkę, ale powstrzymał ją Minsc.
- Dość tego! – powiedział tubalnym głosem. – Dość kłótni o zmarłych! Czy Solaufein i 

Khalid byliby zadowoleni, widząc, że bijecie się tylko z frustracji?!
Obydwie znieruchomiały. Po chwili milczenia SiNafay wyciągnęła rękę do Jaheiry.

***
Czterech poszukiwaczy przygód opuściło gospodę następnego wieczoru. Prowadziła ich 

SiNafay Vrinn, której oczy rozjaśniał karmazynowy płomień, taki, jak na Wybrzeżu Mieczy. 
Opuścili promenadę, by, przeciskając się między żebrakami, dotrzeć do dzielicy nędzy 
Athkatli. Drowka odpychała natarczywe ręce z wyższością.

Przed znaną gospodą – „Miedzianym Diademem” czekał na nich młody mężczyzna. 
Uśmiechał się przyjaźnie.
- Witajcie, czy zechcecie mnie wysłuchać? Mam dla was propozycję.
- Jaką?
- Mogę wam pomóc odnaleźć tę Imoen.

Oczy mrocznej elfki zwęziły się niebezpiecznie.
- Skąd o niej wiesz i kim jesteś?
- Ha, ha! Trochę mnie poniosło i zapomniałem o dobrych manierach. Jestem Gaelan Bayle. 

Mogę cię zaprowadzić do mojego domu, tam omówimy to dalej.
- Skąd mam wiedzieć, czy to nie pułapka?
- Ha! Po co miałbym zastawiać na ciebie pułapkę.

Drużyna poszukiwaczy przygód podążyła za Gaelanem.
***

Gaelan uśmiechnął się do napiętej kobiety przed nim.
- A więc dotarliście na miejsce – zachichotał.
- Radzę sobie – warknęła SiNafay. – A teraz powiedz mi, gdzie jest Irenicus.
- Moi przyjaciele mogą znaleźć i czarodzieja, i tę Imoen… Powiedzmy… za 20 000 sztuk 

złota.
- Dwadzieścia tysięcy? To zdzierstwo! Ten… Irenicus… zamordował mojego męża! – 

zawołała towarzyszka drowki.
Gaelan Bayle wzruszył ramionami.

- 20 000 albo moi przyjaciele nie będą mogli ci pomóc.
Drowka zacisnęła rękę na rękojeści podwójnego miecza.

- Zyskać możesz, że ujdziesz z życiem! – warknęła.
Barczysty człowiek położył jej rękę na ramieniu.

- A jak mamy zdobyć te pieniądze?
„Nareszcie jakiś rozsądny” pomyślała mroczna elfka, ale szybko zmieniła zdanie. 

Wywinęła się spod dłoni Minsca i trzasnęła go pięścią w twarz.
- Mój siostrzeniec zaprowadzi was do Miedzianego Diademu – uśmiechnął się Gaelan.

25 Moje dzieci, mój kochanek....
- oni nie żyją....



Tpwarzysze wyszli z mieszkania człowieka. SiNafay klnąc kazała chłopcu zaprowadzić 
się do Miedzianego Diademu. Opierając się na Jaheirze podeszła do kontuaru.
- Pokoje proszę, rivvil! – warknęła.

Rozdział 14
Aluin iz’xzizz del Imoen – belaern / Droga do pomocy Imoen - bogactwo

Następnego wieczoru SiNafay zwołała do siebie wszystkich towarzyszy. Ku jej zdumieniu 
przyszedł też młody rycerz, przesiadujący w tawernie.
- Jestem Anomen Delryn, giermek Zakonu Promiennego Serca. Witajcie, nieznajomi. Czy 

podążacie drogą dobra, czy też zła?
- Pośrodku, że tak powiem – warknęła SiNafay. – W tej chwili chcemy upolować pewnego 

łajdaka i… zemścić się.
Jaheira wyciągnęła rękę do Anomena i posadziła go obok towarzyszy.

- SiNafay? Skąd twoja dziwna mina?
- Koszmary – drowka potarła głowę. – I jeszcze jedno – widziałam Imoen i Irenicusa.

Yoshimo, dotychczas siedzący w kącie i bawiący się swoimi warkoczykami, podniósł 
głowę.

- I co?
- Zostali schwytani… przez Zakapturzonych i wysłani gdzieś… do Czarowięzów?

Mroczna elfka potarła skronie, opuściła głowę. Z jej gardła wyrwał się gwałtowny jęk.
- Straciłam rodzinę, czy mam stracić jeszcze małą Imoen?
- Rodzinę? – Anomen zamrugał oczami.
- A ty, Anomenie Delryn, czy nigdy nic nie straciłeś? – zapytała Jaheira.
- Matkę – wyszeptał młody rycerz, jego oczy pociemniały.

Druidka ponuro pokiwała głową.
- Jak ja… i SiNafay… i Imoen, którą chcemy ocalić.

Giermek Zakonu pokiwał głową.
- Jestem Anomen, kapłan – wojownik Helma i oddaję swoje ostrze na wasze usługi. Ale 

ostrzegam, jeśli pójdziecie złą drogą, stanę przeciw wam.
Mroczna elfka prychnęła.

- Głupcze, jeśli spróbujesz, będziesz martwy zanim krzykniesz do Helma!
Minsc oparł rękę na jej ramieniu.

- Spokojnie, towarzysz zawsze się przyda. Gdzie pójdziemy?
- Jeśli ścigacie czarodzieja – Yoshimo odezwał się cicho – nie byłoby źle iść do dzielnicy 

rządowej.
Rycerz pokiwał głową, drowka dźwignęła się na nogi.

- Zatem idziemy.
***

Słowa Yoshimo może i były prawdziwe, ale po wejściu do dzielnicy powitał ich niezbyt 
przyjemny patrol straży. Mówili o morderstwach na ulicach… w nocy. Uwagę Minsca 
przyciągnęły pobliskie głosy. Do pala przywiązano mroczną elfkę o znajomej twarzy. Miała 
fioletowe w mroku oczy i białe włosy.
- Patrzcie na przeklętego drowa, którego sprowadziliśmy! Ta kreatura bezmyślnie przyszła 

do nas, bracia moi, licząc, że jej nie złapiemy!
- Nic nie zrobiłam! Szłam przez miasto…
- Nic nie zrobiłaś? Jesteś mrocznym elfem, może nie? To wystarczający powód!
- Spalić ją! Spalić mroczną elfkę! – krzyczał tłum.



- Tak, spalić elfa! Jej czarni, diabelscy bracia zamordowali moją rodzinę!
- Nie! Nau! Oloth phlynn d’jal!26

- Wypluwaj z siebie swoje złe słowa, mroczny elfie, ale przygotuj się do podróży! Podroży 
na tamten świat!

- Nie! Czekaj… Poznaję cię! To ja, Viconia DeVir! Błagam cię, musisz pamiętać! Ocal 
mnie przed tymi szaleńcami!

- Nie kocham mrocznych elfów, ale wydaje mi się, że ta kobieta nic nie zrobiła – odezwała 
się Jaheira.
Rashemita zmrużonymi oczami wpatrywał się w drowkę.

- Ta mroczna elfka to przyjaciółka Dynaheir! – zawołał.
SiNafay dobyła miecza, w jej zmrużonych oczach zapłonął karmazynowy ogień.

- Ci głupcy nauczą się, co znaczy napastować drowkę szlachciankę! – warknęła.
Dwoma skokami znalazła się przy Viconii i przecięła mieczem jej więzy. Kapłanka Lloth 

zeskoczyła ze stosu i zaśpiewała.
- Lloth, balbau ussta del ssussun velve!27

W jej prawej dłoni ukształtowało się płomieniste ostrze. Z okrzykiem: Ultrinnan! 
zaszarżowała na najbliższego kapłana.
- Kim jesteś, że ośmielasz się łamać wyroki Beshaby? Zaraz objawi się tu potęga Pani 

Zamętu! – krzyknął.
SiNafay uśmiechnęła się tylko dziko, gdy płomienne ostrze Viconii wypaliło dziurę w 

piersi kleryka. Tłum rozbiegł się w popłochu.
- Naprzód! Za poległych! – krzyknęła Jaheira, waląc innego kapłana sejmitarem w twarz.
- Za Khalida – dodał Minsc, przyglądając się krótkiej pogoni Yoshimo za klerykiem.
- Lloth tlu malla! – sapnęła Viconia. – Vendui’! Już po raz drugi ratujesz mi życie, ale, jak 

widzę, w trochę innej kompanii. Gdzie Khalid? Co tu porabiacie?28

- Mamy odnaleźć Imoen, którą porwał szalony Irenicus.
- Naprawdę chcesz ratować to denerwujące ludzie dziecko?
- Jest moją siostrą – odpowiada poważnie mroczna elfka.
- Gdzie Khalid z Calimshanu?

Milczenie. Ciężkie milczenie, jak to, gdy Viconia pytała ich o Goriona.
- Khalid… elghinnyrr?
- Xal – Jaheira odpowiada drżącym głosem. – Irenicus elgg Khalid d’jivvin…
- Ty znasz nasz język! – zdumiała się kleryczka Lloth. – A Solaufein? Gdzie drow z Ust 

Natha?
- Podzielił los Khalida i Dynaheir – mówi poważnie Minsc.
- Solaufein Jae’llat elghinnyrr?! – Viconia nie opanowała głosu.
- Xal. Uk elghinnus d’jivvin… sargh! – powiedziała cicho Jaheira.29

Viconia polożyła rękę na ramieniu mrocznej elfki przyjaciółki, ale ta ją strząsnęła.

Rozdział 15
Xzizz del Imoen – malarin izil Bodhi / Pomoc Imoen – walka z Bodhi

26 Nie! Ciemność na was wszystkich!
27 Lloth, daj mi słoneczne ostrze!
28 Chwała Lloth! Witajcie!
29 Martwy?
- Tak. Irenicus zabił Khalida wśród tortur.
- Martwy?
- Tak. Został zamęczony na śmierć... przekleństwo!



SiNafay Vrinn wyprowadziła towarzyszy z gospody „Pięć Dzbanów” w dzielnicy 
mostów. Zapadał już zmrok. Przed drzwiami czekała ciemnowłosa kobieta o bladej skórze, 
która przedstawiła się jako Valen.
- Słyszałam, że chcecie zebrać pieniądze, by uratować waszą małą przyjaciółkę Imoen. Tak 

się składa, że macie już 15000. Jeśli chcecie poznać ofertę mojej pani, przyjdźcie po 
zmroku do dzielnicy cmentarnej.

- Paskudne miejsce, czemu mamy spotkać się akurat tam? – spytał Minsc.
- Pytania, pytania – wszystko w swoim czasie – zaśmiała się Valen.

Po zmroku, w ciemnościach, które nie przeszkadzały mrocznym elfkom, drużyna stanęła 
na brukowanej alei za murem miejskiego cmentarza w Athkatli. Przed SiNafay stała 
bladoskóra, piękna kobieta o niewątpliwie elfim rodowodzie, ciemnych oczach, niczym 
studnie i kruczych włosach.
- Widzę, że jesteście. Już się martwiłam, że będę musiała ukarać Valen za to, że nie 

dostarczyła wiadomości.
- Jestem, więc czemu mi nie powiesz, czego chcesz.
- To delikatna sprawa, potrzebuję waszej zgody zanim coś podejmiemy. Pozwólcie że się 

przedstawię. Jestem Bodhi. Wiem, że szukacie waszej zaginionej Imoen i Irenicusa. Za 
15000 mogę wam pomóc ją odnaleźć. Mam swoje własne porachunki z Irenicusem. Nie 
obchodzi mnie, co z nim zrobicie, ratując dziewczynę.

- Zgadzam się.
- Zatem przejdźmy nieco dalej, tam porozmawiamy. 15000 wezmę od razu, to sprawa 

drugorzędna. Tu, w tych grobowcach, będzie wasza kryjówka. Waszym zadaniem jest 
przeszkodzenie Złodziejom Cienia. Pierwsze zadanie to wykradzenie paczuszki w dokach. 
Zróbcie to szybko, inaczej za kilka dni statek odpłynie.
Mroczna elfka kiwnęła głową. Bodhi zniknęła w krypcie.

Rozdział 16
Brynnlaw lu’ Faern’Jiv’undus / Brynnlaw i Czarowięzy

SiNafay Vrinn stała na pomoście w Athkatli ciemną nocą, a za nią znana już drużyna. 
Przed nimi ich zleceniodawczyni, Bodhi, układała się z Saemonem Havarianem, kapitanem 
statku, który miał ich przewieźć do Brynnlaw, wyspy, która była jedyną drogą do 
Czarowięzów.

Podróż upłynęła spokojnie. Na horyzoncie pojawił się tylko jeden piracki statek, który 
szybko odpłynął. Saemon chełpił się, że nigdy go nie atakują, ale nikt go nie słuchał. 
Marynarze byli zajęci swoją robotą – a towarzysze wisieli uczepieni relingu.

Korgan wisiał, niemal nurzając się w wodzie, i wymiotował. Pobladł bardzo i stracił wiele 
ze swej siły i wytrzymałości. Nie mógł utrzymać topora w rękach. Viconia więc, która nie 
mogła mu zapomnieć złośliwych uwag, w najgorszej burzy wyrzuciła go za burtę.
- Tak skończył pasażer na gapę – skwitowała to Jaheira.

Mroczna elfka kuliła się obok niej, a jej spokój i pewność pozwalały jej wytrzymać fale, 
wiatr i inne niedogodności morza, których nie znała, ponieważ największe morze Podmroku 
znajdowało się na południowy wschód od jej krainy.

Po kilku godzinach katorgi okręt dobił do brzegu w Brynnlaw w porcie na małej wyspie. 
Nad miasteczkiem górowała wielka góra. Haer’dalis wyskoczył na brzeg zapatrzony w nią i 
niemal się zderzył ze śmiejącym się Saemonem Havarianem.

Za jego plecami stały dwa wampiry, nasłane przez Bodhi. „Bodhi musi mieć wiele  
wspólnego z Jonem Irenicusem” – pomyślała z pewnością drowka. Sejmitar Jaheiry, która 
broniła ich przed wichurą, rozpłatał potwora. Anomen Delryn użył swej mocy, by zamienić 
obydwa w kupę kości.



SiNafay słaniała się na nogach, pozwoliła się bezwolnie prowadzić Viconii. Anomen 
otworzył drzwi kopnięciem, za nim szli Haer’dalis i Jaheira, a kolumnę zamykał Yoshimo. 
Stojący przy kontuarze czarodziej odwrócił się i zaczął mówić. Za nim pojawił się zabójca i 
wbił mu nóż w plecy, a potem rzucił się na nią.

Prawie nieprzytomna elfka upadła w ramiona kapłanki, sztylet musnął jej włosy. Ciężki 
półtoraręczny miecz kapłana Helma powalił łotra na ziemię. Viconia wzruszyła ramionami, 
patrząc, jak wszyscy wpatrują się w ciało. Rzuciła karczmarzowi kilka monet i prawie 
wniosła drugą drowkę na górę.

***
Następnego dnia wszyscy czuli się dużo lepiej. Oczy SiNafay Vrinn nie były mętne i 

zamglone, odzyskały część dawnego blasku. Z swoją pewnością poprowadziła przyjaciół 
stromą ścieżką w górę, w kierunku szczytu. Anomen Delryn szukał wszędzie zła, co 
kwitowali śmiechem, ale na coś się w końcu przydał – wskazał jeden z domów.
- Nareszcie nie wyglądasz jakbyś była przesycona ziranem – zakpiła Viconia DeVir, 

otwierając drzwi kopniakiem.
Mroczna elfka odpowiedziała piorunującym spojrzeniem. Chwilę później musiała zająć 

się czarodziejem, który na ich widok cofnął się, mamrocząc coś niezrozumiale. Nigdy nie 
grzesząca cierpliwością kapłanka wystrzeliła, przerywając mu zaklęcie. Chwilę później jego 
pierś rozpłatały dwa miecze Haer’dalisa.

Jaheira podniosła księgę zaklęć i wrzuciła ją do bezdennej torby, a potem wzięła do ręki 
połyskujący zielony kamień z wyrytymi na nim runami. Pulsował lekkim światłem.
- Kamień strażniczy – ostrzegł bard. – Mówią, że na szczycie góry jest przejście.

Biegiem, ponieważ klejnot parzył im ręce, rzucili się na szczyt góry. Klejnot błysnął. Stali 
nad wąskim mostem w potwornym wyspiarskim azylu. W oddali kłębiła się nienaturalna 
mgła. Drogę zagradzały lśniące zielone bariery, kiedy zetknęły się z kamieniem trzymanym w 
wyciągniętej ręce Viconii, znikły.
- Czarowięzy – mruknęła Jaheira, najlepiej znająca Amn.

Haer’dalis otworzył przejście między wymiarami i przyjaciele stanęli pod drzwiami do 
Azylu, gdzie trzymano Imoen. Przy drzwiach czekał na nich koordynator Zakapturzonych 
Czarodziejów. Powitał ich uprzejmie i oprowadził długim korytarzem, przedstawiając 
każdego z więźniów. Na końcu stała Imoen, która jednak nikogo nie poznała.
- Wpadłaś tu, żałosna, głupia drowko, by szlachetnie ratować swoją siostrę. Wlazłaś prosto 

w moje sieci – rozległ się jego znajomy głos. Irenicus.
- „Lil waela lueth waela ragar brorna, lueth wund nind, kyorlin elghinn” – wymamrotała 

Viconia.30

- Co… Co zrobiłeś? Cokolwiek byś nie zamierzał, przeszkodzę ci!
- Och, to nic takiego. Wystarczyła odrobina ziół… rzadka mieszanka… dosypana przez 

Saemona Havariana do jednego z posiłków. To wystarczy… Nie ma bitwy, nie ma 
heroizmu – jest jedynie ciemność i sen.
Drowka osunęła się powoli na ziemię. Nie miała zawrotów głowy, nie zwymiotowała, w 

przeciwieństwie do towarzyszy, którzy leżeli pokotem. Wymamrotała cicho imię swej 
prawdziwej matki i zwaliła się na kolana. Ostatnim, co widziała, była twarz Jona Irenicusa. 
Rozwarte w krzyku usta Imoen.

***
SiNafay Vrinn ocknęła się skuta w klatce w małym laboratorium. Wokół stali zamknięci 

w klatkach zabójcy Złodziei Cienia, których Irenicus użył, by niszczyć Imoen. Przed klatką 
stali Bodhi i Irenicus. Jej towarzysze leżeli skuci w kącie. Imoen nigdzie nie było widać.
- Obudziła się, bracie – mruknęła wampirzyca.

30 Głupi i nieostrożny odnajduje pułapki, a wśród nich, czekającą śmierć – powiedzenie drowów



Pogładziła pazurem policzek mrocznej elfki, która stała nieporuszona, powtarzając w 
myślach litanię do Lloth.
- Jesteś silna – Jon Irenicus podszedł bliżej. – Jesteś dość silna, by wytrwać tortury. 

Silniejsza od swej siostry, Imoen. Ale to twoja iskra mi pomoże osiągnąć nieśmiertelność, 
zwalczyć klątwę. Moja dusza gnije od środka, ale już zaraz sobie z tym poradzę. Zastąpię 
ją twoją duszą. Ciekawe, jak długo wytrzymasz, pozbawiona duszy.

- Po co ci więc Imoen? – drowka zacisnęła zęby.
- Ha, ha! Ty tego nie wiesz? Ona jest twoja siostrą, w stopniu większym, niż sądzisz. Imoen 

jest córką twojego ojca. Jej dusza uratuje moją siostrę, Bodhi. My będziemy wolni, klątwa 
naszych żałosnych pobratymców będzie zdjęta, a wy, boskie dzieci, będziecie mogły do 
woli przeklinać Ellesime i jej lud elfów.
Ciałem SiNafay wstrząsnął potworny ból. Odpływała w sen, ale zdążyła jeszcze wydusić.

- Zdradziłaś mnie, Bodhi! Kłamałaś! Któregoś dnia się zemszczę!
Wampirzyca jedynie uśmiechnęła się, pokazując kły.
Mroczna elfka zapadła w sen. Stała przed bramą do ogrodów Candlekeep, wypaczonych, 

zniszczonych, niczym jej serce po śmierci Solaufeina. Włóczyła się wokół. W cytadeli nie 
było żywej duszy, poza jej uśpionymi przyjaciółmi. Patrząc na twarz Anomena Delryn 
odczuła znowu ból na wspomnienie syna domu Jae’llat.

Przeszła przez bramę i zachwiała się gwałtownie. Stało przed nią coś, nie, ktoś… w kogo 
nie mogła uwierzyć. Zakuty w czarną zbroję. Wymachiwał ciężkim mieczem. Jego czerwone 
oczy zapłonęły na jej widok. Bhaal, jej boski ojciec, którego iskra wypełniła wtedy ciało 
Alaka Mylyl.
- Jestem tobą… Jestem twym instynktem… Nie możesz mnie pokonać… - zadudnił jego 

głos.
- Nie obchodzisz mnie, potworze! – drowka zamachnęła się mieczem.

Pomimo że Qu’ilth przebijał się przez szpary zbroi, Bhaal nie odnosił żadnych ran. Jego 
ciężki miecz nie trafił jej jeszcze, ale wiedziała, że to długo nie potrwa. Otarła pot z czoła i 
rozejrzała się wokół. Drzwi do wewnętrznej cytadeli pilnował demon. Belshazu. Wtedy 
usłyszała głos Imoen, słaby i urywany.
- Znajdź mnie wewnątrz… Sama go nie pokonasz… razem nam się uda… znajdź mnie 

wewnątrz… - echo poniosło jej zamierający głos.
Zerknęła przez ramię. Bhaal ją ścigał. Wpadła na schody, z zatrutym nożem w dłoni, 

Belshazu odsunął się na bok, gdy krzyknęła mu imię swej bogini. Przebiegła przez hol 
cytadeli – posąg Alaunda został zniszczony – i dopadła Imoen.
- Razem nam się uda – krzyknęła młoda czarodziejka na widok siostry.

Zaatakowała Bhaala czarami i, ku zdumieniu SiNafay, Bhaal, ich wspólny ojciec, 
zachwiał się ranny. Następne zaklęcia również trafiły. Nie myśląc już o nim jako o ojcu, lecz 
wyłącznie jako potworze, doskoczyła i zaczęła ciąć go mieczem. Bóg runął.

***
SiNafay Vrinn ocknęła się, leżąc poobijana i potłuczona u stop schodów, na których 

szczycie stała Bodhi. Wampirzyca musiała nią cisnąć, gdyż na ramionach miała sińce. Imoen 
klęczała obok, podobnie potraktowana.
- Jon Irenicus chciał was obie zabić, ale ja dam wam szansę. Znajdźcie drogę przez labirynt. 

Będę czekać. Jeżeli szybko mnie nie znajdziecie, boskie dzieci, klątwa zabije was już 
tutaj. Wyścig się zaczyna – dawna elfka odwróciła się i odeszła.
Drowka uniosła głowę i spojrzała na chlipiącą siostrę. Jej przyjaciele dźwigali się z ziemi.

- Znowu jesteśmy razem. Jak we śnie. Razem jesteśmy silne. Razem pokonamy Irenicusa. – 
jej wnętrzności ścisnęła znowu nienawiść.



- Jakim śnie? – Imoen zamrugała oczami. – Ja nic nie czułam. Tylko pustkę. Ale może ty 
jesteś bardziej przyzwyczajona do… do iskry Bhaala. Wiesz o tym dłużej.

- Od kiedy zabiłam Sarevoka – skinęła głową. – Ale ty… trudno mi uwierzyć, że jesteś 
moją siostrą.

- Uwierz – poradził głos Jaheiry. – Ja chcę dotrzymać obietnicy złożonej Gorionowi.
Ludzka czarodziejka dźwignęła się na nogi. W głowie jej się zakręciło. Mocna dłoń 

siostry podtrzymała ją. Mężczyzna o skośnych oczach ruszył w głąb tunelu, za nim pozostali. 
Niebieskowłosy przystojniak podtrzymał ją ramieniem.
- Rusz się, mały ptaszku, inaczej zgnijemy w tej klatce – powiedział.
- Haer’dalis – przedstawiła go mroczna elfka. – A Kozakurczyk na zwiadzie to Yoshimo z 

Kara-Turu, brat Tamoko. Jest jednak dużo lepszy niż ona. Szukał jej. Obok niego idzie 
Anomen Delryn z Athkatli.
Podążyli za Jaheirą, która zaczekała na nich. Z mroku wpatrywały się w nich fiołkowe 

oczy Viconii DeVir. Szli labiryntem od dłuższego czasu, otwierając kolejne drzwi i 
rozwiązując zagadki dzięki bystremu umysłowi kapłanki Lloth. Brązowe oczy Imoen 
chłonęły wszystko, ale z odrobiną niepokoju.
- Kogoś mi tu brakuje – mruknęła wreszcie.

Twarz SiNafay stężała. Yoshimo, Anomen i Jaheira przerąbywali sobie drogę przez 
minotaury.

- Solaufein i Khalid? – zapytał bard. – Znałaś ich?
- Haer’dalis! – ryknęła wściekła drowka.

Puściła siostrę i pobiegła naprzód, byle bliżej walki i śmierci, byle dalej od bolesnych 
wspomnień. Przepchnęła się pomiędzy powalonymi przez ogień trollami i biegła dalej. Za 
zakrętem czekała ją niespodzianka: Bodhi w otoczeniu kilku młodych wampirów. Pomyślała 
o utraconych przyjaciołach – Solaufeinie, Khalidzie, Dynaheir – i o jej zdradzie. Porwała ją 
fala wściekłości, wzrok zamglił się na czerwono.
- Cóż to, dziecię Bhaala się zmienia?! – krzyknęła wampirzyca.

Długie pazury Zabójcy przecięły jej klatkę piersiową. Wrzasnęła. Dostrzegła tylko 
okrutną radość, gdy stwór rzucił się na jej serce i zaczął je zjadać. Wyrwała się potworowi, w 
jakiego przemieniła się mroczna elfka, za co zapłaciła rozpruciem brzucha, i uciekła przez 
portal, który zaraz potem zniknął.

Zabójca rozdarł właśnie na kawałki młode wampiry, gdy w wejściu stanęli jego 
towarzysze. Zagapili się na potwora. Anomen Delryn ryknął, czując jego zło, i rzucił się na 
niego. Miecz kapłana Helma odbił się od chitynowego pancerza, a jego ramię szarpnęły 
pazury. Viconia pociągnęła go do tyłu.
- Ty głupi mężczyzno, nie masz szans w starciu z czymś takim! Co to w ogóle jest?! – 

krzyknęła, bandażując jego ramię.
- Zabójca – powiedziała Jaheira.
- Potwór, dziecko Bhaala, bliski jego awatarowi – wyjaśnił bard.

Zabójca zachwiał się, gdy SiNafay odzyskała kontrolę nad swoim umysłem i swoim 
nowym ciałem. Czerwone oczy potwora zamrugały. Chwilę później przemiana się skończyła. 
Zszokowana drowka osunęła się na kolana, walcząc z osłabieniem i bólem, łzy stanęły jej w 
oczach.
- Czy jeszcze jesteś po naszej stronie i ścigasz Irenicusa, mroczna elfko?! – wrzasnął 

Anomen.
- Khalid, Dynaheir, Solaufein – o czym mówił mi Haer’dalis? – zapytała Imoen.

Mroczna elfka naparła na ciężkie drzwi z na pół rykiem, na pół warknięciem, na pół 
szlochem. Ustąpiły, ukazując schody, gdy Viconia umieściła rogi na posągu minotaura.

***



SiNafay Vrinn kilka następnych chwil nie była w stanie zapamiętać. Dziwna, kamienna 
sala z rzędem duchów, jaskinia mykonidów, gdy pomyślała, że wróciła do Podmroku, grupa 
trolli. Słowa i obrazy dudniły jej w głowie, nierzeczywiste, mętne. Przebyła próby dzięki sile 
woli.

Rzeczywisty był dopiero kamienny, marmurowy dziedziniec Czarowięzów. Towarzysze 
zeszli schodami w dół. W korytarzu zaatakował ich na poły obłąkany mężczyzna.
- Wypuść więźniów z cel, głupcze! – rozkazała Viconia.

Dozorca otworzył cele i zaraz potem rzucił się na kapłankę. Silny cios buzdyganem w 
głowę rozciągnął go, martwego, na ziemi. Towarzysze przestąpili martwe ciało, by znaleźć 
się w sali z więźniami. Wszyscy byli znani z opisów Irenicusa, ale znali też trzech z 
wcześniejszych chwil.
- Wanev – zawołała Jaheira. – Kiedy tylko zabijesz Irenicusa, odzyskasz przytułek.
- Dradeel, kiedy tylko Jon będzie martwy, będziesz wolny – zawołała Viconia. – Wrócisz 

na wyspę.
- Tiax – mrocznej elfce zostało przekonanie szalonego gnoma. – Kiedy zabijesz Irenicusa, 

będziesz mógł wrócić do Wrót Baldura i rządzić wszystkimi.
Dawny koordynator, elfi mag z wyspy na Morzu Mieczy i szalony gnom kapłan Cyrica z 

Wrót Baldura stanęli po stronie towarzyszy i razem przekonali pozostałych do dołączenia do 
walki z Irenicusem. Cała grupa zeszła schodami w dół.

Na dole, w tym samym laboratorium, w którym więził córki Bhaala, czekał Jon Irenicus. 
Wyśmiał szaleńców, wyśmiał towarzyszy i wezwał ich wypaczone klony. Wybuch płomieni 
Haer’dalisa zniszczył potwory, zanim zdołały zaatakować. Na SiNafay rzucili się zabójcy, ale 
uwięźli w sieci wyczarowanej przez Imoen.

Przyglądali się, jak Jon Irenicus niszczy szaleńców swoją magią. Jednakże sam też 
odnosił rany. Viconia spokojnie wystrzelała uwięzionych morderców. Imoen i Haer’dalis 
zaczęli walkę na zaklęcia z Irenicusem. Jaheira, Minsc i SiNafay wpatrywali się w niego 
zmrużonyni oczyma. Czekali na swoją zemstę. Ryknęli razem i rzucili się w jego stronę.

Irenicus znalazł się nagle w pierścieniu roztańczonych ostrzy. Mógł się tylko uchylać 
przed dwoma drowkami, ale zmusił pozostałych do cofnięcia się. Osłonił się przed czarami 
pozostałych, którzy szukali sposobu na przebicie osłony. Wtedy do walki rzucili się Anomen i 
Yoshimo.

Śmiercionośne zaklęcie, które odczytał morderca, ze zwoju sporządzonego przez Bodhi, 
wyssało duszę Kozakurczyka i zwęgliło jego ciało. Yoshimo był martwy.
- Zdrajco – syknął przez zęby Wygnaniec i rozpoczął zaklęcie.

Anomen Delryn zastygł w bezruchu z bronią uniesioną do ciosu. Potem czas zamarł. 
Irenicus wyszedł spomiędzy krzyżującej się broni i wycelował w kapłana palec, nucąc czary. 
Nawałnica lodu, potem meteorów, a na końcu symbol, który miał pozbawić przytomności 
mroczną elfkę.

Czas ruszył. Towarzysze rozpierzchli się w popłochu. Viconia wyła na ziemi, poparzona 
meteorami. Jaheira szczękała zębami z zimna wywołanego uderzeniem nawałnicy. Minsc 
upuścił rozgrzany miecz. SiNafay skoczyła w stronę mordercy Solaufeina, jej Qu’ilth przeciął 
powietrze, a Anomen został na miejscu.

Wtedy kapłana ugodziło ostatnie zaklęcie. Osunął się na ziemię, tracąc przytomność. 
Pozostali byli poza zasięgiem symbolu. Delryn krwawił z licznych ran, gdyż był celem 
wszystkich czarów. Irenicus zaśmiał się, rzucił ostatnie spojrzenie na pobitych przyjaciół i 
znikł. 

Elfka potknęła się, podtrzymała ją Imoen. Pozostali dźwigali się z ziemi, poobijani i 
wściekli. Haer’dalis zarzucił sobie nieprzytomnego Delryna na ramiona. Yoshimo był 
nieodwracalnie martwy. Viconia i Jaheira zdołały uleczyć najgorsze rany.
- Wynośmy się stąd. Ten morderca znowu nam uciekł – warknęła drowka.



- On i jego siostra zapłacą za śmierć Dynaheir… - mruknął Minsc.
- … Khalida i Solaufeina – dokończył bard. – Ale musimy stąd wyjść.

W korytarzu czekał na nich Saemon Havarian.
- Irenicus was uwięził i wykorzystał? – Jaheira popatrzyła na kartki w swej dłoni, pamiętnik 

Irenicusa. – Cóż, to nie moja wina. Zrobiłem, co mogłem. Teraz chyba nie macie wyjścia. 
Albo macie, dwa: wydostać się ze mną lub wyjść przez portal w piwnicy Czarowięzów.
Zamknięty na amen – dopowiedziały palce Viconii.

- Zgadzam się – mroczna elfka podeszła do niego. – Zabierz nas ze sobą.
- Doskonale. Kiedy już wyjdziecie, znajdźcie mnie w Brynnlaw. Pomogę wam go dogonić.

„Saemon? Nigdy więcej ci nie zaufam” – pomyślała SiNafay. – „Poradzimy sobie.  
Haer’dalis i Imoen wytropią Irenicusa, a wtedy go dościgniemy, przez ich czary. Jeśli teraz  
chcesz nas zabić, strzeż się zemsty Lloth”.

***
SiNafay Vrinn zachłysnęła się świeżym powietrzem. Klęczała na skale nad Morzem 

Mieczy, za jej plecami wznosiły się mroczne wieże Przytułku Czarowięzy. Uciekli, wszyscy. 
Towarzysze klęczeli lub leżeli obok, w tym nieprzytomny Anomen. Po kolei się podnieśli.
- Przynajmniej Saemon nas nie zabił – mruknęła SiNafay.
- Gdyby spróbował, zapłaciłby za to życiem, głupi jaluk – zagroziła Viconia.31

- Udało mu się jeszcze coś: zniszczył bariery. Spójrzcie, kto przybył – bard uśmiechnął się 
promiennie.
Towarzysze wstali i spojrzeli w wskazywanym kierunku. Stał tam młody drow 

mężczyzna, o srebrzystych włosach i brązowych oczach. Jego białe zęby i zdobiona srebrem 
szata czarodzieja skrzyły się w blasku wschodzącego słońca, podobnie potężny miecz u boku.

Haer’dalis zobaczył nagle, jak twarze wszystkich pozostałych poza Anomenem pokrywają 
się gwałtowną bladością. Viconia runęła na kolana, Jaheira westchnęła, Minsc i Imoen 
wyglądali na oniemiałych. SiNafay wpatrywała się w przybysza, nie mogąc złapać tchu. 
Potem powoli osunęła się na ziemię. Zemdlała.
- Dos phuul udossta abbil? – zapytała Viconia.

Drow osłonił ręką oczy przed słońcem, przyjrzał się jej, a potem zawołał.
- Xas, Viconia DeVir! Usstan zhah dossta abbil! – rozległ się znajomy głos.
- Solaufein Jae’llat?! – krzyknęła Jaheira.

Mroczny elf skinął głową.
- Gdzie Khalid i Dynaheir? – zawołał.
- Nindyn phuul elghinnyrr – powiedziała Jaheira.32

- Nie! A gdzie jest…
Nie dokończył zdania, zbladł śmiertelnie, gdyż pomyślał, że jego kochanka zginęła.

- Moja siostra? – dokończyła beztrosko Imoen. – Och, nic jej nie jest, biedaczka trochę za 
bardzo ucieszyła się na twój widok.
Syn domu Jae’llat z Ust Natha ruszył w stronę skał, nie zważając na ręce Haer’dalisa i 

Minsca zbliżające się do mieczy. Dostrzegł drowkę. Schylił się nad nią. Ona doszła już do 
siebie na tyle, by zarzucić mu ręce na szyję.
- Sola, myślałam, że podzieliłeś los Khalida – westchnęła.

Potrząsnął głową.
- Irenicus mnie zabił, ale znów żyję.

31 mężczyzna
32 Jesteś naszym przyjacielem?
- Tak […] Jestem twoim przyjacielem!
[…]
- Oni nie żyją.



Żadne inne słowa nie zabrzmiałyby w jej uszach jak piękniejsza muzyka.
- Nie myślałam, ze znów cię zobaczę – jęknęła.

Solaufein Jae’llat podniósł ją w ramionach bez trudu, jakby nic nie ważyła. Czuła się tak, 
jakby miała ulecieć w przestworza. Zanurzyła dłonie w jego srebrzystych włosach, postawił ją 
na ziemi, a potem ujął jej twarz w swoje dłonie. Zobaczyła w jego oczach łzy. Nachylił się i 
pocałował ją, zastygli tak na kilka chwil.
- Tęskniłem za tobą – wyszeptał, kiedy już mógł mówić.

Rozdział 17
Abbilen aluin ulu Ust Natha / Przyjaciele docierają do Ust Natha

Solaufein bez trudu ustalił położenie Irenicusa i Bodhi i przeniósł swych towarzyszy do 
Podmroku. Miał przy tym trans. We śnie Irenicus i Bodhi układali się w świątyni Lloth z 
Ardulace Despaną w otoczeniu jej córki i strażników oraz jego matki, Inthry Jae’llat.
- Czego od nas chcesz, Irenicusie? – zagrzmiała opiekunka drugiego domu.
- Możemy dać wam waszych żałosnych kuzynów z powierzchni – odrzekł.
- Poradzimy sobie z nimi bez waszej pomocy. Czemu chcesz z nimi walczyć?
- Dla zemsty. Damy wam mythal.
- Więcej szacunku, Irenicusie! Jesteś tylko mężczyzną – zgromiła go Ardulace.
- Tak jest, Matko Opiekunko – potulnie kiwnął głową. – Wszyscy odniesiemy z tego 

korzyści.
Do świątyni wszedł fechtmistrz drugiego domu, Kharza’lynn.

- Matko opiekunko, schwytaliśmy dwóch elfów z powierzchni. – powiedział.
- Wprowadź ich tu i poświęcimy ich katom.
- Chciałbym ich przesłuchać, matko opiekunko – rzekł Irenicus, zanim kaci zajęli się 

elfami.
Ardulace spojrzała na swoich przybocznych a potem skinęła głową. Jon Irenicus przeniósł 
wzrok na elfy.

- Co tu robisz?! Jesteś w zmowie z drowami, Joneleth?!… - krzyknął jeden z nich.
Na dźwięk imienia „Joneleth” Irenicus wpadł we wściekłość i spopielił obydwa elfy.

- Dziwny sposób zadawania pytań, Irenicusie – skwitowała to Inthra Jae’llat.
Mięśnie zagrały na twarzy czarnoksiężnika, ale skłonił się pokornie.

- Od tej chwili będę słuchał twoich słów, matko opiekunko – powiedział do Ardulace.
Bodhi milczała przez cały czas, jakby jej to nie obchodziło.

***
Drużyna towarzyszy: SiNafay Vrinn z Solaufeinem, Viconią DeVir, Jaheirą, Minscem, 

Haer’dalisem i Anomenem przedarła się przez wąski most pomiędzy dwoma tunelami 
Podmroku. Po iluzji Adalon wszyscy wyglądali jak drowy.
- Wyglądam jak mroczny elf – skrzywił się Minsc.
- Chyba napiszę o tym pieśń: Przebrani za drowy – odrzekł bard diabelstwo.
- Czy koniecznie musimy być takimi złymi istotami? – dziwił się Anomen.
- Zamknąć mordy! – ryknęła Jaheira, okazując najwięcej rozsądku. – Wy, mężczyźni, nie 

odzywacie się. Jakby ktoś pytał, wszyscy jesteśmy z Ched Nasad. Tzvin, Zaknafein i Ryld 
– macie pamiętać. Ja jestem Jaenra. Pozostali zostają przy swych imionach. Zrozumiano?

- Mądrze – uśmiecha się Viconia. – Najwyższy czas. Dołącz do mnie, Jaenro Oblodra. 
Zostaw tych głupich mężczyzn, nie są tego warci.
SiNafay skrzywiła się, słysząc nazwisko Jaenry, jakby było jej znane. Przed nimi 

przebiegł zgięty wpół drow i znikł w ciemności. Przed adamantytowymi wrotami czekał na 
nich strażnik. Solaufein westchnął, jakby go poznał.
- Na mą duszę, Merinid! Co tu robisz?!



- Solaufein?! – drow przetarł oczy. – Twoja matka będzie bardzo zadowolona z twojego 
powrotu, po tylu latach…

- Jestem Solaufein Jae’llat, Starszy Syn Trzeciego Domu, ja i moi abbilen przybyliśmy z 
daleka do Ust Natha – podetknął mu insygnia pod nos.

- Przechodź, mistrzu – strażnik odsunął się na bok, nie poświęcając innym nawet 
spojrzenia. – Zgłoście się w Trzecim Domu, potem w gildii, a potem…
Po drugiej stronie bramy Tzvin i Ryld głośno westchnęli. Jeszcze nie widzieli czegoś 

równie wspaniałego. Zaknafein przebierał palcami po rękojeści miecza, obserwując drowa 
chłoszczącego na śmierć duergara. Po chwili przybyła rozwścieczona kapłanka i zwyzywała 
go od ostatnich.
- Gdzie teraz znajdę niewolnika, głupcze?!
- M – matko, ten niewolnik nie chciał mnie słuchać…

Przerwał mu śmiercionośny cios buzdyganu, rozłupujący mu głowę.
- Mam więcej synów – podsumowała drowka, odchodząc.

Solaufein wodził wokół błyszczącymi z radości brązowymi oczami. Z niezwykłą 
pewnością ruszył w stronę jednego z charakterystycznych budynków na wąskiej kładce tego 
poziomu. Drugi zaś wznosił się nad ich głowami. Przed drzwiami stała kapłanka.
- Vendui’, dalnilil – powitał ją – Czy mogłabyś otworzyć nam przejście? Ja i moi 

towarzysze chcemy udać się do Opiekunki Inthry. Podobno chce mnie widzieć.33

- Solaufein – kobieta dotknęła pustego powietrza w drzwiach. – To dobrze dla naszego 
domu, że żyjesz. Czy jest z tobą twoja mistrzyni?

- Owszem. Pani SiNafay Vrinn z Ched Nasad.
- Dalharil lil Lloth – uśmiechnęła się Waerva i wyszeptała hasło. – Wejdźcie.

Tzvin i Zaknafein obejrzeli się jeszcze na łagodną, pełną kolistych tarasów i ostrych 
kątów, piękną architekturę Ust Natha, a potem weszli do środka. Wewnątrz było jeszcze 
piękniej. Ściany zdobione cennymi gobelinami oświetlały lampiony faerie.

Solaufein Jae’llat poprowadził towarzyszy przez korytarze swego domu do sali teronowej. 
Mężczyźni wiercili się nerwowo – nie mieli jeszcze do czynienia ze szlachtą drowów. Matka 
opiekunka Trzeciego Domu wstała z tronu na widok swego starszego syna.

Szczupłą dłoń oparła na buzdyganie. Jej ciało opinała suknia wysadzana czarnymi 
szafirami, spod której wyglądała czarna kolczuga.
- Witaj ponownie w Ust Natha, Starszy Synu. Od twojego odejścia upłynęły prawie trzy 

dekady. Kogo ze sobą przyprowadziłeś?
- Moją mistrzynię, SiNafay Vrinn z Dwunastego Domu Ched Nasad i naszych przyjaciół z 

Miasta Połyskliwych Pajęczyn. Viconia… Auvryndar i Jaenra Oblodra, matko.
- Myślisz że twoje przyjaciółki nie umieją same się przedstawić?!
- N – nie, matko…
- Matko opiekunko, Solaufein zna swoje miejsce. Oszczędził tym kobietom słów.

Inthra Jae’llat uśmiechnęła się.
- Oczekują cię w gildii wojowników, starszy synu – powiedziała i wstała na znak, że 

rozmowa skończona.
Wszyscy pokłonili się opiekunce i opuścili teren Trzeciego Domu.

***
W gildii wojowników powitał ich niemłody, ale krzepki drow wojownik, Manafein.

- Witaj, mistrzu. Wieści, jakie polecono mi przekazać, nie są może dla ciebie 
najpomyślniejsze. Jak najszybciej udaj się na plac na spotkanie ze służką Imrae w sprawie 
Faere.

33 Witaj, siostro.



- Faere? – oczy Solaufeina zwęziły się – Czyżby Faere Despana?
- Tej samej, mistrzu.

Czarodziej zaklął plugawo i ciosem na odlew zwalił Manafeina z nóg.
- Faere Despana! Ciągle tylko Faere! Oby Pajęcza Królowa pochłonęła jej przeklętą duszę!
- Całe miasto pamięta że byliście…

Cios długiego miecza pozbawił Manafeina wszystkich zębów.
- To było prawie sześć dekad temu, wael! Nie przypominaj mi!

Kiedy tylko opuścili gildię wojowników w Ust Natha, SiNafay wydarła się na Solaufeina.
- Kim jest ta Faere Despana?!
- Córką drugiego domu.
- Nie o to mi chodzi! Kim jest dla ciebie?!
- Nie wydzieraj się tak, ludzie na nas patrzą – mitygowała Viconia.
- Później ci powiem – westchnął czarodziej.

Odpowiedzią był cios który prawie zwalił go z nóg. Jaenra rzuciła jeden krótki czar, który 
sparaliżował jej mięśnie.
- Albo się uspokoisz, waela, albo wbiję ci sztylet w serce.

Oczy złapanej w sidła mrocznej elfki rozszerzyły się, kiedy kapłanka zaświeciła jej w 
oczy sztyletem. Rozluźniła się i zmusiła do uspokojenia. Wtedy kobieta zwolniła uścisk. Na 
placu targowym, na okrągłym podeście czekała na nich potężna kapłanka Lloth, Imrae, w 
kolczudze i z batem.
- Dalharil lil Lloth – powiedziała chłodno. – i jej towarzysze.
- Zgadza się, służko Imrae – SiNafay leciutko pochyliła głowę.
- Co mi powiedziano?! – wydarł się nagle Solaufein. – Że chodzi znowu o tę przeklętą sukę 

Faere Despana?!
- Powstrzymaj swój język, mężczyzno, albo go stracisz. Czy ty, SiNafay Vrinn, nie możesz 

poskromić swego kochanka? Matka opiekunka drugiego domu – podkreśliła te słowa – 
doniosła nam, że jej córka została uwięziona w jaskiniach. Jaskiniach pożeraczy.

- Czyli illithidów – wyrwało się czarodziejowi. – Służko, ja…
- … zamknę swoją bezużyteczną gębę – dokończyła ostro Imrae. – Milcz, głupcze albo 

zamilkniesz na zawsze.
Drowka uśmiechnęła się do potężnej kapłanki.

- Ardulace Despana i ja żądamy od was, abyście zabili illithidów w tunelach Podmroku, 
Solaufein ich tu ściągnie z podróży astralnej – posłała mu ostre spojrzenie – i uwolnili z 
ich niewoli Faere Despana. Ma bezpiecznie wrócić do miasta, zrozumiano?

- Oczywiście, służko Imrae – zapewniła SiNafay, a Solaufein nie miał innego wyboru, jak 
tylko przytaknąć.

***
W tunelach Podmroku Solaufein przeklinał los, który zagnał go do Ust Natha i kazał 

ratować Faere, a Anomen – Ryld poddawał w wątpliwość sens pracy dla drowów.
- Zamknąć jadaczki! – wrzasnęła Jaenra. – Męscy głupcy!
- Przed nami walka – dodała SiNafay Vrinn.

Na zakręcie stało kilku ludzi, którzy nawet nie zauważyli ukrytych w cieniu drowów. W 
ich plecach znalazły się szybko topór Tzvina, i miecze Zaknafeina i Rylda. Kobiety nawet się 
nie poruszyły. Cicha i niewidoczna drużyna zatrzymała się dopiero na moście pilnowanym 
przez grupę kuo-toan.
- Czego szukacie na naszym terenie, drowy? – warknął ich przywódca.
- Chcemy tylko przejść – odpowiada Jaenra.
- A dlaczego mamy wam ufać?



Król kuo-toan zamachnął się na nią mieczem, a wtedy przez jego rybią łuskę przebił się 
Qu’ilth, trafiając w serce. Buzdygan Viconii spadł na czaszkę bicza Umberlee. Zaknafein 
podniósł do ust drowi glaur i zagrał. Czysta, przenikliwa nuta sparaliżowała wojownika 
ryboludzi, pochylającego się nad Ryldem. Po chwili wydobył z niego wysoki dźwięk. 
Powietrze zadrżało i kuo-toa zmienił się w kamień.
- Alur, Zaknafein – powiedziała Jaenra, rozbijając czaszkę ostatniego.

Miajjąc zakręt barwnego, usianego kryształami tunelu znależli się w małej, osłoniętej 
jaskini. Twarz Solaufeina wykrzywiła się, jakby przeżywał straszny ból.
- Oni… prawie tu są… zaraz… ich ściągnę…
- Sola! – zaprotestowała drowka, ale za późno.

Pomimo twarzy skrzywionej z bólu, o jaki przyprawiała go bliskość illithidów, podniósł 
ręce i zaczął nucić, zamykając oczy. Jego dłonie otoczył obłok srebrzystych, astralnych 
pyłków.
- Oni… tu… są… - wycharczał i zwalił się na ziemię.

Mroczna elfka stanęła okrakiem nad nim, nie pozwalając sobie na niepokój, Tzvin zaklął i 
mocniej ścisnął topór, Viconia wyczarowała wokół siebie krąg ostrzy. Miecz Rylda opadł z 
wielką siłą na łeb umbrowego kolosa. Chwilę później drow zgiął się wpół, gdy trafiło go 
mentalne uderzenie łupieżcy umysłu. Skończyło się ono na szczęście chwilę później, gdy 
buzdygan i ostrza Viconii zmieniły illithida w krwawe strzępy.

Qu’ilth SiNafay przeciął drugiego, a trzeciego zamieniła w pył pieśń Zaknafeina. Tzvin 
tymczasem położył ostatniego umbrowego kolosa. Mroczna elfka pomogła wstać 
Solaufeinowi, który był blady, ale stał o własnych siłach. Wtedy w rogu jaskini 
zmaterializowała się piękna, ale tylko pospolicie, drowka szlachcianka.
- Co tu robisz, Solaufeinie? – obrzuciła go gniewnym wzrokiem.
- Służka kazała mi ciebie odnaleźć…
- … na polecenie opiekunki Ardulace Despana.
- Ardulace kazała wam mnie znaleźć?
- Mamy odstawić cię do Ust Natha pod eskortą.
- Nie potrzebuję twojej ochrony, głupcze. Sama wrócę. Chcę was widzieć przy wejściu do 

miasta – Faere odwróciła się dumnie.
- Oby Pajęcza Królowa pochłonęła jej czarne serce! – klął Solaufein, kiedy już znikła.

Rozdział 18
Draa mrann d’ssinss ph’malarin / Dwie kochanki walczą

SiNafay Vrinn, równie niezadowolona co Solaufein, i z tego samego powodu, wróciła z 
powrotem do Ust Natha, zabijając po drodze patrol svirfnebli. Hełm ich dowódcy kołysał 
się u jej pasa. Powód zaś niechęci zwał się Faere Despana i stał przed nimi u boku służki 
Imrae. W świetle miasta wydawała się piękniejsza niż w tunelach. Miała na sobie suknię, 
a pod nią kolczugę. W dłoni zważyła młot.

- Witaj, SiNafay. Widzę, że udało się wam uratować Faere. Wiedzcie, że córka Ardulace 
przybyła tu przed wami. – powitała ich służka Imrae.

- Mam dla was nowe zadanie: zabijcie patrol svirfnebli. Ten mały ludek zbytnio się 
rozkaprysił. Przynieście mi hełm dowódcy.

- Czy nie umiesz patrzeć, Despana? Co to jest? – Solaufein potrząsnął hełmem wiszącym u 
pasa jego obecnej kochanki.
Oczy kapłanki drugiego domu zwęziły się, gdy na niego spojrzała.

- No dobrze. Solaufeinie – Imrae zwróciła się do niego – masz zgłosić się do gildii. Faere 
chce się z wami widzieć w swoich komnatach gildii wojowniczek.

***



Komnaty Faere były przytulne, małe i zacienione, jeśli chodzi o wygodną sypialnię, gdzie 
za gobeliny służyła pajęcza sieć. Łóżko wykonano z drewna z powierzchni. Reszta komnat 
córki drugiego domu była oświetlona lampionami faerie i była przestronniejsza.

Sama Faere Despana nie zwróciła uwagi na nikogo poza Solaufeinem. Złapała go za 
ramię i zaczęła ciągnąć w stronę sypialni, nie zważając na SiNafay Vrinn, która złapała za 
podwójny miecz.
- No chodź, chodź, milutki jaluk… Zapomniałeś już, jak to było?…

Czarodziej miał chęć splunąć jej w twarz, ale się nie odważył. Viconia i Jaenra wyglądały 
na szczerze ubawione tą sceną. Faere tymczasem zawlokła go już do drzwi sypialni. Wtedy 
Solaufein zaczął walczyć. Szarpnął się wściekle, wyrywając się z jej rąk, a kiedy próbowała 
go złapać, rzucił czar i uderzył ją gołą dłonią.

Kapłanka wrzasnęła, gdy poraził ją ładunek elektryczny. Zacisnęła kurczowo rękę na 
szacie drowa, zdzierając ją. W tym momencie do komnaty wpadła SiNafay Vrinn, z mieczem 
w ręce, a jej oczy błysnęły wściekle na widok półnagiego drowa i porażonej żądzą Faere. 
Ciosem pięści wysłała kapłankę, pochylającą się nad Solaufeinem, na drugi koniec pokoju. 
Czarodziej kulił się, nie odzywał, więc podeszła do drowki.
- I jak, Faere? Przypomniało ci się coś? Milutki to on nie jest… - powiedziała szyderczo.

Kapłanka jęknęła i spróbowała sięgnąć po młot, więc wysłała go kopniakiem poza jej 
zasięg. Wtedy Faere zaklęła i skoczyła na przeciwniczkę, drapiąc paznokciami. Cios 
Qu’ilthem ostatecznie zakończył tę nierówną walkę. Solaufein dźwignął się z ziemi, zbierając 
poszarpaną szatę do kupy pomniejszą sztuczką. Spojrzał z nienawiścią na ciało Faere 
Despana.
- I co teraz zrobimy? – jęknęła Viconia na widok SiNafay. – Opiekunka Ardulace na pewno 

będzie chciała wiedzieć, co się stało z jej córką…
- Pomogę wam – czarodziej uśmiechnął się ponuro. – Ardulace wie o mojej przeszłości… i 

Faere… Wymyślę coś.
***

Jaenra namówiła przyjaciół na wizytę w tawernie. Była ona podobna do innych budynków 
mrocznych elfów. Ciemna, ozdobiona pajęczymi motywami, oświetlona czerwonymi 
lampionami faerie, i tchnąca obcym pięknem. Solaufein z szerokim uśmiechem podszedł do 
siedzących przy jednym ze stolików Nyma, starego drowa, i Merinida. SiNafay Vrinn 
tymczasem podeszła do karczmarza i poprosiła o trunki i pokoje.
- Witaj, Nymie – powiedział uśmiechnięty czarodziej, siadając obok nich. – Ty również, 

Merinidzie.
Obok drowich mężczyzn usiadła jego kochanka z dwoma pełnymi kuflami. Pozostali 

towarzysze usiedli przy sąsiednim stoliku nad winem ulaver i streea. Merinid uśmiechnął się 
lekko.
- Co masz nam do opowiedzenia, Solaufeinie? Z pewnością wiele się działo po twoim 

odejściu.
- Nie, wolę posłuchać waszych opowieści.
- Ja? Ja przyszedłem tu posłuchać innych. To zwyczaj, którego wy nie znacie, Nasadran – 

zwrócił się do drowki. – Ale mogę wam coś opowiedzieć. Moje Okrwawiny wypadły w 
czasie wyprawy na powierzchnię. Trafiłem na wioskę rasy zwanej „niziołkami”. Ależ te 
robaczki uciekały! A może chcecie posłuchać czegoś więcej?
Czarodziej po chwili wahania skinął głową.

- Wiecie, co to było Rozstrzaskanie i wiecie, co było przedtem. Drowy żyły na spalonej 
słońcem powierzchni, obok przeklętych faerie! Pewna mądra opiekunka poprowadziła 
grupę, która stała się mieszkańcami Ust Natha, w pobliże jaskiń. Ulokowała się w 



wielkim domostwie z trawy. Kiedy już miała zaprowadzić nasz lud do Podmroku, nagle 
zginęła.
Solaufein i SiNafay milczeli, nie wiedząc, co powiedzieć na ten niezwykły wywód.

- A wiecie jaki jest morał? – zakończył Merinid.
Potrząsnęli głowami.

- „W domu z trawy nie utrzymasz władzy” – powiedział i zaśmiał się.
- Mógłbyś zostać niezłym bardem – odezwał się Zaknafein.

Viconia zmiotła go z krzesła uderzeniem pięści, gdyż kapłanka Lloth, Tathlyn, właśnie 
wstała ze swego miejsca w przejściu w głąb gospody.
- Jak śmiesz opowiadać takie bluźnierstwa o naszych początkach i o naszej pierwszej 

władczyni z woli Lloth?
- Ależ Tathlyn… - zaczął.
- Milcz! A ty lepiej zrobisz, pomagając mi, inaczej też zginiesz.

Merinid wstał, aż załopotał jego czerwony kaftan, i w tym momencie drowka wbiła mu 
pod stołem miecz w serce. Wyznawca Vhaerauna zwalił się pod nogi kapłanki.
- Dziękuję, nieznajoma – uśmiechnęła się lekko.

Następnego ranka towarzysze zostali wezwani przed oblicze Ardulace Despana, 
opiekunki drugiego domu i zarządzającej tutejszą świątynią Lloth. Mężczyźni, poza jednym, 
musieli pozostać poza budynkiem. SiNafay Vrinn złożyła zdawkowy ukłon, podobnie jak 
Viconia i Jaenra, a Solaufein niemal zamiótł włosami podłogę.
- Witajcie – uśmiechnęła się leciutko Ardulace – Viconia i Jaenra z Ched Nasad, oraz… 

hmm… czy to nie SiNafay Vrinn? Dalharil lil Lloth?
Mroczna elfka kiwnęła głową.

- A to ty, Solaufeinie Jae’llat z trzeciego domu. Widziałeś się już z moją córką?
Drow uśmiechnął się w sposób niepozostawiający wątpliwości.

- Mam dla was zadanie, Nasadran… macie znaleźć krew księcia kuo-toan z wschodnich 
jaskiń, oko obserwatora i krew starszego mózgu illithidów z południowego zachodu, i 
przynieść je do mnie.
Solaufein otworzył usta, by spytać, po co, ale zgromiła go wzrokiem.

- Bez pytań, głupi mężczyzno! To sprawy, które rozumieją tylko kobiety!
- Oczywiście opiekunko – powiedziała Jaenra, uśmiechając się szeroko.

Opiekunka, nosząca na sobie zbroję pokrytą czarną krwią gorgony, odwróciła się do 
kapłanki i kilku strażników w pobliżu, uznając rozmowę za zakończoną.

***
Drużyna SiNafay Vrinn, pochodząca z Ched Nasad, powróciła do Ust Natha dzień 

później. Ostrza wszystkich, a także ręce kobiet były umazane krwią. Nie tracąc czasu udali się 
do świątyni Lloth i oczekującej ich Ardulace Despana.
- Czy przynieśliście już to?
- Owszem – SiNafay wyciągnęła flaszkę z krwią kuo-toa i oko obserwatora, Ryld musiał 

powstrzymać wymioty.
Opiekunka uśmiechnęła się zadowolona.

- Na chwałę Lloth! Podczas rytuału miasto zostanie zamknięte. Uprzedzam was, Nasadran: 
do jego końca nie możecie wyjść na zewnątrz.

- Na chwałę Lloth! – powtórzyła mroczna elfka. – Ile potrwa rytuał?
- Kilka dni – odpowiedziała nieobecnym głosem Ardulace.

„Czyli może się czegoś dowiemy” – pomyślała drowka i razem z przyjaciółmi udała się do 
tawerny. Ich nadzieje nie były płonne: druga z kapłanek zdecydowała się opowiedzieć 
wszystko SiNafay, podczas gdy jej kochanek walczył na arenie Szordrina.



- A więc, alurla, słyszałam, że macie tu pewne problemy z srebrnym smokiem. 
Widzieliśmy go w Podmroku, ledwo uszliśmy z życiem.

- To nie on, a ona. Nazywa się Adalon i faktycznie sprawia nam spore kłopoty… Wielu już 
drowów zginęło, próbując się jej pozbyć. Ale wymyśliliśmy, jak utrzymać ją w ryzach… 
zabraliśmy jej jaja. To jej jedyna szansa na potomstwo, nie ma partnera, a więc musi nam 
być posłuszna, jeśli chce wypełnić swą misję od elfów faerie… a kiedy umrze, Ust Natha 
będzie wolne!

- Od jak dawna ona pilnuje waszego miasta? – SiNafay patrzyła, jak Solaufein 
mistrzowskim ciosem powala wychodzącego z bramy demona nabassu i odbiera 
gratulacje od Szordrina.

- Od Rozproszenia, pani… Ust Natha było pierwszą osadą drowów w Podmroku, kiedy 
światła opiekunka zdecydowała się poprowadzić nas Poniżej.
Rzeźbione adamantytowe wrota zatrzasnęły się za plecami drowiego czarodzieja, który 

stanął na środku okrągłej areny, opierając się plecami o filar, na ktrórym jaśniał lampion 
faerie. Z bramy wyskoczył tym razem książę sahuaginów z Miasta Grot, najwyraźniej 
schwytany przez drowy w czasie wyprawy. Jego zielono-błękitna łuska była w niektórych 
misjcach różowa.

Solaufein uchylił się przed ciosem włócznią sahuagina, aż załopotała jego szata, a potem 
wyrwał mu broń z rąk i nadział go na nią jednym ruchem. Tzvin zarechotał, gdyż ryboludź 
wyglądał dość zabawnie z włócznią sterczącą pomiędzy nogami: drow wbił ją dokładnie w 
krocze. Ryld i Zaknafein zaczęli wznosić zachęcające okrzyki.

Tymczasem na arenie pojawił się nowy przeciwnik ich przyjaciela: tyran licznych oczu, 
obserwator, którego jeszcze nikt nie pokonał. Solaufein uchylił się rozpaczliwie, gdy 
wszystkie promienie wystrzeliły w niego. SiNafay zamarła z kuflem przy ustach, patrząc, jak 
drow wbiega na filar.

Drowy obecne w gospodzie zachichotały, niejeden zadawał sobie pytanie, co zuchwały 
syn Trzeciego Domu zamierza teraz zrobić. Wojownik tymczasem zeskoczył z filara w dół, 
lądując dokładnie na szczycie kuli będącej obserwatorem i przebijając jego centralne oko. 
Stwór zaczął się szamotać, a wtedy dwa miecze zaczęły swój zabójczy taniec. Wszyscy wstali 
i wyciągali ręce do Solaufeina, gdy wrócił do stolika jako bohater areny.

***
Dwa dni później SiNafay Vrinn i jej towarzysze zostali wezwani do świątyni Lloth. Straże 

podwojono, przy czym składały się niemal wyłącznie z kobiet, a drowy – poza mężczyznami 
– wpuszczono do dotychczas zamkniętej komnaty.

Stała w niej Ardulace Despana, a u jej boku jej córka, przed wielkim żarnikiem w 
kształcie pająka, w którym spalono już przedmioty przyniesione przez drowkę – został tylko 
czarny pył na tle purpurowych płomieni.
- Witaj, dalharil lil Lloth – powiedziała Ssatien Despana, ponieważ jej matka zajęta była 

gorączkowym śpiewem.
A potem podała jej jaja srebrnej smoczycy. Mroczna elfka nie zawahała się ani przez 

moment, umieszczając je na żarniku. Zaskwierczały i spłonęły, pozostawiając po sobie 
srebrzysty proszek. Ssatien rozpaliła większy ogień, a kobieta zaczęła modlić się do Lloth… i 
zdała sobie sprawę, że nie wie, o co zamierza prosić.

Karmazynowy płomień rozbłysł i zamienił się w bramę do Otchłani, do krainy Lloth, skąd 
wyszedł vrock, największy z demonów, i skierował płonące oczy na opiekunkę Ardulace.
- Ty ośmieliłaś się mnie wezwać?! Lloth nie popiera twoich rządów, głupia, żałosna, słaba 

kobieto!
Demon z każdym słowem uderzał wokół skrzydłami, a opiekunka zaś kuliła się w sobie.

- A – ale… - wydusiła, a potem zaczeła czarować.



Za późno. Wielki, kilkumetrowy demon skoczył na nią i w okamgnieniu zamienił ją w 
krwawe strzępy. Pazury vrocka z łatwością przedarły się przez adamantytową zbroję.
- Jesteś nową opiekunką drugiego domu – demon zwrócił się do Ssatien, zaskoczonej 

niespodziewanym awansem. – Twoja matka i siostra przypłaciły życiem swój błąd. Ale 
spójrz!
Tanar’ri machnął łapą, a SiNafay pojęła, że została zdradzona. Iluzja, którą rzuciła na nich 

łatwowierna srebrna smoczyca Adalon, rozwiała się. Zarówno Jaheira, stojąca w wewnętrznej 
komnacie, jak i pozostali na zewnątrz, w tym Anomen przy drzwiach, odzyskali swój dawny 
wygląd.
- C – Co?! Bluźnierstwo! – wrzasnęła Ssatien. – Straż!

Zanim Ssatien Despana dokończyła okrzyk, drowka złapała Anomena za gardło i rzuciła 
pod stopy vrocka. Kapłan wrzasnął przeszywająco, przygwożdzony nie tylko masą demona, 
ale i jego złem.
- Pajęcza Królowo, weź swoją ofiarę! – krzyknęła SiNafay.

Zakrwawione pazury demona wbiły się w Anomena, który zdążył tylko krzyknąć: 
- Moira! Nie! – zanim został rozdarty na strzępy.

Po chwili o obecności tu mężczyzny kapłana Helma świadczyła tylko plama krwi na 
podłodze.

Rozdział 19
Lil colbauth ulu darthiir che’el / Droga do miasta elfów powierzchni

SiNafay Vrinn i jej towarzysze wyłonili się z Podmroku, po kilku dniach spędzonych w 
jaskiniach. Ich odczucia były krańcowo różne: od smutku u niej i Solaufeina, przez ulgę u 
Viconii, do radości w przypadku mieszkańców powierzchni.

Zaraz po wyjściu z tuneli drowy oślepiła jasność światła, pomimo nocy. Kiedy odzyskali 
wzrok, zobaczyli, że stoją otoczeni przez pierścień elfów faerie pod białym drzewem. Viconię 
trzymało dwóch mędrców, zaś dwóch żołnierzy zarzucało pętlę na szyję Solaufeina.
- Uspokój się, dhaeraiow. Kobieta zostanie związana zaklęciem geas. Tobie nic się nie 

stanie. Jestem Elhan z Suldanesselar. Czy jesteście w zmowie z mieszkańcami Ust Natha?
- Nie. Tylko przechodziliśmy przez to miasto ścigając Irenicusa.
- A ten mężczyzna? Nosi insygnia domu z Ust Natha.

Drowka poczuła, że w uszach szumi jej krew. Przed oczami wciąż miała straszną wizję: 
Solaufein powieszony na gałęzi pięknego, białego drzewa, a ona nie może nic dla niego 
zrobić. Otworzyła usta, by coś powiedzieć, i w gardle jej zaschło.
- Więc jak, dhaeraiow? – zapytał Elhan.

Jeden z jego ludzi potrząsnął sznurem na szyi drowa. Kobieta potrząsnęła głową.
- Puśćcie drowa! Jest niewinny! – zawołała Jaheira.
- Jaheiro! On pochodzi z Ust Natha! Jego miasto atakuje Suldanesselar! Chcą dostać 

Drzewo Życia!
- Puśćcie go! On od lat nie był w  swoim mieście! Nie działa z nimi!
- Jest drowem! – zawołal jeden z elfów.
- On nic nie zrobił! – zawołał Haer’dalis.
- Powiesić go! – krzyknął Elhan.

Spleciony z zielonych włókien giętki sznur zacisnął się na gałęzi drzewa. Elfy postawiły 
szarpiącego się Solaufeina na chwiejnym klocku, gotowe szybko zakończyć sprawę.
- SiNafay! – krzyknął. – Zaklinam cię! Przecież nie wiedziałem, co planuje Ardulace 

Despana! Ani Opiekunka Pierwszego Domu! Tyle lat…
- Milcz – syknął jeden z elfów.
- On mówi prawdę! – wrzasnęła Jaheira. – Elhanie, książę Suldanesselar, ja ręczę za niego!



- Szlachetnie to z twojej strony, ale ja nie mogę wierzyć słowu mrocznego elfa. A więc, 
dhaeraiow?
SiNafay ledwie stała na nogach. W dygoczących dłoniach trzymała zatruty nóż, wciąż nie 

wiedząc, co ma zrobić – zabić elfa czy siebie. W końcu skierowała go w stronę swojego 
brzucha.
- Jeśli go powiesisz, ja również zakończę życie – zagroziła.
- Zadziwiasz mnie – przyznał elfi książę. – A więc, Mori’Tel’Quessir, puszczę go wolno, 

jeśli odpowiesz prawdę na wszystkie pytania. Czemu ścigasz Jona Irenicusa?
- Więził mnie, torturował, porwał moją siostrę – wykrzyczała, gotując się z furii.
- Prawda – stwierdził beznamiętnie elfi mędrzec.
- Dlaczego to zrobił?
- Szuka nieśmiertelności. Na wszystkie sposoby. Jak jego siostra Bodhi.
- Znasz więc Bodhi? Wiesz, że Jon Irenicus i Bodhi układali się z drowami?
- Tak. Chcą zniszczyć Suldanesselar.
- Ile wiesz o Irenicusie?
- Był niegdyś elfem. Szuka kobiety o imieniu Ellesime, elfki z Suldanesselar.

Mędrzec tylko skinął głową, jak wcześniej.
- Bezsprzeczna prawda. – dodał drugi mędrzec. – Uwolnij go.

Dwóch elfów niechętnie puściło Solaufeina, a dwóch mędrców zaczęło odprawiać swoje 
modły nad przeklinającą i wrzeszczącą Viconią. Mroczna elfka przyglądała się temu bez 
zmrużenia oka, podczas gdy Elhan wyjaśnił:
- Twoją złą towarzyszkę wiązać będzie geas, by nie mogła zwrócić się na pomoc drowom z 

Ust Natha. Myślę, że w stosunku do ciebie i twojego przyjaciela, melalle, nie będą 
potrzebne aż takie środki ostrożności.

- El’naa i – Ust Natha! El naa dagnir’lle! – krzyknęła tamta. – El’chebin morgul!34

Potem nastąpiła długa sercia przekleństw we wszystkich językach. Solaufein i jego 
kochanka stali nieporuszeni, a na twarzy Elhana pojawił się uśmiech.
- Dziwnie słyszeć tak piękny język w ustach takiego stworzenia jak ty, dhaeraiow. – 

powiedział we wspólnym. – Nie sądziłem, że znasz język elfów powierzchni. Jednak nie 
myślę, by ten mellon i – eledh władał morgul, złymi czarami.

- Zaszczycasz mnie – powiedział drow, który rozpoznał słowa Elhana. – Od niepamiętnych 
czasów niewielu zostało tak nazwanych, a co dopiero drow.

- Mellon i – eledh – wyszeptała Jaheira. – Ar-ion Elhan, naa amin a’mellonamin mellon i –  
eledh? Och, przepraszam, zapędziłam się. Tak przyjemnie znów słyszeć język mojego 
ojca.35

- Oczywiście, Jaheiro – uśmiechnął się elfi książę. – U – onen estel mellonlle. Jesteście 
zawsze mile widziani w lesie Wealdath, peredhil. Mam jeszcze tylko jedno słowo. 
Znajdźcie Lampion Rhynn, ma go wampirzyca Bodhi. Będziecie potrzebować pomocy, 
ale my niestety nie możemy zapuścić się na ludzkie terytoria. Poszukajcie sojusznika w 
Athkatli.

***
SiNafay Vrinn, mając wsparcie Zakonu Promiennego Serca, prowadziła towarzyszy bez 

lęku po żwirowych alejkach cmentarza w Athkatli. Cieszyła się, że ma u boku Solaufeina, i 
nie martwiła się. Mignęła jej przed oczami Bodhi, która uciekła, wołając:
- Znajdziecie mnie w krypcie, tam się spotkamy, drowko!

34 On jest z Ust Natha! On was zabije! On włada złymi czarami! (język elfów)
35 Przyjaciel elfów […] Książę Elhanie, czy ja i moi przyjaciele też jesteśmy przyjaciółmi elfów? (język elfów)



Z cieni wyskoczyły młode wampiry, fanatycznie lojalni i niezbyt rozsądni poddani Bodhi, 
byłej elfki i wampirzycy. Moc Viconii DeVir, kapłanki Lloth, uczyniła z jednego z nich 
skarconego niewolnika. 

Płomienna kula Solaufeina Jae’llat, cudem przywróconego do życia po ucieczce z 
Czarowięzów, spaliła pozostałe wampirki, zamieniając je w spalone trupy. Nic z nich nie 
pozostało. Minsc z Rashemenu już wyważał ciężkie drzwi do krypty.
- Skopmy parę tyłków! Ta Bodhi zapłaci za śmierć Dynaheir!…

Urwał gwałtownie, gdy weszli do środka. Grupa rycerzy z Zakonu, prowadzona przez 
Keldorna i dowódców - Wessalina i Ryana Trawla, szerzyła zgubę wśród potworów. Jaheira 
szarpnęła za dźwignię na ścianie, otwierając ukryte drzwi, prowadzące do trumien wampirów 
i przejścia do kryjówki.

Valen i Hareishan upadli pod ciosami ciężkich mieczy paladynów. Jaheira czym prędzej 
zakołkowała ich trumny. Został tylko jeden wampir i jedna trumna. Rashemita zamachnął się 
Lilarcorem do zabójczego ciosu… i zamarł. Zawył z niedowierzaniem.
- Dynaheir! – krzyknęła Viconia.

Wampirzyca o ciemnej, opalonej skórze, ciemnych włosach i fioletowo-różowych szatach 
ich zamordowanej przyjaciółki zaśmiała się okrutnie i wyczarowała falę gorąca. Na jej drugi 
rozkaz pojawiła się wiwerna. Ryan Trawl powalił potwora, podczas gdy Minsc zasłonił sobą 
rashemicką wychlaran.
- Minsc będzie bronił Dynaheir! – krzyknął.
- Z drogi głupcze – warknęła SiNafay, powalając berserkera na ziemię.

Minsc mógł tylko patrzeć, jak osikowy kołek zagłębia się w piersi wampirzycy Dynaheir. 
Bladoskóra Rashemitka osunęła się na ziemię, martwa na zawsze. Viconia DeVir zabiła 
wampira, którego skarciła, a który teraz się na nią rzucił. Drowka przecisnęła się wąskim 
tunelem.
- Alu alust – krzyknęła. – Tu są schody!

Mroczna elfka zeszła wąskimi schodami w dół kryjówki wampirów. W nozdrza uderzył ją 
stęchły smród śmierci. Wąski korytarz prowadził do pięciokątnej komnaty pełnej krwi… i 
wampirów. Wśród kilku popleczników stała Bodhi.
- Jesteście tutaj! Nie sądziłam, że kiedykolwiek się wam to uda. Jesteś lepsza niż sądziłam, 

drowko. Lepsza od tych słabeuszy z Ust Natha, z którymi rozmawiałam. Irenicus obiecał 
mi małą Imoen… boskie dziecię, jej ciało i duszę. Teraz chyba jej nie dostanę.
Rycerze Zakonu Promiennego Serca powalili popleczników. SiNafay rzuciła się w stronę 

Bodhi, wymachując Qu’ilthem. Nagle poczuła mocne dłonie na szyi. Zachwiała się i upadła. 
Pochylał się nad nią… Solaufein. Jego brązowe oczy lśniły upiornym krwawym blaskiem, z 
otwartych ust wyrastały długie kły, skóra lekko pobladła. Stał się wampirem. Zrozumiała, 
dlaczego wrócił.

Solaufein – wampir pochylił się nad nią. Mocne dłonie zaciskał na jej szyi, kły zalśniły w 
krwawym blasku, gdy zniżył twarz do odsłoniętego gardła. W pierwszej chwili nie 
pojmowała. Ostre kły wpiły się w jej skórę, niczym w rozpaczliwym pocałunku. Jęknęła, 
czując, że traci siły. Oczy drowa zalśniły.

Dusząca się drowka była zarazem szczęśliwa i zdesperowana – szczęśliwa z powodu 
pocałunku, zdesperowana, gdyż obawiała się śmierci. Przed oczami latały jej ciemne płatki, 
brakowało jej powietrza. Szarpnęła głową, by uwolnić się z uścisku. Jednocześnie wolną ręką 
szukała rękojeści zatrutego sztyletu.

Jest! Złapała sztylet w prymitywny sposób, uderzyła z krótkiego zamachu. Wampir już się 
pozbierał po szarpnięciu i usiłował znowu ją przyszpilić. Uchyliła się. Pęd zaniósł drowa 
prosto na jej ostrze. Otworzył usta w niedowierzającym krzyku. Mroczna elfka wypuściła 
broń z osłabłej dłoni i oswobodziła rękę przygniecioną jego ciężarem… a potem osunęła się 
w mrok.



Jaheira rozpłatała pierś Bodhi osikowym kołkiem, przebijając również jej trumnę, a potem 
spojrzała w stronę przyjaciółki. Solaufein leżał martwy, nabity na jej sztylet, z kłami 
lśniącymi w makabrycznym uśmiechu, a jego kochanka leżała nieprzytomna, z szyi sączył się 
jej strumyk krwi. Została ugryziona przez wampira. Viconia podniosła Lampion Rhynn i 
zamarła, patrząc na drowy.

***
Jaheira z Tethyru przejęła dowodzenie, razem z Viconią DeVir. Haer’dalis i Imoen nieśli 

nosze z nieprzytomną SiNafay Vrinn, a Minsc z Rashemenu ze względu na swą siłę dźwigał 
ciało Solaufeina – wampira. Bard sugerował zakołkowanie drowa, ale pozostali się temu 
sprzeciwili. Ponury orszak pokonywał wzgórza, by dotrzeć do świątyni Amaunatora, 
dawnego boga słońca.

Mroczna elfka leżała bezwładnie na kamieniach, w miejscu, w którym zginęła łowczyni 
Merella, podczas gdy towarzysze umieścili ciało wampira na ołtarzu razem z lekiem od 
Zakonu Promiennego Serca. Złoty medalion spoczywał na jego piersi. Druidka i kapłanka 
odśpiewały zaklęcie przywracające i pieśń do boga słońca, a potem czekały.

Pierwszy zaczął zmieniać się Solaufein. Kły skurczyły się do normalnych rozmiarów, 
martwe oczy straciły dzikość, skóra pociemniała i nabrała zdrowego połysku, nadnaturalna 
siła opuściła jego ciało. Znowu był tym samym drowem co kiedyś – tyle że martwym. 
Drowka zaczęła normalnie, równo oddychać. Ona żyła.
- Udossa elgg’us uk – jęknęła Viconia.36

Jaheira potrząsnęła głową i uklękła nad Solaufeinem, śpiewając czar, który miał go 
przywrócić do życia. Ciao było bowiem pozbawione śladów tortur Jona Irenicusa, w 
odróżnieniu od tego, które widzieli w lochach. Nic. Moc natury nie wystarczała.
- Quarval-Sharess, orn dro’xundus uk, uk zhah dossta yorn – powiedziała kapłanka, 

wyciągając ręce nad ciałem drowa.37

Imoen krzyknęła przeraźliwie, schylona nad siostrą, bowiem SiNafay dźwignęła się z 
ziemi o własnych siłach, jakby nigdy nic się jej nie stało. Rana od kłów wampira znikła, nie 
było po niej ani śladu. Solaufein Jae’llat odetchnął powietrzem, otworzył oczy, do których 
wrócił blask życia.

Chwilę później znalazł się w ramionach kochanki, która szlochała z radości, tuląc go do 
siebie. Na powrót żywy syn Ust Natha objął ją. Jego ciało było ciepłe, a nie lodowato zimne – 
jak śmierć, jak wcześniej, czego nikt, nawet ona, nie dostrzegł.

Rozdział 20
Ilharn del Jaheira / Ojciec Jaheiry

SiNafay Vrinn czuła się nieswojo pod stropem gigantycznego lasu Tethir, podobnie jak 
Viconia. Kapłanka bez ustanku narzekała, że nie przywykła do powierzchni. Solaufein 
również nie był zadowolony. Za to Jaheira niemal skakała z radości.

Kiedy przebili się pod następnym konarem, zabijając kilka trujących strzępów mgły, 
zobaczyli przytulną chatkę elfa na małej polanie. Stał przed nią szczupły, piękny elf o 
brązowych włosach i trudnych do określenia oczach zasłoniętych ciemnym pasem farby. 
Uśmiechał się, choć z wysiłkiem.
- Coran! – krzyknęła Jaheira. – Coran! Książę Elhan powiedział, że…

Reszta jej słów utonęła w radosnym krzyku. Elf zerwał się, oczy mu błysnęły.
- Jak Namarra, jak Brielbara? Jak one się mają? Co z tobą? Gdzie Khalid?

Druidka zatoczyła się, ugodzona ponownie przez ten sam ból. Była nieodmiennie 
kojarzona z Khalidem i trudno jej było oswoić się z jego brakiem, tak jak i jej znajomym.

36 Zabiliśmy go
37 Bogini, daj mu przetrwanie, on jest twoim sługą



- Khalid nie żyje – powiedział Haer’dalis, wyłaniając się zza drzewa. – Ale nie czas teraz 
rozprawiać o smutnej przeszłości. Ten las jest piękny. Prawie śpiewa.

- Nie wiem, co z nimi… Coranie… Elhan powiedział że… Czy znałeś Zasheirę Kilgrove?
Elf odsunął się od niej, jego oczy pociemniały, gdy błądził myślami w przeszłości.

- Kilgrove… ludzki szlachecki ród z Omszałego Kamienia, który wyginął w Czarnych 
Dniach Eleint za rządów Alemandera IV… czy nie tak?

- A ich najstarsza córka, Zasheira? Znałeś ją?
- Musiałbym pomyśleć… Kiedy i jak wyglądała?
- Przed Czarnymi Dniami, brązowe oczy, brązowe włosy. Młoda szlachcianka.
- Młoda Kilgrove? Tak, znałem ją… Piękna dziewczyna, o włosach koloru tutejszych 

drzew… oczach lśniących jak brązowe gwiazdy… spotykaliśmy się pewien czas…
- I co? – półelfka ledwie kontrolowała emocje.
- Nie wiem – Coran wzruszył ramionami. – Chodziły różne słuchy. Podobno urodziła 

dziecko, półelfkę, choć w to nie wierzę… Nigdy nie miałem szczęścia… Kiedy chciałem 
ją odnaleźć, było za późno… Były Czarne Dni Eleint, sam ledwo ocaliłem życie.
Oczy Jaheiry błyszczały jak brązowe gwiazdy, jak to przed chwilą określił Coran. 

Haer’dalis nie omieszkał zwrócić na to uwagi.
- Jaheiro, ile ty masz lat? – zapytała nagle Viconia.
- Narodziłam się tuż przed Czarnymi Dniami Eleint. Według kobiety, która mnie ocaliła, 

miałam wtedy pół roku.
Oczy kapłanki lekko błysnęły, ale nie powiedziała ani słowa.

- Czy uwierzysz, Coranie, że również znałam Zasheirę Kilgrove? Choć to może za dużo 
powiedziane… Nie wiem, czy ktokolwiek z was w to uwierzy, ale to prawda… Khalid 
wiedział… Nie jestem prostą kobietą, na jaką wyglądam.

- Czasem zachowujesz się jak drowia szlachcianka, nie jak prostak. I twojemu językowi 
bliżej do mowy szlachty… Co sugerujesz?
Jaheira wyprostowała się, burza brązowych włosów zafalowała.

- Jestem Jaheira Kilgrove, jedyna ocalała z rodu. Jestem szlachcianką z Tethyru, z 
Omszałego Kamienia.
Leśny elf patrzył na nią.

- Mellonamin, musisz mi pomóc. W tym lesie żyje grupa wilkołaków. Te potwory porwały 
moją Safanę i grożą jej śmiercią. Musicie mi pomóc!

- Pomożemy ci, abbil – SiNafay nie wahała się ani chwili.
Towarzysze przeciskali się pomiędzy drzewami do północnej części lasu. U ich boku, jak 

niegdyś, szedł Coran. Zauważyła, że rzuca czasem spojrzenia na Jaheirę, a ona na niego. Na 
malutkiej przestrzeni między drzewami stała grupa potworów, prowadzona przez kobietę. W 
kręgu wilkołaków stała Safana z Calimshanu. Krzyknęła na widok Corana i dawnych 
towarzyszy.
- Witaj, Coranie – powiedziała melodyjnym głosem przywódczyni. – Wiesz, kim jestem? 

Nazywam się Leanfran. Kiedyś mnie znałeś. Zapewniałeś, że mnie kochasz, gdy 
leżeliśmy obok siebie. A teraz? Zapomniałeś? Ja wciąż cię kocham, elfie, wiedz o tym.

- Jak to możliwe, by potwór mnie kochał? – rysy elfa wykrzywiło niedowierzanie. – Nie 
chcę ciebie!

- Skoro ja nie mogę mieć ciebie, nikt cię nie będzie miał! – wrzasnęła Leanfran.
Jej pazury rozdarły delikatne ciało Safany na strzępy. Coran stał jak wmurowany i patrzył, 

jak ginie jego ukochana. On również zginąłby, gdyby nie Jaheira, która w ostatniej chwili 
przewróciła Leanfran i przygwoździła do ziemi sejmitarem.



Zęby wilkołaczki pozostawiły w brzuchu Corana wielką, straszną ranę. Elf miotał się na 
ziemi, wołając Safanę i… Zasheirę. Druidka klęczała nad nim, usiłując powstrzymać łzy. Nie 
miała już mocy leczącej.
- Jaheiro Kilgrove… skąd znałaś Zasheirę?… - wyszeptał.

Na te słowa do brązowych oczu półelfki napłynęły łzy. Przez chwilę nie mogła znaleźć 
słów.

- Zasheira Kilgrove, córka Jali, była moją matką… - wyszeptała.
- Córka Zasheiry? Plotki…
- Lle naa ataramin – wydusiła przez ściśnięte gardło.38

Viconia już stała nad jej ramieniem. Na te słowa uśmiechnęła się lekko. Znała język elfów 
i widziała, jak oczy Corana rozszerzają się.
- Viconia, nie stój tak! Ratuj Corana! – krzyknęła SiNafay.

Kapłanka uśmiechnęła się, a potem zaczęła rzucać czar. Elf trząsł się. Nie groziło mu już 
niebezpieczeństwo. Jaheira trzymała go na rekach. Obawiała się o odnalezionego dzięki 
Elhanowi ojca. SiNafay Vrinn stała obok z Lampionem Rhynn w rękach.
- Usstan zhaun naubol izil ussta ilharn – powiedziała cicho.

Druidka usłyszała i zrozumiała. „Nie znam mojego ojca”. Zrobiło jej się przykro. 
Postawiła Corana na nogi i obwiązała mu rany bandażem.
- Mei rel… Czy mogę iść z wami? – zapytał leśny elf.
- Nie! – Jaheira prawie krzyknęła. – Nie, zrozum. Straciłam Khalida. Nie mogę stracić 

jeszcze ciebie. Zbyt się o ciebie boję. Jesteś moją jedyną rodziną…
- Amin noldo. Namarie – elf zniknął wśród drzew, przystając tylko, by spojrzeć na córkę i 

na ciało Safany.39

***
Drużyna z SiNafay Vrinn na czele przebijała się przez las Tethyru. Ogromne drzewa o 

brązowozielonej korze stały, leżały lub pochylały się wszędzie wokół nich. Jaheira jednak bez 
trudu odnajdywała drogę. Viconia pozwalała sobie więc na żarty z jej szlachectwa. Na 
malutkiej polance na zachodnim skraju lasu czekał książę Elhan z Suldanesselar z malutką 
świtą.
- Witaj, książę Elhanie – półelfka złożyła prawie dworski ukłon.
- Twoje maniery się poprawiają, peredhil, za każdym razem, gdy obcujesz ze szlachtą – 

zaśmiał się elf.
Kobieta z Tethyru nie drgnęła.

- Spotkałaś Corana z Tethyru? – zapytał po chwili. - W Wealdath?
Skinęła głową.

- Zatem wiesz. Kim była twoja matka?
Druidka – wojowniczka wyprostowała się, oczy nabrały blasku, włosy zafalowały.

- Jestem Jaheira Kilgrove z Omszałego Kamienia, córka Zasheiry Kilgrove i Corana Selorn.
- Coran nie jest Selornem – zaśmiał się elfi książę.
- Ludzie w to uwierzą.

Elhan, brat Ellesime, znowu się zaśmiał.

Rozdział 21
Lil malar izil Suldanesselar / Walka w Suldanesselar

38 Jesteś moim ojcem
39 Moja córko....
[…]
- Wiem. Żegnaj.



SiNafay Vrinn i jej towarzysze: Imoen, Jaheira, Viconia, Haer’dalis, Minsc, Solaufein – 
stali obok księcia Elhana z Suldanesselar i jego nielicznej świty pod wielkim drzewem, 
będącym jedyną drogą do miasta elfów. Lampion Rhynn, który zdobyli po walce z Bodhi, 
rozbłysł i znikł.

Portal zamigotał zielonymi iskrami i zamienił się w owal. Przeszli przez niego. Znaleźli 
się na jednym z wysokich, białych tarasów nadrzewnego miasta elfów. Zdobiły je złote i 
zielone zdobienia, liściaste motywy. Widok wokół zapierał dech w piersiach. Elhan obok 
wydawał rozkazy, kończąc je zawołaniem:
- Za Królową i Suldanesselar!

Drowka widziała, że w armii Irenicusa walczą golemy. Solaufein rzucił jedno ze swoich 
najpotężniejszych zaklęć, przemieniając się w żelaznego golema, który chrzęszcząc metalem 
rzucił się do ataku. Kawałek dalej adamantytowe golemy zamieniały elfy w krwawe strzępy 
potężnymi uderzeniami pięści.
- Nie strzelać! – wrzasnęła elfka w obawie, że trafiony zostanie drow.

Gliniany golem przeleciał przez złotą barierkę, uniesiony potężnymi rękami żelaznego. 
Ten odwrócił na chwilę głowę i towarzysze zobaczyli, że nadal ma brązowe oczy.
- Poznacie mnie – warknął i pobiegł pędem.

Pozostali biegli za nim, nie napotykając na opór. Wreszcie go znaleźli. Ranny i 
wyczerpany kulił się na krawędzi tarasu. Nad nim pochylał się drowi czarodziej, gotów rzucić 
najstraszniejsze zaklęcie – uwięzienie. Viconia podniosła swoją ręczną kuszę, wyniesioną z 
Podmroku, z którą nigdy się nie rozstawała, i strzeliła.

Za późno. Rozległy się ostatrnie słowa zaklęcia: brorna elghinn xuat Solaufein… i 
śmiercionośne, niemal nieodwracalne zaklęcie ugodziło Solaufeina. Drow zdążył tylko 
krzyknąć i został wchłonięty do międzywymiarowego, podziemnego więzienia.40

Pełen nowej wściekłości i furii cios mrocznej elfki rozpłatał klatkę piersiową drowa z Ust 
Natha, niegdysiejszego przyjaciela Solaufeina. Beznamiętnie przyglądała się, jak zdrajca 
kona. Potem upadła na kolana, drapiąc rękami ziemię w miejscu, gdzie zginął jej kochanek.
- To na nic – wyszeptał nad jej uchem Haer’dalis. – Jestem bardem i nie znam takich 

czarów, ale uczyłem się o nich. To na nic. Jeśli odnajdziemy Ellesime, może ona zna 
kontr zaklęcie. Inaczej on zginął… na zawsze.
SiNafay potrząsała głową, nie dopuszczając do siebie myśli o takim końcu. Jaheira już 

stała na wyjściowej alejce, wołając.
- Za mną! Tam jest pałac Ellesime! Musimy ją uratować!
- A Drzewo Życia? – krzyknął Haer’dalis – Ono również? Co Irenicus chce z nim zrobić?
- Irenicus chce stać się nieśmiertelny… jak każdy żałosny rivvil – mruknęła Viconia.
- By to osiągnąć, poważył się na największą świętość… Drzewo Życia… chce je zniszczyć, 

spalić, by mieć… dla siebie jego moc…
Mroczna elfka nie słuchała tej rozmowy. Kuliła się na ziemi, płacząc. Jaheira ciągnęła ją 

za ramię. Ale ona nie chciała wstać. „On nie mógł zginąć… Nie tak! Nie mógł odejść… nie w 
ten sposób… nie teraz… Irenicus…”
- On nie żyje, nic nie możesz zrobić – to głos Imoen. – Wstawaj, SiNafay! Nie po to 

doszliśmy do Suldanesselar, by teraz ryczeć jak bobry…
Drowka zerwała się gwałtownie na nogi, uderzając siostrę w twarz. Jej oczy płonęły 

karmazynowym ogniem gniewu, nienawiści, szału. Te oczy obiecywały śmierć Irenicusowi… 
i zemstę za Solaufeina i jego dzieci. Towarzysze odsunęli się kawałek, widząc jej twarz.
- Idziemy – powiedziała Jaheira, wyciągając rękę do drowki. – W pałacu jest Ellesime… 

Drzewo Życia… i Irenicus…

40 Pułapka śmierci na Solaufeina



- Jeszcze nie stała się Zabójcą – wyszeptała obok Viconia. – Ale kiedy zobaczy Irenicusa… 
chrońcie nas bogowie!

- Ktoś będzie musiał jej pomóc. Irenicus na pewno zna takie zaklęcia jak ten drow… 
uwięzienie… a wtedy stracimy wszystko. Także ona. Dusza uwięzionego nie odchodzi do 
sfer… pozostaje w pustce.
SiNafay wstała, prawie jak bezwolny automat, ale z każdym krokiem przyspieszała. 

Weszła do pałacu, umieściła róg i harfę elfów faerie na kolumnach i otworzyła przejście na 
Drzewo Życia.

***
SiNafay Vrinn wdrapywała się na gałęzie Drzewa Życia niczym małpa, choć niektóre 

konary były tak grube, że można było bezpiecznie na nich stanąć. Viconia pobiegła za nią 
dzięki wrodzonej zręczności mrocznych elfów.

Pozostali przeszli szerokimi konarami, którymi również dało się dojść do centrum drzewa, 
a dwie drowki wykonały już swoją robotę. Pasożyty ginęly przebite Qu’ilthem lub 
zmiażdżone buzdyganem i odpadały od Drzewa. W centrum, na małym konarze, stali Jon 
Irenicus i Ellesime.
- Czemu tu jesteś Irenicusie? Skąd ten twój gniew?
- Ty i twoje elfy wygnaliście mnie stąd. Stałem się śmiertelny, krótko żyjący. To 

największa hańba dla kogoś takiego jak ja. Chcę więc zostać nieśmiertelny. I dokonam 
tego!

- A ja? Czy nie pamiętasz już… mnie? Co ty zrobiłeś, Jon?
- Nie nazywaj mnie tak. To imię umarło razem z dawnym mną.
- A jak mam cię wobec tego nazywać? Irenicus? Wygnaniec? – zawołała Ellesime ze łzami. 

– Czy nie pamiętasz już naszej… mojej miłości?!
- Przez wiele lat. Pamiętałem, potem odwoływałem się do pamięci, potem do pamięci o 

pamięci, a teraz… już do niczego. Nic nie pamiętam, Ellesime. Patrzę na ciebie i nic nie 
czuję. Jedynie nienawiść. Ty i twoje elfy wygnaliście mnie. Czemu nie stanęłaś po mojej 
stronie? Czemu mnie skazałaś?

- Ty sam skazałeś siebie na ten los, Joneleth. Ty i twoja żądza władzy i potęgi. Stałeś się 
podobny drowom! – królowa Suldanesselar odwróciła się.

- Nie! Nie możesz tego zrobić, Ellesime! – krzyknął Irenicus.
- Nie! Nau! – zawtórował mu krzyk.

Elfia królowa zobaczyła młodą drowkę wypadającą z gęstwiny gałęzi z podwójnym 
mieczem w dłoniach i skaczącą na Irenicusa z potępieńczym wrzaskiem i przekleństwem.
- Niech Lloth uzna cię za jednego ze swoich, niech pożre twoją duszę, obyś trafił do 

Otchłani!
Następnie upuściła miecz, jej oczy zapłonęły płomieniem nienawiści.

- Solaufein! Zamordowałeś Solaufeina! – i zaczęła się zmieniać.
Na oczach Ellesime mroczna elfka zyskała nadnaturalną siłę, wyłamując jedną z gałęzi 

Drzewa, a potem jej ciało pokryła chitynowa, zielona łuska. Tylko oczy się nie zmieniły: 
płonęła w nich nienawiść i żądza zemsty. Druga drowka przykucnęła na drzewie, wyraźnie 
bojąc się podejść bliżej.
- Zabójca! – krzyknęła Viconia. – Ona jest dzieckiem Bhaala! Haer’dalis, na krew Lloth, 

pomóż jej! Jon Irenicus zaraz zaatakuje!
Z szerokiego konara zeskoczył przystojny mężczyzna o dzikiej urodzie, przypominający 

elfa, choć nie miał w sobie ani kropli ich krwi. Jego jasnobłękitne włosy rozwiałyu się na 
wietrze, gdy stanął naprzeciw czarnoksiężnika i zaczął czarować. Słodka pieśń zemsty wzbiła 
się aż pod niebo, by strzaskać magiczne osłony dawnego elfa.



Wtedy uderzył Zabójca. Ostre pazury stwora rozdarły skórzaną zbroję Irenicusa, ale nie 
musnęły jego ciała. Kolejna pieśń barda napełniła mordercę obłędnym przerażeniem. Rzucił 
się do ucieczki. Córka Bhaala dopadła go na skraju gałęzi. Dwie łapy rozdarły go na pół, a 
przemieniona drowka przyglądała się, jak kona.

Kiedy Jon Irenicus, dawny Joneleth, umarł, mroczna elfka poczuła zawroty głowy. Runęła 
na ziemię. Pozostali również. Ellesime stała sama na pustym konarze. Dusze bohaterów 
podążyły za Irenicusem.

Rozdział 22
Lil elghinn lil Irenicus / Śmierć Irenicusa

SiNafay Vrinn otworzyła oczy. Otaczali ją jej towarzysze, wszyscy. Brakowało tylko 
Solaufeina, Khalida i Yoshimo, którzy zginęli. Wokół unosiła się pomarańczowo-czerwona 
mgła Dziewięciu Piekieł. Z miejsca, w którym stali, prowadziło w dół pięć schodów. Nie 
mieli innego wyjścia, jak tylko zejść pierwszymi z nich.

Na dole czekała szokująca niespodzianka. Mroczna elfka stanęła jak wryta, patrząc na 
sylwetkę człowieka, który tak często nawiedzał ją we snach…

Sarevok, morderca Goriona i jej dzieci. Sarevok, jej przeklęty ludzki brat. Sarevok, syn 
Bhaala. Zakuty w czarną zbroję, z hełmem nasuniętym na twarz, pałającymi żółtymi oczami, 
z czarnym mieczem. Popatrzył na nią i zaśmiał się szyderczo.
- A więc znowu się widzimy, siostro. Czuję kotłujący się w tobie gniew. Tak, ja zabiłem 

twojego ukochanego Goriona! Pomścij go jeszcze raz!
- Nie – drowka była niewzruszona, wiedziała, że jest w tym jakiś podstęp.
- Pomścij tego człowieka, który oddał za ciebie życie! Ja zabiłem Goriona… - przerwał na 

chwilę, widząc, że nie odnosi skutku. – Czuję twoją wściekłość. Stań się Zabójcą i zrób to 
jeszcze raz!… A może… może ta dwójka młodych drowów miał coś wspólnego z tobą?…
Mroczna elfka poczuła, że kipi ze wściekłości. W uszach szumiała jej krew. „Jak on śmie 

tak mówić o Gorionie i moich dzieciach?!” – myślała wstrząśnięta.
- Ach tak… - zaśmiał się Sarevok. – Ten drow… że też się tego nie domyśliłem… był 

twoim kochankiem, nie?… a ta dwójka, którą zabiłem… twoje dzieci… zabiłem ich!
Gdyby nie okrzyk Jaheiry: „Nie Zabójca!”, najpewniej właśnie by się nim stała, tak się w 

niej zagotowało. „Sarevok znał prawdę, Sarevok celowo zabił moje dzieci!”. Skoczyła na 
niego w swej naturalnej postaci, wymachując mieczem.

Morderca Goriona cofał się przed jej szałem. Qu’ilth wirował tak szybko, że nikt nie mógł 
dostrzec jej ruchów. Podwójny miecz zostawiał skry i szramy na zbroi. Wreszcie z ran 
trysnęła krew, a kiedy wbiła mu miecz w serce, syn Bhaala osunął się na kolana, jęcząc.

***
Pozostałe próby były proste dla SiNafay Vrinn, obdarzonej dużą siłą woli. Z pięcioma 

Łzami Bhaala podeszła do wielkich wrót. Kiedy umieściła ostatnią z Łez na miejscu, wrota 
się otworzyły i stanął w nich Irenicus, otoczony paskudnymi stworami, które dzięki potężnym 
iluzjom wyglądały jak…

No właśnie. SiNafay dostrzegła w swoim przeciwniku… Solaufeina, Jaheira – Khalida, 
Viconia – swego brata Valasa, Haer’dalis – Raelis Shai, Minsc – Dynaheir, Imoen zaś – 
Goriona… Każdy cofał się, niezdolny walczyć z kimś, kogo kochał.

Irenicus przyglądał się temu ze śmiechem. Wyobrażał sobie przerażenie na każdej ze 
twarzy, gdy ukochany okazuje się potworem – i zabija, powolną, okrutną śmiercią.

Na szczęście dla towarzyszy, Viconia zachowała przytomność umysłu. Jej okrzyk: 
Irenicus! – sprawił, że mroczna elfka odwróciła się od tego, co miało być jej kochankiem i 
ujrzała jego mordercę. Pojęła w lot.
- Iluzja! To iluzja! – wrzasnęła i na dowód wbiła Qu’iltha w serce iluzji Solaufeina.



Ta wydała z siebie tak potworny, nieludzki krzyk, że pozostałym ścierpła skóra, i czym 
prędzej zrozumieli prawdziwość jej słów. W kilka chwil wszystkie iluzje zginęły. Imoen 
zwinęła się na ziemi, płacząc.

Rozwścieczeni towarzysze rzucili się na Jona Irenicusa, który pozbawił ich przyjaciół. 
Pieśni Haer’dalisa brzmiały jak uderzenia tarana, unicestwiające magiczne osłony 
czarnoksiężnika. Wtedy go otoczyli. Dźgali i kłuli, upuszczając mu krwi, ale tak, by szybko 
nie zabić. Wreszcie SiNafay znudziła się tym. Cios podwójnego miecza przebił pierś 
Irenicusa.
- Giń! – syknęła przez zęby mroczna elfka. – Morderco Solaufeina!

Poczuła, że znów opuszczają ją siły i pada na ziemię, jak Jon Irenicus, który strasznym 
głosem przeklina wszystko i wszystkich, chwiejąc się na nogach. Wtedy wyskoczyły po niego 
diabły, baatezu z Dziewięciu Piekieł. Ją samą zasnuła czerń.

***
Ciała towarzyszy, a także samej SiNafay Vrinn, spoczywały na sofach w komnacie w 

pałacu królowej Ellesime. Wokół krzątała się królowa, jej brat książę Elhan, i kilku elfich 
kapłanów i dowódców. Przyjaciele wyglądali na pogrążonych w bardzo głębokim śnie, 
niemal dorównującym śmierci.

Kiedy do pokoju wszedł przystojny, młody mężczyzna owinięty w szaty czarodzieja, o 
białych włosach, wszyscy poza mroczną elfką byli już obudzeni. Tylko ją jeszcze nękały sny, 
wizje i koszmary. Najwyraźniejsza z nich: krąg uczonych, może czarodziei, siedzi w 
zielonym blasku przy stole z symbolem Bhaala.
- Dziecię Goriona stało się zbyt potężne – mówi jeden.

Pozostali przyznają mu rację skinięciami głów, a potem zapadają w ponure rozmyślania.
- Nie możemy do tego dopuścić. Musimy ją powstrzymać.

Krąg znikł. Drowka się obudziła. W jej oczach jaśniało przerażenie, ale i triumf. 
Rozejrzała się i dostrzegła mężczyznę na progu. On również spojrzał na nią. Brązowymi 
oczami. Odrzucił kaptur i pobiegł jej na spotkanie. Był drowem, co teraz dostrzegły również 
elfy z powierzchni. Złapał SiNafay wpół i uniósł z łóżka. Oszołomiona, ale i szczęśliwa, 
zarzuciła mu ręce na szyję.
- Och, Solaufein, Sola… Nie myślałam…
- Kocham cię, kocham cię – powtarzał z głową w jej białych włosach.

Tulili się do siebie, bezpieczni, szczęśliwi, niezależni, szepcząc czułe słowa. Nie widzieli 
świata poza sobą, nie zauważyli, jak Jaheira wybucha płaczem i wybiega z pokoju, ścigana 
przez wołanie Ellesime:
- Jaheiro! Jaheiro, zaczekaj, co się stało, peredhil?!
- SiNafay! – krzyknęła Viconia. – Co ja widzę?… Solaufein?!

W tym jednym krzyku było tyle niedowierzania, że wszyscy poderwali się na nogi.
- Co ty zrobiłaś, SiNafay? – załamał ręce Minsc. – Czy zapomniałaś?

Drowka zamrugała oczami.
- Co?… O czym zapomniałam?… Ach!… Khalid!
- Tak – syknął przez zęby Haer’dalis. – Khalid! Czy ty nie rozumiesz?
- Przecież rozumiem – rozłożyła ręce bezradnie – Problem w tym, gdzie ona pobiegła.

Solaufein opadł gwałtownie na złoconą, wzorzystą podłogę. Oczy miał mętne, utkwione 
w przeszłości.

- Kha – Khalid! Co się z nim stało?!… Zginął?… Nie! Skąd wiecie… - bełkotał przez 
chwilę bezskładnie.
Brązowe oczy pociemniały mu z bólu, gdy zaczął opowiadać o torturach Irenicusa i 

przedśmiertnej męce Khalida z Calimshanu.



- Nie krzyczał. Krzyczeć zaczął dopiero pod koniec. Przeklinał Irenicusa i wołał Jaheirę. 
Wreszcie się załamał, na klęczkach błagał Wygnańca o śmierć… Tak dumny człowiek! 
Przykro było na to patrzeć. A Irenicus… metodycznie okaleczał go… wykrwawiał na 
śmierć… Khalid konał w fontannie własnej krwi, sikającej z otwartych żył… Nie – nie 
zasłużył na to!
Drow ukrył twarz w dłoniach, przez twarz przebiegł mu skurcz bólu.

- A potem mnie spotkał ten sam los. Umierałem tak samo…
Skulił się i zaczął się trząść. SiNafay obejmowała go ramionami i pocieszała. Tymczasem 

przybiegł pachołek elfów z wieścią, że odnaleziono Jaheirę.
- Ciągle wykrzykiwała imię Khalida, jej męża – powiedział – O co jej chodzi?…

Rozdział 23
Dalhar lil Bhaal / Córka Bhaala

SiNafay Vrinn leżała w ramionach Solaufeina w zamkniętej dla ludzi części lasu Tethyr, 
do dziś zwanej Wealdath. Królowa Ellesime wysłała ich tu w przeczuciu, że coś się wydarzy. 
Ona jednak nie mogła uwolnić się od myśli: „Ellesime po prostu pozbyła się niewygodnego  
dziecka Bhaala, a do tego drowki.”
- Słyszałaś, co się dzieje na Wybrzeżu? – zapytał cicho, jakby czytał w jej myślach.

Drowka obróciła się leniwie na drugi bok, podziwiając cudowny las. Mienił się tysiącem 
barw, tysiącem odcieni. Przez zielone, żółte i czerwone liście prześwietlało słońce, dając miły 
dla oczu półmrok. Spojrzała w brązowe oczy kochanka na tle czarnej skóry i srebrzystych 
włosów.
- Dzieci Bhaala mordują swoje słabsze rodzeństwo – powiedziała obojętnie.
- I wielu niewinnych – dodał drow.
- Kto z ludzi jest niewinny?
- Zrozum, winą za wszystko obarcza się dzieci Bhaala. Dochodzi do samosądów. Jesteś 

drowką – dla rivvin wcieleniem zła. Tumult dociera nawet do Suldanesselar. Wszyscy 
będziemy mieli kłopoty.
Mroczna elfka przytuliła się do niego kurczowo, jakby szukając oparcia, zwalczenia 

cienia, jaki w jej duszy zasiał Bhaal i jego dzieło. Po jej policzkach popłynęły łzy. Delikatna 
dłoń Solaufeina błądziła po jej twarzy, ścierając je.
- Nie płacz – powiedział – Mogę dać ci wszystko, czego ci brak…
- Niekoniecznie – zza ich pleców rozległ się szyderczy głos. – Nareszcie cię odnalazłam, 

SiNafay! Sporo czasu zajęło mi wytropienie cię w tych kniejach.
- Kim jesteś? Pewnie kolejnym łowcą polującym na dzieci Bhaala?
- Ach, nie! Jesteś taka słaba, żałosna, jak ta głupia Imoen i wielu innych! Ja także jestem 

dzieckiem Bhaala. Jestem Illasera Szybka. Jestem twoją zgubą.
- Zobaczymy – SiNafay przetoczyła się na kolana, by szybko wstać. – Sola, alu rath!

Mroczny elf potrząsnął głową i rozpoczął rzucanie pierwszego zaklęcia. Nie pozostawił 
jej wyboru. Z bojowym okrzykiem: “Ultrinnan d’jal Vrinn qu’ellar!” rzuciła się na Illaserę, 
córkę Bhaala. Ciemnowłosa kobieta uskoczyła w bok.41

Rozglądając się za nią drowka odkryła, że stoją w kręgu starożytnych głazów. Za Illaserą 
stało kilku brutali, najwyraźniej nie mogących się doczekać, kiedy posiekają drowa na 
kawałki i zabawią się z nią. Jeden strzał z kuszy wystarczył, by bandyci rozbiegli się w 
popłochu. Została tylko niewidzialna Illasera. Elfka kuliła się, unikając ciosów siostry. 
Przeklinała los, który nie pozwalał jej wrócić do domu. 

Solaufein rzucił zaklęcie, które wytworzyło kulę ognia. Żołdacy rozbiegli się w popłochu, 
ścigani przez ryczące płomienie. Illasera krzyknęła, uderzenie zachwiało nią. Następny czar 

41 Zwycięstwo dla Domu Vrinn



rozproszył jej niewidzialność. Drow rozpaczliwie uchylił się przed ciosem długiego miecza 
Illasery, która porzuciła zaklęcia na rzecz miecza.

Jej strategia zawiodła po raz pierwszy od lat. Jej zielone oczy błyszczały wściekle, gdy 
skoczyła na mrocznego elfa. Ten odsunął się w bok i córka Bhaala runęła twarzą w trawę. 
Zobaczyła jeszcze różowe, żółte i czerwone i fioletowe kwiaty lasu Wealdath, zanim cios 
Qu’iltha odebrał jej życie.

Jej siostra SiNafay osunęła się z przeciągłym westchnieniem na ziemię. Solaufein 
pochwycił ją w ramiona, pamiętając, jak zareagowała na śmierć Sarevoka.

***
SiNafay Vrinn ocknęła się w jakiejś dziwnej sferze, wydającej się pochodzić z głębi jej 

duszy. Była bardziej domem niż Candlekeep, niż Ched Nasad. Stała na brązowo-czerwonej 
podłodze, przywodzącej na myśl Dziewięć Piekieł, wpatrując się w szczelinę między 
stromymi skałami, jedyne połączenie ze światem materialnym.

Błysnęło i przed skałą zmaterializował się Sarevok, jej przeklęty brat, morderca Goriona i 
jej dzieci. Był tylko widmem, cieniem samego siebie. O dziwo nie czuła już nienawiści.
- Witaj siostro – powiedział chłodno Sarevok. – Znowu się spotykamy.
- Gdzie ja jestem, Sarevoku? Czemu mnie tu ściągnąłeś?
- Ha, ha! Ty nie wiesz, gdzie jesteś? Ta sfera to część krainy naszego ojca, ukształtowana 

tak, jak wygląda naprawdę. Poprzednim razem widziałaś ją tak, jak podpowiadała ci twoja 
wyobraźnia.

- Czego chcesz, Sarevoku? – odwróciła na chwilę wzrok, by zobaczyć, że Solaufein leży na 
ziemi – uśpiony… lub martwy.
Zakuty w czarną zbroję roześmiał się dźwięcznie.

- A jak myślisz, czego chcę, siostro? Chcę znowu żyć… A jedynym na to sposobem jesteś 
ty. Ty musisz przywrócić mi boską iskrę.

- Usstan? – zdziwiła się drowka.42

- Tak, ty – żółte oczy Sarevoka nie mrugnęły, wpatrując się w nią. – Chyba że masz pod 
ręką jakieś inne dziecię Bhaala. Twój kochanek się nie liczy… nie jest Pomiotem. To 
musi być twoja iskra. Decyduj.

- A co za to dostanę? – jej pragmatyczna natura znów doszła do głosu.
- W Żelaznym Tronie zgromadziłem dużą wiedzę. Mogę ci powiedzieć wiele o czekającym 

cię losie.
Mroczna elfka westchnęła, spojrzała na kochanka. Solaufein Jae’llat nikł w oczach z 

każdą chwilą, zaś widmo Sarevoka stawało się coraz wyraźniejsze. Dał się słyszeć złowrogi 
chichot.
- Dobrze, zgadzam się.

Widmo wyciągnęło do niej dłonie, wysączając z niej energię, esencję Bhaala. Padła na 
kolana, a zanim straciła przytomność, zobaczyła jeszcze, że na twarz jej mrann d’ssinss 
powracają kolory. „Sola…” – pomyślała jeszcze. – „Dla ciebie”.

Ocknęła się w chwilę później. Sarevok stał przed nią, znowu żywy, a ona słyszała 
spokojny, równomierny oddech Solaufeina.
- Ja żyję! Ja żyję! Ha, ha! Masz szczęście siostro, nie było gwarancji, że to się uda. Ale mój 

miecz i zbroja nie pojawiły się. Nieważne, bez mojej mocy nie pomogłyby mi. A teraz 
chciałbym cię o coś poprosić. Czy mogę ci towarzyszyć?

- Co?! – jedno słowo wydostało się z płuc SiNafay w krzyku niedowierzania.
- Jak już mówiłem, zgromadziłem rozległą wiedzę. Musisz się udać do Saradush, tam 

rozstrzygnie się twój los. Ale nie spiesz się zbytnio. Jest tu pewien… duch, który pomoże 
ci wezwać towarzyszy.

42 Ja?



Sarevok, syn Bhaala i jej brat, stanął u jej boku. Ukucnęła przy śpiącym Solaufeinie.
- On się nie obudzi aż się nie znajdziesz w sferze materialnej – powiedział mężczyzna.

Drowka popatrzyła na niego oczami błyszczącymi od łez. Pomyślała o przyjaciołach, 
którzy razem z nią pokonali Irenicusa. „Jaheira… Haer’dalis… Imoen… Viconia… Minsc…” 
Zamrugała oczami, bowiem wszyscy, o których myślała, stanęli nagle obok niej.
- A więc znowu się widzimy… od czasu, kiedy się ostatnio widzieliśmy, miałam dziwne 

wrażenie, że coś ci się… ale nie. Widzę że jesteś w dobrym zdrowiu – zaśmiała się 
Jaheira.

- Tak więc abbil wzywa, a ja przychodzę. Czy przypadnie mi rola służebnego psa? – 
Viconia uśmiechała się, mówiąc te słowa.

- Cieszę się, że znowu cię widzę, siostro. Jakoś tak się za tobą stęskniłam – Imoen rzuciła 
się jej na szyję.

- A więc znowu w sferach, mały kruku? Czy jestem ci znów potrzebny? – jasne oczy 
Haer’dalisa wpatrzyły się w nią.

- Minsc i Boo nadchodzą! Czy potrzebujesz naszej pomocy, przyjaciółko Dynaheir? – 
Rashemita podszedł do niej.
SiNafay wyciągnęła dłoń i dotknęła szczeliny w skale. Byłsnęło i w chwilę później 

wszyscy stali w nieznanym mieście. Brukowany marmurem plac był otoczony przez grube 
mury i wieżyce strażników, a górowała nad nimi ogromna, czarna brama do pałacu.
- Saradush – Sarevok wciągnął powietrze, jego żółte oczy błysnęły.

Imoen, z powagą w zazwyczaj roziskrzonych brązowych oczach, trzymała się jak najdalej 
od brata. Jej kasztanowe włosy rozwiewał wiatr. Oczy Jaheiry wypełniała tęsknota za mężem 
i ojcem. Miała na sobie zbroję Falloraina, a pod nią szaty tethyrskiej szlachcianki.

Viconia DeVir zachowała purpurowo-czarne szaty kapłanki Lloth, jej głowę zdobił 
ozdobny hełm, spod którego wymykały się białe włosy. Miała na sobie błyszczącą czarną 
zbroję, a w dłoni słynny wężowy bicz. Minsc, zakuty w pełną zbroję, z chomikiem Boo na 
ramieniu i żółtym mieczem Lilarcor w dłoni przyglądał się jej podejrzliwie, podobnie jak 
Haer’dalis o niebieskich włosach, ubrany w elfią złoconą, zieloną jak las kolczugę.

„Dzieło Aslyferunda” – myślała drowka. Solaufein, tylko Solaufein się nie zmienił. Z 
Tsuki’no’Kenem, lśniącym ostrzem w dłoni, w czarnej kolczudze. Brązowe oczy patrzyły na 
nią z iskrą humoru.
- Musimy porozmawiać z Gromnirem! – wrzeszczała tymczasem grupa ludzi do orków 

pilnujących pałacu.
- Nie. Gromnir nikogo nie przyjmuje. Odejdźcie, a nic wam się nie stanie.
- Ci ludzie są głodni, zmęczeni, ich miasto jest oblegane… wysłuchajcie ich! – zawołała 

kobieta odziana w niebiesko-czerwoną suknię.
- Odejdźcie, to nasze ostatnie słowo…- zaczął ork.

Niebieskooka kobieta o brązowoblond włosach w sukni zawołała:
- Cóż to?! Dziecię Bhaala pojawia się znikąd?!
- Zdrajcy! Intruzi! Do ataku! – zawołał ork.

Ludzie rozbiegli się w popłochu. Zielonoskóry ork rozrzucił ręce i upadł, ugodzony 
bełtem z kuszy Viconii. Pocisk wystrzelony z wielką siłą przez Sarevoka przebił zbroję 
ludzkiego strażnika. Entropia i Ostrze Chaosu, miecze Haer’dalisa, już wirowały w 
szaleńczym tańcu. Drugi ork upadł.

Wtedy kula ognia Solaufeina wybuchła pomiędzy nimi, powalając pozostałych dwóch 
ludzi w ciężkich zbrojach. Jaheira, znad której unosiły się smużki dymu, spojrzała na niego.
- Nigdy więcej nie rób czegoś takiego – warknęła, a drow odwrócił wzrok.

Nadal pamiętał tamten dzień, ponad rok temu, kiedy to w kopalniach Nashkell jego 
ognista kula zabiła Jaheirę. Nie potrafił wyrzucić z pamięci twarzy Khalida, którzy próbował 



go zabić. Przed śmiercią ocaliła czarodzieja jego kochanka, rzucając półelfowi ultimatum. Ile 
razy próbował przypomnieć sobie Khalida z Calimshanu, tyle razy stawała mu przed oczami 
tamta twarz.

SiNafay dostrzegła, że Solaufein trzęsie się gwałtownie, pobladły na twarzy. Oparł się o 
murek, łkając cicho, podczas gdy kilkulatek z ulicy szarpał Viconię za ramię.
- Elfia pani… elfia pani, czy możesz mi pomóc? Tata upadł i nie mogę z nim porozmawiać.

Kapłanka nawet nie spojrzała na chłopca. Widziała świstające wokół kule ognia i czuła 
ich gorąco, zabójcze dla zwykłego człowieka.
- Twój ojciec nie żyje, nic nie mogę zrobić – powiedziała obojętnie.

Drowka, prowadząca pod ramię załamanego czarodzieja, rzuciła na chłopca krótkie 
spojrzenie, a potem poprowadziła towarzyszy do jedynej gospody.  Karczmarz przyjął ich 
niezbyt chętnie, uważając, że wszystko jest winą Dzieci Bhaala.

Solaufein osunął się na krzesło, z ciemnymi oczami utkwionymi w pustce przeszłości, 
podczas gdy dwóch strażników Gromnira wstało od sąsiedniego stolika i rzuciło się na jego 
kochankę. Mroczna elfka wysunęła się im z ramion i poderżnęła im gardła jednym 
rozmazanym ciosem.
- Sola, dlaczego mi nie pomogłeś? – zapytała, siadając obok.
- Wiedziałem że sobie z nimi poradzisz – odparł matowym głosem.

Było w jego głosie coś takiego, co sprawiło, że kobieta usiadła tuż przy nim, patrząc mu w 
oczy. Drow odwrócił wzrok. Jaheira siedziała po drugiej stronie stołu, z kielichem w 
delikatnej dłoni, szepcząc cicho. Imię Khalida.

SiNafay wstała, prowadząc czarodzieja za rękę. Mężczyzna potykał się o swoją własną 
szatę. Razem przepchnęli się pomiędzy stolikami, pomiędzy szepczącymi ludźmi – każdy 
wydawał się jej tylko rozmazaną twarzą – i dostali się na zaplecze.

Solaufein dygotał, był blady na twarzy, wyglądał, jakby się zatruł lub był chory, co było 
mało prawdopodobne ze względu na jego, bądź co bądź, elfią krew. Drowka usiadła tuż przy 
nim, dotykając twarzą jego srebrzystych włosów.

Khalid? – zamigały jej palce.
Podniósł głowę, nie rozumiejąc.
Znowu przypomniało ci się Nashkell? Khalid… i Jaheira?
Kiwnął głową. W brązowych oczach błyszczały mu łzy. Delikatna dłoń mrocznej elfki 

ścierała je po kolei. „Z reguły było odwrotnie, to on mnie pocieszał” – pomyślała, wyciągając 
język, by zlizać wilgoć z jego ust. Delikatnie jak mgiełka dotknęła jego warg. Uśmiechnął się 
z trudem. Objął ją ramionami, po policzku spłynęła mu łza, tym razem szczęścia.

***
Kiedy Sarevok Anchev, nie bacząc na protesty nowych towarzyszy, wszedł na zaplecze, 

natknął się na SiNafay Vrinn, swoją siostrę, i młodego drowa. Oboje byli nadzy. Okrywał ich 
tylko jeden, zniszczony płaszcz. 

Poczuł niemiłe ukłucie w sercu na myśl o Caryanthii i Tamoko, a jednocześnie dumę, że 
dobrze rozszyfrował ich związek. Ułożył się w jak najdalszym od nich kącie, patrząc z 
pogardą na drowa, którego wybrała córka Bhaala. Jego żółte oczy świdrowały jednocześnie 
siostrę.

Rozdział 24
Saradush, che’el lil Gromnir / Saradush, miasto Gromnira

SiNafay Vrinn obudziła się rano w objęciach Solaufeina z potwornym bólem głowy. 
Usiadła i zaczęła się ubierać. Jej kochanek był zwinięty w kłębek w kącie brudnego zaplecza, 
które zawalały najróżniejsze szmaty, pudła, a głównie sporo rupieci. W drugim kącie leżał 
Sarevok, jego błyszcząca jasna zbroja okrywała ciało. Wydało jej się, że żółte oczy brata 
lekko się poruszyły.



„Czy on nas widział?” – pomyślała, serce zatrzepotało się jej ze strachu. Szybko obudziła 
drowa i razem wymknęli się z zaplecza. Sarevok jednak miał czujny sen. Obudził się, kiedy 
mężczyzna przechodził obok niego, mnąc w zębach sembijskie przekleństwo i siegając do 
miecza. Za drzwiami czekali już wszyscy towarzysze, a za nimi znajoma osoba, jeszcze z 
Wybrzeża Mieczy.

Żółtooki syn Bhaala utorował drogę przez tłum parze drowów, jego potężne ramiona i 
szeroka klatka piersiowa były jak skała odbijająca wszystko. Pozostali uśmiechali się 
ironicznie.

Co zrobił Sarevok? – zasygnalizowała Viconia.
Nic – brzmiała krótka odpowiedź.
Pobił się z Solaufeinem o ciebie?
Nie. To mój brat – ręce zadrżały jej, kiedy zrozumiała, co sugeruje Viconia.
Mieliście różne matki i różnych ojców. Łączy was tylko iskra Bhaala – odpowiedziała 

niespeszona drowka.
On nie zrobił tego! Całą noc spędziłam z Solaufeinem!
Kapłanka tylko się uśmiechnęła i oblizała, wskazując w niedwuznaczny sposób na 

Solaufeina. Nerwy drowki były napięte jak postronki. „Ta zdzira DeVir chce mi zabrać  
mojego mrann d’ssinss!” – pomyślała z gniewem.
- Mrann d’ssinss – powiedziała na głos, siadając przy stoliku obok Solaufeina.

Zrozumiał. Jego dłoń zacisnęła się na jej ręce pod stołem. Do towarzyszy przysiadł się ów 
znajomy.

- Pani SiNafay, tak myślałem, że ciebie tu spotkam! Przecież tu się dzieją wydarzenia 
chwiejące Faerunem, a gdzie zmienia się świat, tam będziesz ty! – zawołał. – Opowiedz 
mi o swoich towarzyszach. Układam o was pieśń.

- Volothamp Geddarm! – krzyknął Minsc. – Poznaliśmy się w Nashkell!
- Co powiesz mi o Sarevoku? – zapytała natychmiast.
- Sarevok?! Ten Sarevok jest z tobą?! Eee… potężny wojownik i Wielki Książę Wrót 

Baldura podróżuje razem z córką Goriona.
- A o Viconii? – zaciekawił się tenże.
- Viconia DeVir zdobywa sobie chwałę równą tej, jaką cieszy się imię Drizzta Do’Urden, 

tyle, że mówiący jej imię będą się rozglądać, czy nie podąża za nimi mroczny cień Lloth.
- Co o Imoen? – zaciekawił się Minsc, z czystej solidarności.
- Ta młoda arcymagini z Candlekeep dysponuje już wielką mocą. Jej kasztanowe włosy i 

oczy są tak piękne, że zawróciła niejednemu mężczyźnie w głowie.
Towarzysze zaśmiali się. Imoen potrząsnęła głową, aż jej włosy zafalowały.

***
SiNafay Vrinn poprowadziła swoich towarzyszy po ulicach. W jednym z zaułków, 

brudnym i zatłoczonym, trafili na grupę elfów z powierzchni i orków. Gwardziści Gromnira 
domagali się elfich kobiet, zaś elfy odmawiały. Cała drużuna wtargnęła w sam ich środek, 
wyrzynając jednych i drugich.
- Żałośni faerie! Czuję się dziwna i słaba, kiedy pomyślę, że ci głupcy są ze mną daleko 

spokrewnieni. – mruknęła Viconia.
Następnie udali się do tutejszej świątyni Waukeen. Siostra Garlena ujęta przez dobroć i 

piękno Jaheiry, tutejszej szlachcianki, opowiedziała o więzieniu i kluczu do niego. Mroczna 
elfka wyłamała drzwi do więzienia w Saradush i weszła do niego. Sarevok, Minsc i Imoen, 
jedyni pełnej krwi ludzie w drużynie, mrugali oczmai, oślepieni przez chwilę. Ostrzegawczy 
krzyk Viconii zwrócił ich uwagę. Z ciemności wypadły wampiry.
- Za Anomena Delryn – mruknął Minsc, powalając jednego.



Pozostali również pomyśleli o młodym kapłanie Helma, przedzierając się przez szeregi 
wampirów i wąskie korytarze. Więzienie było od dawna nieużywane, ale prowadziło do 
podziemnych tuneli pod pałacem Gromnira Il-Khana, władcy Saradush i pół-orczego syna 
Bhaala. Drowy stanęły obok siebie, wpatrując się w mrok.
- Kim jesteście? Tylko szaleńcy idą w tę stronę. Ja uciekam z pałacu i miasta. Gromnir 

oszalał. Chce wszystkich sobie podporządkować.
- To mi przypomina moje Ust Natha – mruknął Solaufein.
- Jeśli tak, to Saradush naprawdę niedługo będzie podobne do twojego Ust Natha, drowie. 

Czego tu szukacie?
- Chccemy ukrócić tyranię Gromnira – kobieta o zielonych oczach uśmiechnęła się do 

uciekiniera.
Za zakrętem, za zamkniętymi drzwiami, czekali orkowie. Mroczne elfy i Haer’dalis, 

obdarzeni lepszym słuchem, mogli z łatwością usłyszeć ich gardłowe komendy, brzęk 
ekwipunku i głośne kroki. Sarevok ścisnął mocniej rękojeść miecza, gdy kroki ucichły, a 
potem otworzył drzwi.

Dwóch zaskoczonych orków wyszło zza zakrętu. Ich drogę zablokowały włókna 
pajęczyny stworzonej przez barda. Imoen przyglądała się, jak walczą, a potem wyczarowała 
dwie ciche, płomienne strzały. Żołdacy Gromnira runęli. Do walczących dołączyli Minsc i 
Jaheira. Łowca przez ramię przewiesił łuk, ale niestety nie miał strzał.

Patrol orków wciąż niczego nie usłyszał. Szli plecami do nich, rozmawiając głośno i 
potrząsając bronią. Ich twarde zielone stopy plaskały na podłodze. Mroczne elfy podniosły 
ręczne kusze, Sarevok naciągnął ciężką na kolanie, a Jaheira machnęła procą. Minsc ścisnął 
mocniej rękojeść Lilarcora. Salwa bełtów wbiła się w plecy żołnierzy.

Imoen, Haer’dalis i Minsc rzucili się do szarży na orki, które uciekły w popłochu. 
Uciekinierzy otworzyli drzwi i zderzyli się z orogami pilnującymi dalszych komnat i przejścia 
w górę. Płomienna kula uciszyła ich przekleństwa i zakończyła szamotaninę.

Niewidzialni towarzysze wdarli się na schody i w absolutnej ciszy minęli straże na 
pierwszym poziomie pałacu Gromnira. Poziom wyżej, w obszernej komnacie zdobionej 
gobelinami i złotem, czekał Gromnir Il-Khan w otoczeniu swych ochroniarzy. Przed nim stała 
Melissana.
- Ha, ha! Gromnir nie jest głupi! Melissana sprowadziła tu obcych, by zabili Gromnira!
- Gromnirze, ty głupcze! Ten „obcy” to być może nasza jedyna szansa, by wyjść żywcem z 

tego oblężenia! Ukrywa się? Obcy wcale się nie ukrywa! Gdyby nie twoja paranoja, 
spotkalibyście się zaraz po jego przybyciu! To twoja paranoja ściągnęła tu Yaga-Shurę!

- Zabierzcie Melissanę. Ale uważajcie. Melissana lubi robić sztuczki. – półork uzbrojony w 
ciężki morgensztern zaśmiał się dziko. Spojrzał na nich – A to i SiNafay! SiNafay jest tu, 
by zabić Gromnira! Kiepski dowcip!
SiNafay rzuciła się w stronę Gromnira, mijając kilku jego żołdaków. Haer’dalis i Imoen 

rzucili się do walki z jego dwoma magami – ochroniarzami. Solaufein wystrzelił barwne fale 
światła w stronę osławionego w Tethyrze Karuna Czarnego. Sarevok już ścierał się z 
łucznikami. Strzały łamały się na jego lśniącej zbroi.

Qu’ilth ugodził pół-orka między płyty zbroi. Ostre kolce wbiły się w jej dłoń, gdy 
Gromnir Il-Khan uderzył. Wtedy z pomocą przyszła jej Viconia. Śpiewając modlitwy do 
Lloth uderzyła pół-orka, wysączając z niego krew. Syn Bhaala zamarł z szoku na chwilę, a 
potem znieruchomiał, patrząc w przestrzeń.

Podwójny miecz wystawał z jego piersi. Erel Had, skrytobójca na usługach pół-orka, 
rzucił się, by dźgnąć ją w plecy. Kolczuga wytrzymała. Mroczna elfka szybko zakręciła 
mieczem, rozrywając ciało Gromnira i zabijając Erela. Przed nią nagle zmaterializowała się 
Melissana, rozglądając się z przerażeniem wokół.



- Możemy jeszcze… Nie! Przybyłam za późno! Gromnir nie żyje! Zginął na własne 
życzenie… mroczna elfko. Ale ty masz jeszcze szansę. Możesz powstrzymać Yaga-Shurę. 
Znajdź sposób na jego odporność, zabij go, zanim będzie za późno. Nie mamy wyjścia! 
Jesteś jedyną nadzieją Saradush!
Drowka westchnęła, wiedząc, że nie ma wyjścia. Chciała odzyskać kontrolę nad swym 

losem, nad wydarzeniami Wojny Dzieci Bhaala. Miała być bohaterką, zgodnie ze słowami 
przepowiedni, a była trybikiem w kole losu.

Rozdział 25
Gorion’s zin zhah be’llaus / Widmo Goriona pojawia się

SiNafay Vrinn i jej drużyna opuścili Saradush i znależli się w lesie Mir, w południowej 
jego części. Na północnych skrajach mieściły się osady drowów na powierzchni, głównie 
wyznawców Vhaerauna. 
- To działalność mieszkańców lasu Mir spowodowała, że drowy są tak nielubiane w 

Tethyrze – mruknęła Jaheira.
Viconia spojrzała na nią koso, ale nic nie powiedziała. Byli zbyt zajęci utrzymaniem się 

na bezpiecznej ścieżce przez bagna. Dalej ścieżka rozszerzała się, ukazując drzewa i 
zrujnowaną świątynię Bhaala, Pana Mordu. Cuchnęło od niej śmiercią i zgnilizną. Imoen 
zachłysnęła się gwałtownie na widok stojącego na ścieżce.
- Stój. Zatrzymaj się. Chcę z tobą porozmawiać. – starzec, wsparty na lasce, o siwych 

włosach i szarych szatach maga patrzył na nie.
- Gorion?! – SiNafay wpatrywała się w niego szeroko rozwartymi oczami.
- Tak, Gorion. Czy nie pamiętasz tego, kto cię wychował? Czy nie pamiętasz mnie? 

Wychowałem ciebie. Nauczyłem cię. Zginąłem za ciebie.
- Pamiętam ciebie – drowka ledwie mówiła.
- Zawiodłaś mnie. Zabiłaś mnie. Chciałem cię nauczyć dobra. Ty zaś poddałaś się swemu 

czarnemu sercu.
- Moje czyny przyniosły też dobro! Zabił cię Sarevok, nie ja!
- Imoen… - Gorion nie uśmiechał się już. – Zdradziłaś mnie. Przestajesz ze swą upadłą 

siostrą, z moim zabójcą. Ufałem ci. A ty mnie zawiodłaś!
- Nie! – Imoen zaniosła się płaczem. – Nie! Gorion nigdy by tego nie powiedział!
- A ty, Sarevoku? Czemu tu jesteś? Zwiodłeś obie moje córki.
- Nie kuś losu, starcze. Nie podchodź do mnie.
- Nie jesteś Gorionem! – wrzasnęła nagle mroczna elfka.

Gorion zaśmiał się szaleńczo i zmienił się w władcę upiorów. Otaczało go kilka 
pomniejszych duchów. Jego towarzyszy powaliły kwasowe strzały Imoen. Dziewczyna 
dygotała z nerwów, ale była w stanie walczyć. Jaheira płakała. Zamachnęła się sejmitarem ze 
swoim okrzykiem:
- Za poległych!… Za Goriona i Khalida!

Król upiorów zaśmiał się, ale cios ewidentnie wyrządził mu krzywdę, na ziemię trysnęły 
krople krwi. Wokół buchnął płomień, parząc go lekko pomimo osłony. Zimne płomyki 
tańczyły na rękach atakujących. Jednakże SiNafay to nie przeszkadzało. Cios Qu’iltha obalił 
go na ziemię. Chwile później zmiażdżył go miecz Sarevoka.

Żółtooki syn Bhaala zaśmiał się okrutnie, stawiając stopę na rozwiewającym się ciele 
przeciwnika. Obie siostry zrozumiały ten gest. Tak samo demonstrował przecież swoje 
zwycięstwo nad Gorionem ponad rok temu. Następnie Sarevok poprowadził ich w głąb 
świątyni Bhaala.

Czekało na nich kilka szkieletów, nieumarli słudzy Bhaala. Rzucili się na trójkę 
Pomiotów. Ciężki miecz Sarevoka zamienił je w kupę kości. Przy jednym z ciosów 



mężczyznę otoczyła na chwilę żółta mgiełka, a uderzenie wywołało nawet drgania powietrza.
- Zwiastun Śmierci – wyjaśnił cicho. – Znowu. To przychodzi samo z siebie.

Jaheira uniosła głowę i ruszyła w stronę schodów, które nie były zawalone. Zrozumieli, co 
ją tam przyciągało: leśne stworzenia zebrane kręgiem wokół Nyalee, starej leśnej wiedźmy. 
Dogonili szybko druidkę.
- Przychodzi mały pomiocik, dziecko martwego pana, do Nyalee? Nyalee wiele wie. 

Nyalee tu żyje. W świątyni martwego pana.
- Gdzie jest Yaga-Shura? Co o nim wiesz?
- Nyalee wychowała Yaga-Shurę. Nyalee wykarmiła pomiocika. Nyalee nauczyła go, jak 

stać się niewrażliwym.
- Jak się to robi? – wymamrotała Jaheira.
- Nyalee nauczyła go, jak usunąć serce. Póki ono płonie, jest niewrażliwy. Ale, ale Nyalee 

może ugasić jego ogień. Musicie tylko przynieść jej serce.
Sarevok wziął od Jaheiry pulsujące zawiniątko. Triumfująca mina Solaufeina świadczyła, 

że miał duży udział w jego zdobyciu. Mroczna elfka wiedziała, co zawiera tobołek: serca 
Nyalee i Yaga-Shury. Wiedźma wzięła je, a potem ugasiła ich płomienie w wodzie. Nagle 
rzuciła się na nią z dzikim wrzaskiem.
- Nyalee znów ma serce, Nyalee znów wie, jakie to uczucie! Ale pomiocik chce zabić 

Yaga-Shurę, Nyalee do tego nie dopuści!
Nyalee, jasnowłosa kobieta o ciemnych oczach odziana w barwy lasu, rzuciła się na 

Imoen, wywijając kosturem. Czarodziejka uchyliła się i rzuciła do ucieczki. Zasłonił ją brat. 
Jaheira uwięziła dwa gnijące kopczyki w splotach roślin. Viconia bez litości zastrzeliła jedną 
z nimf na drugim końcu polany.

Solaufein przezwyciężył wzrok drugiej z nich i również ją zastrzelił. Druidka przez 
moment wyglądała, jakby miała się na niego rzucić, ale tego nie zrobiła. Dwa kopczyki 
spaliła Imoen kulą ognia. Drowka rzuciła się na Nyalee z zatrutym sztyletem. Wiedźma 
broniła się rozpaczliwie, ale w końcu miecz Sarevoka odrąbał jej głowę. 

Towarzysze opuścili świątynię. Zaraz za jej murami zastygli w bezruchu. Z mieszaniną 
szoku i niedowierzania nasłuchiwali nawoływań z głębi bagien. Jaheira zbladła straszliwie, 
Solaufein załkał, Viconia, Minsc i SiNafay potrząsali głowami, ale nie mogli temu 
zaprzeczyć: głos należał do…

Do Khalida. Zobaczyli jego sylwetkę, taką jak wtedy jego zmasakrowane ciało w lochach 
Jona Irenicusa. Rude włosy miał obcięte przy samej skórze, zlepione potem i krwią, złoty 
odcień skóry Calishyty był przytłumiony brudem, krwią i pyłem. Jego ubranie w odcieniach 
brązu wisiało w strzępach. Pocięte i pokaleczone ramiona wyciągnął w ich stronę.
- Jaheiro! Jaheiro! Cz - czego ode mnie chcecie? Gorion by tego nie pochwalił! D – 

dlaczego p – pozostawiliście mnie na śmierć? Och, nie mam do tego serca!
Pół-elfka zwaliła się nieprzytomna na ziemię, podczas gdy widmo jej męża kontynuowało 

bolesne skargi. Mroczny elf patrzył na niego, tłumiąc dłońmi jęk. Na jego skroniach perlił się 
pot. Viconia pierwsza odzyskała zimną krew.
- Odejdź stąd, potworze! – wrzasnęła unosząc symbol bogini.
- Khalid! Khalid! – Jaheira ocknęła się i rzuciła się biegiem w stronę widma.

Solaufein i SiNafay podbiegli do krawędzi ścieżki, gdy druidka wpadła do bagna. 
Wspólnymi siłami wyciągnęli szlochającą, przeklinającą i wrzeszczącą pół-elfkę na stały 
brzeg. Haer’dalis i Sarevok milczeli. Rozwścieczona kobieta rzuciła się więc z pięściami na 
syna Bhaala. Dopiero Imoen ją powstrzymała.

***
SiNafay Vrinn poprowadziła towarzyszy do obozu armii oblegającej Saradush. Na moście 

nieliczni ocaleli uciekali przed żołnierzami Yaga-Shury. Na horyzoncie zaś widniało spalone 



miasto. Trupy Dzieci Bhaala zwisały z murów, ciała żołdaków Gromnira wyrzucono do rzeki. 
Nikt nie ocalał.

Viconia DeVir przykucnęła i wystrzeliła, trafiając najbardziej wysuniętego żołdaka w 
twarz, zanim zdążył podnieść alarm. Szczęknęła cięciwa ciężkiej kuszy i bełt przebił na wylot 
ciało kolejnego. Fechtmistrz Haer’dalis zatańczył wśród pozostałych. Jego dwa krótkie 
miecze wirowały i błyskały w efektownym pokazie walki.

Towarzysze zbiegli pędem z mostu, gotowi na stawienie czoła Yaga-Shurze. Kilku 
ognistych olbrzymów próbowało ich zatrzymać, ale Solaufein był szybszy. Stożek zimna 
okazał się dla nich śmiercionośny. Kilku ludzi również upadło. Z całego obozu zbierali się 
ludzie i rzucali w ich stronę, ale oni widzieli tylko jednego.

Yaga-Shura, ognisty olbrzym i syn Bhaala stał naprzeciw nich. W dłoni trzymał wielki 
młot bojowy. Z pewnym siebie uśmiechem zaatakował ich. Ogniste kule szerzyły 
spustoszenie wśród jego ludzi, ale jego się nie imały. Zamachnął się na drowkę i wtem 
Qu’ilth przebił jego nogę. Szarpnął się do tyłu, zdumiony.
- C – co?! Ja jestem ranny? Nie… Idę po posiłki!

Ognisty olbrzym zaczął się powoli cofać, ale Viconia nie ustępowała. Uniesionym 
wysoko buzdyganem kapłanka Lloth zgruchotała mu kolana. Nie mógł już uciec. Haer’dalis 
przemknął obok niej, tnąc ścięgna na jego nogach. Nie zauważył zamachu ramion. Ciężki 
młot, napędzany siłą Yaga-Shury, zgruchotał mu ręce i barki.

Jaheira odciągnęła wyjącego z bólu barda do tyłu. Sarevok zajął jego miejsce. Wyższy 
wzrostem od niego, mógł uderzyć mocniej i celniej. Ciężki miecz uderzał w ramiona syna 
Bhaala. Yaga-Shura osunął się na kolana, nadal walcząc. Młot bojowy ugodził Viconię w 
pierś i odrzucił do tyłu. 

Kapłanka krzyknęła, gdy miecz kapłana Kossutha przebił jej płuco. Dygotała krótką 
chwilę, przeklinając i krzycząc, aż wreszcie umarła. Minsc odwrócił głowę i dostrzegł 
gasnące spojrzenie fiołkowych oczu przyjaciółki Dynaheir. Ogarnął go berserkerski szał. 
Lilarcor krzyczał i skrzeczał, gdy zadawał ciosy. Ognisty olbrzym o niebieskich oczach i 
rudozłotej brodzie znieruchomiał. Yaga-Shura nie żył.
- Viconia – jęknął Minsc, oglądając swoje rany: zgruchotane ramię, złamane żebra i 

zrozumiał, że kapłanka jest martwa.
***

SiNafay Vrinn nie słyszała słów Minsca. Towarzysze zostali na opustoszałym polu bitwy 
nad ciałami żołnierzy i samego Yaga-Shury, zaś ona znów trafiła do sfery kieszeniowej. 
Dygotała ze złości, nigdy nie cierpiała by jej rozkazywano i manipulowano. Stał przed nią 
znów solar.
- Boskie dziecię, nie wiesz, co przyniesie przyszłość. A czy bez przeszłości może istnieć 

przyszłość? Czy znasz swoją przeszłość?
Skinęła głową. Wróciła pamięcią do swych najdawniejszych wspomnień: biegu w 

ramionach mężczyzny, Rizzena Vrinn, brata jej matki, który ją wyniósł z upadającego 
Trzynastego Domu. „Rizzen… jak wyglądał Rizzen? Czarna skóra, białe włosy i…oczy. Jakie  
on miał oczy? Zaraz… niebieskie?! Jak Gorion?!” – pomyślała nagle.
- Nadszedł czas, byś poznała swoją przeszłość – powiedział solar, a drowka musiała otrzeć 

łzy z oczu.
Stał przed nią duch Goriona.

- Wraz z moimi przyjaciółmi Harfiarzami wyśledziłem, gdzie mają się narodzić niektóre z 
dzieci Bhaala.W Ched Nasad. Ja przybrałem ciało Rizzena Vrinn, zamordowanego przez 
Alaka Mylyl… ja cię uratowałem. Twoja matka wiedziała, że nie jestem Rizzenem. 
Domyśliła się prawdy. Znała mnie przecież. Wywiązała się walka. Zabiłem ją. Zabiłem 
Chalinthrę, by ocalić ciebie.



Na moment pojawiło się widmo Chalinthry Vrinn.  Popatrzyła z bólem na dawnego 
kochanka, a potem na swą córkę. Mroczna elfka pomyślała o upadku domu Mylyl.
- Zabił mnie, twoją matkę! Nie jest wcale lepszy od drowów! Nie jest lepszy od Alaka 

Mylyl!
Gorion milczał. Na twarzy widma SiNafay nie widziała żadnych uczuć. Według słów 

Elminstera Gorion kochał Chalinthrę, i dlatego się nią zaopiekował. „Czy wszystko, co 
usłyszałam od Harfiarzy nie było kłamstwem przygotowanym po to, by oderwać mnie od 
moich drowich korzeni?! – pomyślała w obecnej chwili.
- Jednak było tam też drugie dziecko Bhaala, syn ludzkiej niewolnicy. Miałem mało czasu, 

nie mogłem uratować obydwu dzieci. Wybrałem ciebie.
Pojawiła się kolejna zjawa, drowka rozpoznała w niej małego Sarevoka.

- Ja tam byłem. Zostawił mnie, ratując w zamian ciebie. Więc uciekłem samodzielnie, a 
moi przybrani rodzice wychowali mnie w Żelaznym Tronie. To bez znaczenia. W końcu 
zabiłem Goriona – powiedział znajomym głosem, pełnym zła i nienawiści i przez moment 
w jej sercu odżyły dawne uczucia do mordercy Goriona.

- A więc widzisz, jak niewiele brakowało, żeby to Sarevoka wychował Gorion, a ty 
poniosła jego los? Czy wobec tego masz u niego jakiś dług? – spytał solar.

- Jeśli jest jakiś dług, to ma go u mnie Sarevok, nie ja – warknęła.
W głowie jej zawirowało, upadła na ziemię, wiedziała, że jest z powrotem na Planie 

Materialnym. Podbiegła do niej Melissana.
- Udało ci się! Yaga-Shura nie żyje! Ale niestety Saradush spłonęło i zginęło wiele Dzieci 

Bhaala. Tak więc nie żyje jeden z Piątki. Wiem też o innej z nich, zwanej Illaserą.
- Ją również zabiłam. Zginęła w lesie elfów.
- SiNafay, musisz udać się do Amkethran. Tam dostaniesz informacje o położeniu enklaw 

dwóch pozostałych z Piątki, Abazigala i Sendai. Jeżeli mi się uda, spotkamy się tam. 
Porozmawiaj z Baltazarem, głową zakonu w Amkethran na skraju pustyni Calim.

- Zgoda, zrobię to. Chyba nie mam innego wyjścia – westchnęła.

Rozdział 26
Illythiiri dalharilen lil Bhaal / Drowie córki Bhaala

SiNafay Vrinn szła przez skraj pustyni. Wokół unosił się piasek i pył. Towarzysze szli 
owinięci w burnusy za calimshyckim przewodnikiem. Solaufein niósł na ramionach ciało 
Viconii DeVir. Kapłanka żyła, dzięki czarom Jaheiry, lecz niestety zabrakło jej zaklęć, alby ją 
uleczyć. Leżała więc nieprzytomna.

Jaheira nagle krzyknęła, wskazując coś ręką. Chmury pyłu opadły, ukazując oazę. 
Wszyscy byli głodni i spragnieni, rzucili się więc pędem w jej stronę, zanim zdążyła ich 
ostrzec przed mirażem. Kiedy wpadli pomiędzy namioty, otoczyli ich tethyrscy żołnierze.
- Stać! W imieniu królowej Zarandy Gwiazdy Rhindaun ja, generał armii Tethyru, skazuję 

was na śmierć.
Towarzysze wyciągnęli broń, gotowi do walki na śmierć i życie, kiedy pomiędzy nich 

skoczyła Jaheira, odrzucając burnus. Stała wyprostowana i dumna, zagniewana, jej brązowe 
oczy płonęły.
- Czy Tethyr znowu pogrążył się w chaosie jak za Czarnych Dni Eleint, że wysyła się 

generała Tethyru przeciw poszukiwaczom przygód?! – krzyknęła. – Jestem Jaheira 
Kilgrove, córka Zasheiry, wnuczka Joli Kilgrove z Omszałego Kamienia, którą zapewne 
znaliście! Za jakie przestępstwa skazano nas na śmierć?!
Tethyrczycy opuścili miecze i łuki.



- Zasheira Kilgrove zginęła w Czarnych Dniach. Radzi witamy jej córkę. Odpowiedź na 
twoje pytanie brzmi: twoja towarzyszka, drowka o zielonych oczach, jest dzieckiem 
Bhaala.

- Jestem – SiNafay stanęła obok przyjaciółki. – Jestem też jednak przyjaciółką Jaheiry 
Kilgrove, a jeśli moje pochodzenie jest dla was przestępstwem, równie dobrze możecie 
zabić Jaheirę za to, że jest córką swej matki.
Generał patrzył na nią podejrzliwie, ale nie mógł zaprzeczyć jej słowom.

- Jaheiro Kilgrove, czy ręczysz za swoją przyjaciółkę?
- Tak, generale – pół-elfka skinęła dumnie głową.
- Będę pamiętał twoje słowa – Tethyrczycy wycofali się powoli na północ.

Towarzysze usiedli w cieniu między namiotami. Z wysokich skał barwy piasku tryskała 
woda, a w szerokiej dolinie pomiędzy nimi stały kolorowe namioty i drewniane stoły. 
Mroczna elfka usiadła obok Solaufeina i cicho zrelacjonowała mu wydarzenia ze sfery. Po jej 
policzkach toczyły się łzy, gdy wspominała słowa Goriona, Chalinthry i Sarevoka, które 
odmieniły jej spojrzenie na swe pochodzenie.
- Czy Sarevok powinien o tym wiedzieć? – spytał drow, wskazując go głową.
- Nie chcę, aby myślał, że mam u niego jakiś dług, by wiedział, że jego matka była 

niewolnicą w Trzynastym Domu! – wybuchnęła SiNafay.
- Oboje rodzice Sarevoka byli Sembijczykami. Sembijczykiem był również jego przybrany 

ojciec Rieltar z Żelaznego Tronu. Nie sądzę, by musiał wiedzieć o tym, że nie urodził się 
w Sembii, lecz w Podmroku.
Delikatne ramię oparł o jej bark, obejmując ją, patrząc, jak Minsc, Haer’dalis i Jaheira 

leczą prawie nieprzytomną Viconię.
***

Po zmroku towarzysze dotarli do Amkethran. Skupisko domów z czerwonej cegły było 
uczepione równie czerwonej skały sterczącej na środku pustyni. Pomiędzy nimi rosło kilka 
uschniętych, karłowatych drzew. Wszędzie hulał pustynny wiatr i piasek. SiNafay Vrinn 
trudno było uwierzyć, by ktokolwiek mógł żyć w takim środowisku.

Jednak ktoś mógł. Mieszkańcy Amkethran byli w większości ciemnoskórzy i 
ciemnowłosi, opaleni przez długie życie na pustyni. Oprócz nich żyli tu mnisi z zakonu 
Baltazara noszący żółto-niebieskie szaty. Cechowała ich złota skóra szlachetniejszych 
Calishytów i rządzili miastem w sposób niekwestionowany, czyniąc z ciemnych mieszkańców 
poddanych. W Amkethran przebywali też opłacani przez nich najemnicy.

Towarzysze podeszli pod bramy fortecy mnichów, wrzynającej się w skałę górującą nad 
miastem. Baltazar wyszedł przed bramy w otoczeniu czterech mnichów. Miał rudobrązowe 
włosy, złotą skórę i niebieskie oczy, ciało smukłe i silne, umiał posługiwać się bronią.
- To was przysłała Melissana? Opowiedziała mi o was. Spodziewałem się kogoś innego niż 

mrocznych elfów. – powiedział z drwiną w głosie. – Jednak dam wam mapy do kryjówek 
Abazigala i Sendai. Ich armie ścierają się niedaleko od Amkethran, a moi najemnicy nie 
mogą sobie z nimi poradzić. Melissany tu nie ma.
Drużyna stała na pograniczu miasta, wpatrując się w pustynię i mapy, wymieniając uwagi 

na temat Baltazara, gdy Jaheira powróciła z małego zwiadu po mieście. Twarz miała 
poważną, a nawet smutną. Za nią szło dwóch złotoskórych Calishytów, ojciec i syn.
- By dotrzeć do kryjówek Pomiotu Bhaala, nie musicie iść przez pustynię, casadhi. – 

powiedział starszy z nich. – Ukryli się w górach na wschód stąd.
- Khalid – jęknęła Imoen na widok mężczyzn.

Rzeczywiście, obaj Calishyci przypominali Khalida. Ojciec miał błękitne oczy i rude 
włosy, zaś syn – półelf – brązowe włosy i niebieskie oczy. Popatrzyli na twarze towarzyszy i 



chcieli już odejść, ale zatrzymała ich Jaheira. Zaczęła wypytywać o pochodzenie i zawód. 
Okazało się, że są kupcami z Memnonu. Druidka posmutniała na te słowa.
- A czemu chcieliście nas zobaczyć? – spytała spokojnie drowka.
- Szukamy syna, który wiele lat temu opuścił dom i wyruszył na Północ. Nie powrócił.
- Jak wyglądał, jak miał na imię? – spytał  Haer’dalis, czując zaciskającą się obręcz złych 

przeczuć.
- Półelf, podobny do mnie z wyglądu. Nazywał się Khalid.

Tethyrka zbladła śmiertelnie. Gdyby nie bard, runęłaby na ziemię.
- Ralan i Hassan? – zawołała.
- W rzeczy samej, to nasze imiona, casadhi.
- Na Mystrę – jęknęła młoda czarodziejka, przypominając sobie, co półelf opowiadał o 

rodzinie. – Czy wasz syn wybrał drogę wojownika? Jąkał się lekko?
Ralan, starszy z Calishytów, skinął głową. Oczy mu rozbłysły.

- Na Waukeen, brzmi to tak, jakbyś go spotkała, casadhi! Gdzie on jest? Kiedy spotkałaś 
Khalida?
Jaheira krzyknęła przeraźliwie i upadła na ziemię. Spojrzeli w kierunku Haer’dalisa. 

Wytrzeszczył oczy na coś, co zbliżało się ku nim z pustyni, z północy. Wiatr opadł, piasek nie 
zasłaniał widoku. Było to zmasakrowane widmo, które widzieli w lesie Mir. Twarze im 
pobladły. Calishyci jeszcze nie dostrzegli widma.
- Khalid! – krzyknęła mroczna elfka. – Khalid!

Półelf zdawał się jej nie dostrzegać. Patrzył na Ralana i Hassana.
- Ralan, Hassan! – krzyknął.

Odwrócili się, spojrzeli na niego, w ich oczach odmalował się najpierw zabobonny strach, 
ale później w oczach Hassana pojawił się błysk rozpoznania. Patrzył na widmo brata ze łzami 
w oczach.
- Khalidzie, mój bracie, dlaczego nie powróciłeś do Memnonu?

Rudzielec odwrócił głowę. Spojrzał na przyjaciół.
- Przyszedłem się z wami pożegnać, przyjaciele. Ellesime z Suldanesselar zdołała odnaleźć 

moje ciało. Oddajcie je Jaheirze. Niech Mrindaun zadecyduje, jaki będzie mój los. 
Dopełniłem przysięgi. Gorion byłby z nas wszystkich dumny.
Jaheira zerwała się na nogi. Wpatrywała się w widmo męża.

- Khalidzie, obiecywałeś że któregoś dnia powrócimy do Memnonu!
- Czy ja odpowiadam za to, co zrobił ze mną Jon Irenicus, melamin?

***
Po pełnym łez i wzajemnych wyjaśnień spotkaniu z ojcem i bratem Khalida, którzy 

przyjęli Jaheirę do rodziny, towarzysze udali się na północ do kryjówki Sendai. Drowia córka 
Bhaala ukryła się w gęstym lesie na południu Tethyru. SiNafay Vrinn uśmiechnęła się z 
goryczą. Jaheira szła za nią, owinięta czarną chustą.
- Sendai powróciła w rejony, gdzie przed wiekami żyli przodkowie naszej rasy – 

powiedziała cicho Viconia. – Moje przeznaczenie czeka.
Solaufein rozproszył iluzję drwala, okrywającą dowódcę drowów, pozwalając kochance 

na wbicie mu noża w żebra z zaskoczenia. Jego ludzie upadli pod ciosami albo buzdyganu 
kapłanki, albo sejmitara Jaheiry. Druidka walczyła zaciekle, ogarnięta chęcią zemsty za 
Khalida.

Wołanie Haer’dalisa pozwoliło im odnaleźć dotychczas zakamuflowane wejście do samej 
kryjówki drowów, leżącej w Podmroku. Wejścia pilnowały mykonidy i umbrowe kolosy. 
Grzyboludzie padli od świetnie wymierzonych ciosów ostrej broni drowki, czarodzieja lub 
barda. Buzdygan Viconii, sztylet Imoen i ciężkie miecze Minsca i Sarevoka zmiażdżyły 
chitynowe pancerze kolosów.



Dalszej części tuneli aż do rozgałęzienia pilnowały pająki. Mroczne elfy spokojnie szły 
pomiędzy nimi, jako że wszyscy zachowywali łaskę Lloth, a na mieszkańców powierzchni 
Jaheira rzuciła czar, który zapewniał, że staną się niewidzialni dla zwierząt. Mroczna elfka 
wybrała południowy tunel, pełen pająków, których teraz nie musieli się bać.

Za pająkami czekały mroczne elfy, podwładni Sendai, ubrani w zielone elfie kolczugi z 
powierzchni, kryjące ich w lesie, i uzbrojeni w długie miecze, półtoraręczne lub sejmitary. 
Oburęczna grupa zatańczyła wśród nich bez strachu, parując niezależnie różne ciosy. Imoen 
zaatakowała ich zaklęciami, a Sarevok ją osłaniał.

SiNafay otworzyła ciężkie drzwi, bronione przez runy, ale trzymała w dłoni kamień 
strażniczy. Za nimi w wąskiej komnacie na schodach czekała Diaytha, ulubiona kapłanka 
Lloth i Sendai.
- Daleko zaszłaś. Ale dalej nie zajdziesz, bo ja jestem Diaytha, kapłanka Lloth w służbie 

Sendai. Nie uda ci się mnie pokonać. Jesteś tylko iblith.
Viconia DeVir wyprostowała się gwałtownie. Jej fiołkowe oczy zapłonęły.

- Diaytho, nie waż się nazywać mnie śmieciem, gdyż jestem Viconia DeVir z Piątego 
Domu Menzoberranzan, wysoka kapłanka Lloth. Powiedz swojej pani, że jeżeli będzie się 
nam przeciwstawiać, popadnie w niełaskę Pajęczej Królowej. Moja towarzyszka jest jej 
córką.
Diaytha uzbrojona w młot i tarczę zaśmiała się szyderczo. Następnie rozpoczęła śpiew, 

prosząc Pajęczą Królową o błogosławieństwo. Viconia była na tyle pewna swej pozycji u 
Lloth, że nie zwlekając zaczęła błagać ją o jeden z najpotężniejszych czarów kapłańskich, 
burzę zemsty.

Bogini odpowiedziała, obdarzając jedną z kapłanek szczęściem, a drugiej dając zaklęcie, o 
które prosiła. Strugi mrocznego ognia spadły na służkę Sendai, która wyła z bólu i płaszczyła 
się przed taką oznaką potęgi Lloth. Zbroja i tarcza jej nie pomogły. Gniew Pajęczej Królowej 
spalił ją na popiół.

Mroczna elfka zasalutowała Viconii w uznaniu i wyważyła drzwi, przestępując nad 
szczątkami Diaythy. Podniosła tarczę i podała ją Minscowi, który jednak nie chciał jej i 
wrzucił ją do dziury. Za drzwiami na małej arenie stał kapitan Egeissag, dowódca straży 
Sendai po rychłej śmierci swego poprzednika. Reszta drowów przyglądała mu się z trybun.

Drowka weszła na arenę z butnym uśmiechem. W dłoniach trzymała zaufane ostrze, 
Qu’iltha, uśmiechała się lekko w oczekiwaniu dobrej walki. Egeissag trzymał w rękach dwa 
miecze półtoraręczne. Kobieta przybrała postawę bojową, pochyliła się lekko i czekała. 
Szermierz również. Wreszcie stracił cierpliwość i zamachnął się na nią, jedno ostrze na 
wysokości szyi, drugie brzucha.

SiNafay odbiła obydwa ciosy, czując jednak siłę uderzeń. Drowy rzadko walczyły tak 
ciężką bronią. Mężczyzna wykorzystał jej zachwianie i uderzył. Ostrze przeszło o kilka 
centymetrów od jej piersi. Z gardła Solaufeina wyrwał się krzyk, gdy zobaczył, że 
nieznajomy drow spycha jego kochankę do tyłu. Broniła się zawzięcie.

Egeissag pochylił się, by zaatakować, drowka się cofnęła, a Qu’ilth rozciął mu jedno 
ramię. Krzyknął i zachwiał się, zaskoczony, upuścił broń. Już jej nie podniósł. Szybki jak 
błyskawica cios Qu’iltha przedarł się przez jego płuca i brzuch. Jego żołnierze w jednej chwili 
padli martwi. Wzdrygnęła się. „Jaki los czekałby wszystkich moich towarzyszy, gdybym 
przegrała?” – pomyślała.

Za areną mieściło się przejście do labiryntu łupieżców umysłu. Solaufein na ich widok 
rzucił wymiarowe drzwi i wszyscy razem uciekli na drugi koniec tuneli. Na plecach miał 
gęsią skórkę i nawet dotyk mrocznej elfki jej nie zmniejszył. Aż za dobrze pamiętał ratowanie 
Faere z rąk illithidów pod Ust Natha.

W ostatniej komnacie czekała na nich Sendai, drowka o białych włosach trzymanych złotą 
opaską i brązowych oczach. Ubrana była w zieloną zbroję z ćwiekowanej skóry, a uzbrojona 



w krótki miecz i sejmitar.
- Wszyscy moi ludzie polegli. Nie mogli cię zatrzymać. Gdybyś była jedną z Piątki, 

mogłybyśmy razem dokonać wielkich czynów. Faerun i wszystkie Dzieci Bhaala padłyby 
pod nasze stopy.

- A czemu i tak tego nie zrobimy? Jestem SiNafay Vrinn z Ched Nasad. Wszyscy 
mieszkańcy Tethyru i Calimshanu, i Amnu padną pod nasze nogi, błagając o litość. Z 
łaską Lloth możemy dokonać wszystkiego.
Brązowe oczy Sendai były zimne i chłodne, gdy na nią spojrzała, nie ciepłe i pełne iskier 

jak oczy Solaufeina Jae’llat.
- Myślisz, że nie znam przepowiedni? „Wychowanek Goriona” – to ty. A tylko jeden 

Pomiot Bhaala może zwyciężyć.
- Zawrzyjmy sojusz. A potem rozstrzygniemy to między sobą.
- Doskonale – Sendai uśmiechnęła się. – Podejdź do mnie. Przysięgnij na Lloth, że będziesz 

mi służyć.
SiNafay uśmiechała się, podchodząc do siostry. „Sendai uśmiecha się, gdyż myśli, że  

zyskała dobrego sojusznika, który będzie wykonywał jej rozkazy, gdy straciła wszystkich  
podwładnych. Tymczasem ja zastanawiam się, jak może być tak głupia, by myśleć, że wróg 
jest przyjacielem” – pomyślała.

Przyklękła na jedno kolano, potem na drugie, wywołując pełne politowania spojrzenie 
Sendai, skrzyżowała ramiona na piersi na znak pokoju i otworzyła usta, by przysiąc. Jej 
towarzysze zaczęli szemrać na to nagłe poddaństwo, tylko Solaufein uśmiechnął się kątem 
ust. Nagle mroczna elfka skoczyła jak wąż, wbijając zatruty nóż w serce siostry. W jej 
brązowych oczach pozostało zaskoczenie.
- Jal Khaless zhah waela. Utraciłaś łaskę Lloth – wyszeptała drowka.43

Na twarzy konającej pojawił się szatański uśmiech, gdy legła na ziemi, a esencja Bhaala 
opuściła jej ciało.

Rozdział 27
Lil elghinn lil Amelissana / Śmierć Amelissany

Abazigal, błękitny smok i syn Bhaala, nie był wyzwaniem dla SiNafay Vrinn i jej 
drużyny. Zaklęcia Solaufeina pozwoliły towarzyszom przebyć wodne pułapki jego kryjówki. 
Czterech z pięciu nie żyło. Piątka była zniszczona. Na wielkich schodach do kryjówki smoka 
czekał na nich Elminster.
- Witaj, SiNafay Vrinn. Zamęt pomiędzy Dziećmi Bhaala powoli dobiega końca, ja jednak 

ci nie pomogę. Musisz odnaleźć swoją drogę i opanować swój los.
Mroczna elfka popatrzyła na niego koso. Nie chciała słuchać Harfiarza, jednego z tych, 

którzy zakłamywali jej przeszłość. Drużyna zatrzymała się w lesie w pobliżu kryjówki Sendai 
na drodze do Amkethran. Planowali się tam dowiedzieć tożsamości ostatniego z Piątki. Kiedy 
dotarli do lasu Tethyr – Wealdath – zapadł zmrok.

Drowka odszukała w ciemności dłoń Solaufeina i delikatnie ją uścisnęła, kiedy wszyscy 
pozostali już zasnęli. Brązowe oczy drowa lekko zalśniły, spojrzał na nią. Cicho jak cienie 
wymknęli się z kręgu śpiących wokół ogniska i weszli do chatki drwala.

Była pusta, tu i ówdzie wśród połamanych kawałków drewna walały się narzędzia i inne 
drobiazgi. Pod ścianami stały szafka, skrzynia i toporne łóżko. Czarodziej wezwał magiczną 
dłoń, która uprzątnęła podłogę, usypując pod ścianą ogromny stos rupieci. Sprawił, że ręka 
znikła, i spojrzał z uśmiechem na kochankę. Rozścieliła ich płaszcze na podłodze.

***

43 Każde zaufanie jest głupie – powiedzenie drowów



SiNafay Vrinn leżała naga, owinięta tylko kawałkiem piwafwi, na podłodze chatki, w 
ramionach Solaufeina. Szczęście i przeżyte emocje szybko nie ulatywały z jej umysłu. 
Kochali się po raz pierwszy od dawna i było to jak bogata uczta po długim poście. 
Delikatnymi palcami gładziła jego srebrzyste włosy, zapadając w trans.

W sennej wizji ujrzała Baltazara i Melissanę w głównej sali fortecy zakonu w Amkethran. 
Mężczyzna siedział na tronie w otoczeniu czterech mnichów. Przed nim dwóch trzymało 
rudowłosą kobietę.
- Twoje knowania, Melissano, doprowadziły do śmierci czterech z Piątki. Sendai i Abazigal 

nie żyją.
- Ty sam wynająłeś mroczną elfkę, by się ich pozbyła! Mówiłeś, że twoje Amkethran nie 

może sobie z nimi poradzić!
- Jestem ostatni z Piątki, Melissano, a ty dziwnym trafem pojawiałaś się w ich pobliżu na 

krótko przed ich śmiercią. Nikt mnie nie zabije! Twoje knowania się skończą. Wiem, do 
czego dążysz. Chcesz wskrzesić Bhaala, tak jak ja.

- Owszem – przyznała Melissana. – Bhaal powróci, kiedy zginie ta żałosna mroczna elfka, 
ostatnia iskra esencji Bhaala poza tobą. Ale możemy spróbować już teraz.
Mroczna elfka obudziła się gwałtownie. Już ubrany Solaufein klęczał nad nią, pytanie 

zamarło mu na ustach.
- Obudź wszystkich! Musimy natychmiast ruszać do Amkethran!
- Co się…
- Chcesz żeby Bhaal powrócił? Melissana i Baltazar dążą do tego z każdą chwilą!

Drow zaklął plugawie i wypadł na zewnątrz. Jego kochanka ubrała się pospiesznie i 
wciągnęła kolczugę i pas. Wyszła przed próg chatki. Towarzysze przeklinali, gdy czarodziej 
budził ich kopniakiem lub lodowatym podmuchem. Zbroili się pospiesznie, słysząc, co się 
może stać i kilka minut później maszerowali przez pustynię w stronę Amkethran, podczas gdy 
drowka opisała Solaufeinowi wygląd sali.
- Jesteśmy jeszcze za daleko – stwierdził, ale słowa zamarły mu na ustach.

Piaski i pył rozwiały się, ukazując trakt do miasta. Trzech mnichów katowało dwóch 
złotoskórych Calishytów i ich czarnych sług z miasta. Ku swemu przerażeniu Jaheira 
rozpoznała w katowanych rodzinę Khalida. Słudzy zginęli, ludzie Baltazara uciekli, Ralan 
również już nie żył. Umierający Hassan uśmiechnął się na widok przyjaciół swego brata.
- Biegnijcie do… Amkethran… zabijcie Baltazara… pomścijcie nas… Pomiot Bhaala… 

wyrzucił nas z miasta… na pastwę pustyni i swoich ludzi… Khalid… - usta mu zadrgały i 
znieruchomiał.
Syn domu Jae’llat z Ust Natha dostrzegł w oddali bramy Amkethran i wychodzącą z 

miasta grupę mnichów, uznał więc, że nie ma czasu. Zebrał towarzyszy wokół siebie i rzucił 
czar mający przenieść ich do opisanej mu sali tronowej Baltazara. Zapadł mrok, zawirowało 
im w głowach, ale zaklęcie poskutkowało. Stali przed ostatnim z Piątki.
- Nigdy mnie nie pokonacie, a Bhaal powróci! Zemści się na was za śmierć swego syna! – 

krzyknął.
Ruszył szybko w ich stronę. Zanim zareagowali, wymierzył Imoen kilka ciosów. 

Czarodziejka przeleciała przez komnatę i runęła. Sarevok krzyknął jej imię, ale nie 
zareagowała. Głowa opadła jej na ramię. Żółte oczy przybranego syna Rieltara rozbłysły. 
Klnąc po sembijsku zamachnął się na mnicha. Ciężka zbroja zatrzymała ciosy Baltazara.

Następny z kłębowiska wyleciał Haer’dalis. Leżał bez ruchu pod stopami Viconii. Jego 
dwa krótkie miecze nie były nawet zachlapane krwią. Elfia kolczuga była głęboko rozdarta. 
Kapłanka Lloth walczyła zawzięcie i zmiażdżyła ramię Baltazara.

Otrzymała w odpowiedzi kopnięcie, które zgruchotało jej brzuch. Opuściła buzdygan na 
plecy mnicha, który odwrócił się do pozostałych. Następnie wycofała się chwiejnie i upadła 



obok Imoen. Przeklęła Baltazara, widząc, że dziewczyna jest martwa.
- Nie! To nie może się tak zakończyć! SiNafay, dossta dalninil zhah elghinnyrr, izil  

Haer’dalis!44

SiNafay zamarła, słysząc okrzyk Viconii. Obejrzała się przez ramię. Kapłanka walczyła z 
ciężkimi ranami, leżąc obok połamanego ciała Imoen. W pobliżu leżał martwy Haer’dalis. 
Zaklęła plugawie i zaatakowała Baltazara. Za nią natarli Sarevok, Solaufein i Minsc. 
Rashemitę odrzucił potężny cios, ale pozostali walczyli.
- Za poległych! – krzyknęła Jaheira.

Jej oczy płonęły, gdy odrąbała sejmitarem ramię Baltazara. Syn Rieltara zamachnął się 
mieczem z taką siłą, że zgruchotał brzuch ostatniego z Piątki. Mnich uczepił się go tak 
mocno, że upadł razem z nim. Mroczna elfka oderwała go od Sarevoka i poderżnęła mu 
gardło. Żółtooki Sembijczyk wstał z ziemi.
- Za Imoen i Haer’dalisa – powiedziała drowka, patrząc na niego.

Wysiłek kapłanki i druidki pozwolił przywrócić obydwoje zabitych do życia.
***

SiNafay Vrinn po śmierci ostatniego z Piątki, Baltazara, znowu pojawiła się we swej 
sferze kieszeniowej, tym razem u boku towarzyszy. Jaheira, Imoen, Minsc, Haer’dalis, 
Viconia, Solaufein, Sarevok widzieli, jak solar przyzywa widmo Melissany.
- Jak śmiesz przyzywać boginię? – krzyknęło.
- Nie jesteś jeszcze boginią, śmiertelniczko. Igrasz ze skradzioną esencją.
- Wywrę na tobie straszliwą zemstę!
- Jeśli kiedykolwiek zostaniesz boginią. A teraz przedstaw się i wyjaśnij swe czyny.

Solar umilkł, a kobieta o dzikich brązowych oczach i potarganych włosach barwy 
ciemnobrązowej, niemal czarnej, nabrała oddechu.
- Jestem Amelissana o Czarnym Sercu, arcykapłanka Bhaala. Kiedy Pan Mordu przebywał 

wśród nas, zostawił mi sekret swego powrotu. 
- Jednak ty go zdradziłaś. Czas nadchodzi, a ty nic nie robisz.
- Tak. Ja zostanę nową Panią Mordu! Ja skierowałam Piątkę przeciw sobie! Ja! Piątka 

zginęła. Niemal cała esencja powróciła do źródła.
- Jeszcze nie cała! – krzyknęła mroczna elfka. – Ja stoję na twojej drodze! Jeszcze się 

spotkamy, Amelissano!
Widmo kobiety, która była kiedyś Melissaną, zniknęło. Solar wskazał szczelinę, która 

prowadziła kiedyś do Planu Materialnego. Drowka podeszła do niej i wyciągnęła dłoń. Świat 
zawirował.

Chwilę później wszyscy znaleźli się na dryfującej w pustce, pulsującej platformie, 
podzielonej na cztery części, z której centrum wystrzelał słup zielonej, lśniącej esencji. 
Skupiała się ona u jego stóp, na potwornej sylwetce kobiety w czarnym napierśniku, 
czerwonym kaftanie i hełmie z piórami.
- Tron Bhaala. Amelissana – mruknęła SiNafay.
- A więc przybyłaś. Jesteś zbyt późno, drowko. Zdobyłam już zbyt wiele esencji. Jestem 

nieśmiertelna. Jestem nową Panią Mordu!
- Jeszcze nie jesteś! Nie pozwolę na to! – wrzasnęła Imoen.

Amelissana zaśmiała się szyderczo i zamachnęła się na nią. Włócznia przebiła ramię 
młodej czarodziejki. Jej siostra błyskawicznie uderzyła. Qu’ilth ugodził arcykapłankę. 
Haer’dalis śpiewał, niwecząc jej płaszcz ochronny. Krzyk wściekłości powalił ich na ziemię. 
Viconia przeklinała straszliwie z połamanymi nogami.

44 Twoja siostra nie żyje, tak jak Haer'dalis!



Zasłonił ją Solaufein. Zamach Tsuki’no’Kena niemal odrąbał dłoń niedoszłej bogini. 
Haer’dalis zawył, gdy kolejny cios połamał jego delikatne ciało. Na pół przytomna Imoen 
otoczyła się sferą niewrażliwości i ruszyła, chwiejąc się, w jego stronę.

Jaheira zdołała obronić się przed ciosem, choć przewróciła się na ziemię. Dokończyła 
zaklęcie i z przeklętej platformy uniósł się na chwilę rozkoszny zapach lasu, Pozostali nabrali 
otuchy. Połamana Viconia otoczyła się kręgiem ostrzy i powoli usiłowała wstać.

Lilarcor w rękach Minsca wydawał z siebie przeraźliwe wrzaski, ale nie był w stanie 
zrobić krzywdy Amelissanie. Rashemicki berserker ignorował bolesne ciosy włócznią. Naraz 
zastygł. Uderzenie wielkiego miecza rozłupało hełm arcykapłanki, a potem broń wypadła mu 
z rąk.

SiNafay krzyknęła, patrząc, jak Rashemita z przeklętą włócznią Amelissany w sercu 
dygocze, aż wreszcie pada na ziemię, martwy. Kapłanka zdołała się pozbierać i na broczących 
krwią nogach próbowała podejść do ciała Minsca. Cios odrzucił ją do tyłu, ale jedno z ostrzy 
rozcięło bok nieśmiertelnej przeciwniczki.

Na ten widok Solaufein, Imoen i Haer’dalis wznowili ataki czarami. Większość odbijała 
się i nie czyniła Amelissanie krzywdy. Zlana krwią z rozciętej głowy podeszła do czarodziei i 
zamachnęła się włócznią. Ciosy były zbyt szybkie, by śmiertelnik mógł je sparować. Udało 
się to tylko Solaufeinowi, ale Tsuki’no’Ken zadygotał od siły ciosu.

Imoen czołgała się po ziemi, szukając ratunku. Boska krew płynąca w jej żyłach 
pozwoliła jej stać się na moment eteryczną i uleczyć najgorsze rany. Bard z Sigil leżał 
nieprzytomny i zakrwawiony, jego cenna harfa pandemonium złamała się na pół. Solaufein 
podniósł miecz zdrętwiałymi rękami i ciął w stronę wroga.

Tylko on, mroczna elfka i Jaheira stali na nogach. Drow stanął u jej boku. Druidka 
schyliła się nad Haer’dalisem, próbując go ocalić przed śmiercią. Qu’ilth i Tsuki’no’Ken 
zaśpiewały wspólną pieśń śmierci, doskonaloną przez lata wspólnych walk, a Amelissana 
odkryła, że cofa się przed nimi.

Sarevok, trzeci z dzieci Bhaala, jednakże pozbawiony już iskry, puścił się biegiem w ich 
stronę. Wielki miecz uniósł nad głowę i zapomniał o obronie. Włócznia Amelissany przebiła 
jego gardło. Qu’ilth ciął, a drowka patrzyła, jak arcykapłanka upuszcza broń z pociętych rąk.

Chwiejnym krokiem cofnął się, wyrywając broń z rany, a potem upuścił miecz i osunął się 
na kolana. Mocne dłonie zacisnął na gardle. Krew tryskała spod nich, a żółte oczy wpatrywały 
się z nienawiścią w nieśmiertelną kobietę.

Tsuki’no’Ken uderzył, zostawiając długą szramę na rękach Amelissany. Cios podwójnego 
miecza odrąbał jedną z nóg kapłanki. Zamachnęła się włócznią, ale SiNafay uniknęła ciosu, a 
jej twarz zalala krew z rozciętego czoła. Para drowów zmagała się z Amelissaną, zachowując 
jeszcze siły i życie.

Nagle arcykapłanka Bhaala zadała zdradziecki cios. Włócznia przebiła drowią kolczugę i 
zaklęcia ochronne, przebijając na wylot brzuch mrocznego elfa. Solaufein przygniótł 
włócznię do ziemi własnym ciężarem, a Amelissana pozostała na chwilę bezbronna. 
Wystarczyło to, by zatruty sztylet znalazł się w jej sercu.

Nieśmiertelna kobieta upadła z brzękiem czarnej zbroi. Zdobiony piórami hełm spadł z jej 
głowy. Targały nią fale potwornej trucizny, chciała tylko, by się to skończyło. Włócznia 
zgięła się i pękła, wypadając z rany Solaufeina. Ciemnobrązowe, niemal czarne włosy były 
czerwone od jej własnej krwi. W brązowych oczach było szaleństwo, dzikość i śmierć, ale 
także potworny strach.

Mroczna elfka odsunęła się, patrząc na rannych i zabitych przyjaciół i na pokonaną, choć 
nieśmiertelną, Amelissanę. Viconia i Sarevok zdołali dźwignąć się na nogi. Sembijczyk niósł 
na rękach swoją siostrę, drobną, niemal przezroczystą sylwetkę Imoen. Pomiędzy walczącymi 
stanął solar. Z gardła arcykapłanki wydarł się krzyk.



- Cała esencja Bhaala należy już tylko do ciebie. Sarevok już jej nie posiada. Twoja siostra 
może ją zachować lub się jej pozbyć.

- Co? Naprawdę mogę się jej pozbyć? Być znowu spokojna? Zatem to zrobię. Nie chcę jej. 
Przyniosła mi zbyt wiele nieszczęść.
Blada twarzyczka Imoen na moment pojaśniała, oświetlając twarz i żółte oczy człowieka, 

który był jej bratem, a który zamordował jej przybranego ojca. Następnie czarodziejka 
zapadła w spokojny sen.
- A ty, SiNafay Vrinn? Co zrobisz z przysługującą ci całą esencją twojego boskiego ojca? 

Zachowasz ją dla siebie, by stać się bóstwem, nowym Panem Mordu, ale walczyć z 
innymi bóstwami… czy odrzucisz ją i pozostaniesz śmiertelnikiem?
Drowka popatrzyła na towarzyszy. Minsc był martwy, Haer’dalis zaś nieprzytomny, 

Imoen spała, Solaufein zwijał się z bólu. Jaheira, Viconia i Sarevok podeszli do niej. Każdy 
miał dla niej rady.
- Jeszcze się zastanawiasz, abbil? Celem naszego życia jest potęga. Stoisz przed szansą jej 

zdobycia. Nie oglądaj się na nic. Będziesz miała władzę i niewolników, wszystko, co 
tylko zechcesz – zawołała Viconia.

- Nad czym myślisz, siostro? Ja chciałem zostać Panem Mordu. Nie udało mi się to. Reszta 
naszego rodzeństwa również do tego dążyła. Ty możesz to osiągnąć. Ja straciłem swoją 
szansę – rzekł Sarevok.

- Czemu szukasz wielkości? Pozostań śmiertelnikiem. Obiecałam Gorionowi, że się tobą 
zaopiekuję, jednak moja obietnica dobiega końca. Wybierz los zwykłego drowa i dokonaj 
wielkich czynów u naszego boku! Jeżeli zostaniesz bóstwem, opuszczę cię. Pozostali 
pewnie też. Nie mamy czego szukać w sferach – zawołała Jaheira. – Pamiętaj o Khalidzie!
SiNafay milczała. Viconia i Sarevok chcieli dla niej boskości pochodzącej z iskry 

żałosnego ludzkiego bóstwa, z którym nie czuła się związana. Jaheira chciała dlań 
bezpieczeństwa i spokoju, by nie musiała się martwić o siebie lub Solaufeina. Spojrzała na 
niego. Jego dłoń nieznacznie się poruszyła.

Wybierz mnie, dalharil lil Lloth.
W tej samej chwili usłyszała głos matki.
Nie jest twoim przeznaczeniem zostać bóstwem już teraz. Jeżeli to wybierzesz, będziemy  

walczyć, przeszłość pójdzie w niepamięć, strącę cię w przepaść i staniesz się kolejną ofiarą  
Lloth.
- Nie chcę tego. Nie chcę stać się taka jak Amelissana, zżerana przez własną nienawiść. 

Zniszczcie esencję Bhaala.
Solar zniknął, pozostawiając po sobie uśmiech, który świadczył, że wybrała dobrze. 

Viconia i Sarevok wpatrywali się w nią ze zdumieniem. Pozostali czołgali się w jej stronę. 
Imoen otworzyła oczy i uśmiechnęła się do niej.

Wybrałaś dobrze, córko – rozległ się głos Lloth.
Rany zagoiły się, Minsc z Rashemenu na powrót ożył, a potem wszyscy unieśli się w 

powietrze, przenosząc się na Plan Astralny. Jakby z ogromnej dali obserwowali, jak 
Amelissana unosi głowę i niesamowitym wysiłkiem czołga się w stronę słupa esencji. Jego 
zielona zawartość płynęła, zmieniała gęstość, a większość ulatywała w pustkę.
- Nie! Nie! Przeklinam cię! – arcykapłanka czołgała się, próbując dopaść uciekającą 

esencję, czując, jak nadnaturalna siła i życie opuszczają ją.
Kiedy większość esencji uleciała, słup stał się biały, zalewając cały plan oślepiającym 

blaskiem, a potem znikł w wybuchu. Ostatnim dźwiękiem, jaki usłyszeli, był śmiertelny 
okrzyk Amelissany, gdy jej ciało rozerwała energia.


