
Tom IV
Lil alurl malar lil Orbb Valsharess / Wojna Pajęczej Królowej

Rozdział 1
Nau xan’ss d’lil Lloth?! / Nie ma słów Lloth?

SiNafay Vrinn obudziła się pewnego poranka w Ched Nasad z dziwnym uczuciem. W 
transie widziała swoją twarz, twarze rodziców, Solaufeina… wpadające w czarną otchłań bez 
wyjścia. Rozejrzała się, jej wzrok padł na kalendarz. 28 Eleasias. Roku Dzikiej Magii. 
Dziwne uczucie jej nie odstępowało.

Wyciągnęła rękę, chcąc z frustracji rzucić czarną błyskawicę… Zaklęła, wymamrotała 
krótką modlitwę do Lloth i ponowiła gest. Nic. W pośpiechu umyła się, ubrała i wyszła. 
Niepewność kierowała jej kroki wprost do domowej świątyni Lloth. Zastała tam wszystkie 
kobiety z domu, a także obiecującą Jyslin z ludu.

Chalinthra klęczała bezpośrednio przed ołtarzem, powtarzając litanię. Wszystkie inne 
głowy odwróciły się do wchodzącej SiNafay.
- Matko! – zawołała Triel Vrinn. Obejrzała się lękliwie na Opiekunkę, ale ta była 

pogrążona w modlitwie – Matko, Lloth nie reaguje na nasze wołanie i… i…
- Mgła, która cię otaczała zawsze, pani… mroczny płaszcz mocy… zniknął! – wydusiła 

Jyslin.
SiNafay, ledwo panując nad paniką spojrzała na siebie. Rzeczywiście. Mroczny płaszcz 

mocy Pajęczej Królowej zniknął. Jyslin nie kłamała.
- Próbowałyście wywieszczyć, co się stało?
- Masz nas za idiotki? – warknęła Triel. – Oczywiście! Ale… Lloth… odmawia nam 

zaklęć.
- Co się stało? Lloth odwróciła się ode mnie, swojej córki, i mojego domu? Czyżby ktoś tu, 

w Ched Nasad, chciał nas zniszczyć?
- Nie, matko – druga córka domu ukłoniła się. – Jesteśmy pewni, nic takiego się nie dzieje.

Chalinthra Vrinn ocknęła się z modlitewnego transu, podniosła się i potoczyła wzrokiem 
po sali.

- Widzę, że jesteś, starsza córko. Mamy kłopoty. Lloth milczy.
***

Jeszcze tego samego dnia, przed szczytem świateł, do domu Vrinn przybył posłaniec z 
Rady, oczywiście, kapłanka. Wszystkie trzy szlacheckie kobiety udały się do sali rady. 
Aunrae Nasadra stała przy swoim tronie. Pozostałe opiekunki chodziły z niepokojem po sali. 
Delegacja Vrinn została powitana nerwowymi skinięciami głów.
- Siostry – rozpoczęła Aunrae – mamy problem. Lloth nie odpowiada na nasze wołania, nie 

daje nam czarów… W całym mieście. Widzimy, że córka Lloth nie różni się teraz zanadto 
od nas.
SiNafay zmełła przekleństwo i podniosła rękę, ozdobioną tatuażem srebrnego smoka, na 

znak, że chce mówić.
- Opiekunki… czy coś podobnego miało już kiedyś miejsce?
- Nie – odrzekła Umrae D’dgttu. – Nigdy. Lloth była z naszym ludem od wieków.
- I nadal jest! – pierwsza opiekunka przekrzyczała hałas – Ośmielasz się wątpić, Umrae?

Opiekunka drugiego domu zaczęła kręcić niemrawo głową.
- Dość wątpliwości, do diaska! Wszystko, co wiemy - to, że Lloth milczy… po raz 

pierwszy od wieków. Co robimy?
- Przede wszystkim – podniosła głos Drisnil Melarn – chcieliśmy przekazać ci rządy nad 

Ched Nasad.



- Nie! – mroczna elfka krzyknęła, by uciszyć swoją śmiertelną matkę, która zaczęła temu 
przyklaskiwać. – Jeżeli nie wiemy, co stało się z Lloth, musimy się tego dowiedzieć. Czyż 
nie? Pajęcza Królowa nie byłaby zadowolona, widząc, że możecie bez niej żyć, 
wybierając sobie „regenta”.
Kapłanki zaszemrały. Kilka skinęło głowami.

- Tak… - powiedziała powoli Drisnil Melarn. – Do czego zmierzasz, dalharil lil Lloth?
- Powinnyśmy kogoś wysłać, żeby się dowiedział, czyż nie?
- Kogoś? Kapłankę – zasugerowała Nedylene Zinard.
- Głupia! – krzyknęła Aunrae Nasadra – Kapłankę? Pozbawioną czarów? Żeby ją 

rozszarpały hakowe poczwary?!
Triel roześmiała się.

- Moja matka chce, żeby to ją wysłano! – zawołała.
- Dobrze, dziecko. Ale nie pójdę sama! Wezmę ze sobą… hmmm… Solaufeina Jae’llat.

Umrae D’dgttu ryknęła śmiechem.
- Zamiast szukać powodu milczenia Lloth, będziesz kochać się z tym południowcem!
- Nie! – drowka niepotrzebnie krzyknęła. – Solaufein jest lojalny, a sama nie wyruszę, bo 

bez mojej mocy też padnę ofiarą hakowych poczwar.
Opiekunki ryknęły zgodnym śmiechem.

- Czyżbyśmy nie wiedziały, że Solaufein Jae’llat jest twoim kochankiem od pięciu dekad? – 
warknęła Aunrae.

- Właśnie dlatego jest lojalny!
- Mogę to potwierdzić – prychnęła Triel Vrinn.

Rada znowu zaniosła się od śmiechu. SiNafay spurpurowiała, aż karmazyn przebijał spod 
jej atramentowo czarnej skóry. Chciała się odezwać, ale zabrakło jej języka w gębie. Kapłanki 
wciąż się śmiały.
- Wyślemy ciebie, SiNafay Vrinn, dopiero jeśli niczego nie uda ci się dowiedzieć tutaj… 

ale jeśli nie będziesz tu szukać wieści… Lloth się o tym dowie – powiedziała Aunrae.
Ostatnie słowa były jak na razie pustym frazesem i drowka tylko się roześmiała. Nie 

zmieniało to faktu, że po cichu zgrzytała zębami. Była związana z Lloth mocniej niż 
jakakolwiek inna drowka i bez jej mocy czuła się naga i odsłonięta.

***
SiNafay Vrinn w pełnym rynsztunku bojowym przechadzała się ulicami Ched Nasad, 

Miasta Połyskliwych Pajęczyn. Na szczęście nie były to Czasy Niepokoju, gdy rynsztunek 
magiczny również stracił swe właściwości. Motłoch z najniższych poziomów miasta już 
zaczynał się burzyć. Już, jak czujne pająki, wyczuwali problemy drowów.

SiNafay była zdumiona napotkawszy brata Tlutha Zorgara, młodego Orika, syna Orika.
- Orik Zorgar? Syn Orika? To naprawdę ty?
- SiNafay, drider’s dalharil? Phuul dos?1 – Orik posługiwał się językiem drowów z 

niemałą wprawą.
- Tak, to ja. – drowka zniżyła głos i przeszła na gardłowy język orków, nachylając się do 

ucha niedźwieżuka. – Gdzie nora twojego klanu?
Niedźwieżuk zarechotał. Machnął owłosioną łapą wokół.

- To jest mój dom, mroczna elfko. Nie ma już klanu Zorgar. Jestem ostatni…
Mroczna elfka roześmiała się gorzko. Pociągnęła go za sobą, aż usiedli razem pod brudną 

spelunką na dnie miasta.
- A mój brat, Tluth? Co się z nim stało? Wiem, że zmarł.
- Sam na siebie ściągnął gniew Lloth – odpowiedziała obojętnie.

1 […] córka dridera? To ty?



- Ty go zabiłaś.
Drowka wzruszyła ramionami. Nie odpowiedziała. Orik Zorgar parsknął, wyrwał 

pijakowi na pół pełny kielich jakiejś ohydy i podsunął go kobiecie.
- Rozwiąże ci język… chcesz?

SiNafay zajrzała do środka.
- Jaszczurcze siki. – skrzywiła się.

Niedźwieżuk nie zrażony wychylił kufel.
- Twoje zdrowie! Co się z tobą działo?

Wzruszyła ramionami, wstała z cichym brzękiem kolczugi. Od końca ulicy biegła ku niej 
jej córka.

- Matko! Opiekunka Chalinthra cię wzywa! Podobno coś już wie!
- Ciszej, Triel! – zganiła ją drowka. – Waela! A teraz prowadź.2

Zdzieliła kopniakiem kuśtykającego za nią pijanego Orika Zorgara i ruszyła za córką.
***

SiNafay Vrinn wstała z łóżka, nawet nie kryjąc swojej irytacji. Dinin Nasadra, który do tej 
pory leżał u jej boku, odwrócił głowę.
- Opiekunko? Co się dzieje?

Mroczna elfka nawet nie raczyła odpowiedzieć swojemu obecnemu partnerowi. 
Ewidentnie bardzo jej się spieszyło, ponieważ nawet nie sięgnęła ani po swój podwójny 
miecz, ani po płaszcz. Schyliła się, sprawdzając, czy w bucie tkwi sztylet. Chwilę później już 
jej nie było w komnacie.

Opiekun zmełł w zębach przekleństwo i wstał. Od jakiegoś czasu wszystkie kobiety 
dookoła zachowywały się dziwnie, a dalharil lil Lloth nie była wyjątkiem. Kapłan Selvetarma 
sięgnął po swoją broń i zbroję. Ciężki buzdygan – zwany Selvetarm Sargh, Siłą Selvetarma – 
oparł na chwilę o nogę, zanim wyszedł.

Drowka tymczasem szła szybkim krokiem do komnat Fechtmistrza. Obejrzała się szybko 
przez ramię, ale nikogo nie dostrzegła. Uspokojona, otworzyła drzwi. Ostrzegł ją tylko syk 
magii. Próbowała się uchylić, ale na nic się to nie zdało. Jeden z magicznych pocisków trafił 
ją w twarz, zostawiając mały siniec.

Kiedy odzyskała wzrok, dostrzegła Solaufeina. Kucał na łóżku, w bryczesach i koszulce 
kolczej, w dłoniach ściskał Tsuki’no’Kena. Patrzył na nią nieufnie i był niepomiernie 
zaskoczony, zauważywszy, że nie ma ona broni. W jeszcze większe osłupienie wprawił go jej 
uśmiech. Patrzyła bowiem na niego tak samo, jak wiele lat temu, gdy się poznali na ceremonii 
w Arach-Tinilith.

Syn domu Jae’llat przez długą chwilę nie mógł nadziwić się swojemu szczęściu. Opuścił 
miecz i rzucił go w bok. Smukłe palce SiNafay zignorowały cienką zbroję, sięgającą mu do 
bioder, i zaczęły przesuwać się po jego udzie. Sola powoli zaczął się rozluźniać…

A wtedy w komnacie rozpętało się piekło. Mroczna elfka została wyrwana z jego ramion. 
Wylądowała na podłodze i zawadziła przy tym o porzucony miecz, który głośno zadźwięczał 
na podłodze. Przetoczyła się szybko i wstała na nogi, sięgając po sztylet i dziękując 
wszystkim bogom, że wciąż ma na palcu zaklęty pierścień.

Rozglądając się w poszukiwaniu wroga ujrzała płonące nienawiścią zielone oczy Dinina 
Nasadra, swojego Opiekuna. Otworzyła usta, by nakazać mu opuszczenie komnaty. Kapłan 
Selvetarma machnął tylko ręką. Drowka ku swojemu przerażeniu odkryła, że nie może się 
ruszyć ani dobyć głosu z gardła.

Solaufein Jae’llat nie zasypiał gruszek w popiele. Rzuciwszy na siebie czar, który 
zamienił jego skórę w kamień, jął rozglądać się za Tsuki’no’Kenem w chaosie panującym w 

2 […] Głupia!



pomieszczeniu. Prawie go miał, kiedy na jego gardle zacisnęły się palce syna Pierwszego 
Domu.
- Idź do Otchłani, Nasadra – zachrypiał wściekły.
- Z przyjemnością. Wątpię jednak, czy Pajęcza Królowa przyjmie cię w swojej krainie, 

przybłędo.
Na jego klatkę piersiową spadł pierwszy cios. Ciężki czarny buzdygan odbił się tylko od 

kamiennej skóry. Zanim Sola pomyślał o jakimś zaklęciu, które zmiotłoby z niego rywala, ten 
zadał dwa kolejne uderzenia. Fechtmistrz wyciągnął rękę. Mocno zagięte palce wbił w ramię 
przeciwnika.

Syn Ildibane’a zmełł przekleństwo, czując, jak jego ciało opuszcza niewielka cząstka 
energii życiowej. Zamachnął się buzdyganem i uderzył tylko w podłogę. Zza niego dobiegł 
cichy śmiech. Odwrócił się. Przeklęty Jae’llat stał na drugim końcu komnaty i skandował 
zaklęcie.

Dinin zamruczał pod nosem krótką modlitwę i jego ramiona napełniły się nową siłą. 
Wziął głęboki oddech i ruszył w stronę przeciwnika. W połowie drogi uderzyła w niego 
ognista kula. Płomienie osmaliły jego zbroję i piwafwi, a także poparzyły mu twarz i dłonie. 
Zacisnął zęby i zamachnął się buzdyganem. Ciężka głowica przebiła się przez kamień, a siła 
uderzenia rzuciła Solaufeinem na ziemię.

Solaufein Jae’llat wziął szybki oddech patrząc, jak jego krew plami bogaty dywan z 
pajęczego jedwabiu. Podniósł rękę, a z jego palców strzeliła błyskawica. Włosy kapłana 
Selvetarma stanęły dęba. Zignorował jednak elektryczny wstrząs i zadał jeszcze jeden cios. 
Uśmiechnął się słysząc, jak pękają żebra jego rywala.
- Nie! Dinin, zabraniam ci… - krzyknęła za jego plecami SiNafay.

Dinin Nasadra nie dał po sobie poznać, że w ogóle ją słyszał. Złapał mocniej buzdygan i 
podniósł go do ostatecznego ciosu. Zamiast tego jednak wymamrotał krótką modlitwę, a jego 
palce zaczęły skrzyć się mroczną energią. Bez większego trudu dotknął nimi Fechtmistrza. 
Ten krzyknął głośno z bólu. Syn Ildibane’a uniósł broń…

… a wtedy w jego bok uderzyło pięćdziesiąt kilo wściekłej mrocznej elfki. Opiekun 
stracił równowagę, a Selvetarm Sargh wyrżnął w ścianę. Na szczęście jego zbroja nie 
pozwalała przebić się zaciekłym uderzeniom sztyletu. Selvetargtlin mruknął przekleństwo, 
które było jednocześnie czarem, a dalharil lil Lloth zatrzymała się zdezorientowana.

Trwało to tylko krótką chwilę, ale wystarczyło, by syn domu Nasadra podniósł z ziemi 
miecz upuszczony przez Solaufeina. Tsuki’no’Ken wydawał się parzyć jego rękę, ale Dinin to 
zignorował. Jednym precyzyjnym ruchem umieścił klingę pod żebrami przeciwnika. Można 
powiedzieć, że miał szczęście, bo nigdy wcześniej nie miał w ręku tego typu miecza.

Brązowe oczy Jae’llata rozszerzyły się w panice, kiedy dotarło do niego, że ostrze tkwiące 
w jego piersi to jego własna broń. Podniósł głowę. Dinin Nasadra nawet się nie roześmiał. 
Splunął tylko na podłogę i wyszedł, pozostawiając konającego rywala i zdezorientowaną 
Opiekunkę.

Solaufein poruszył drętwiejącymi palcami, przywołując w myśli czar rozpraszający 
magię. Wysiłek sprawił, że na jego ustach pojawiła się piana.

Mroczna elfka zamrugała oczami. Pamiętała, jak rzuciła się na brata… ale jego już w 
pokoju nie było. Jej wzrok przykuła rozszerzająca się kałuża krwi. Powiodła za nią wzrokiem. 
Fechtmistrz leżał na podłodze, bez wątpienia umierający. Poczuła wściekłość. Życzyła 
śmierci Dininowi, nie Solaufeinowi. „Jaki w ogóle mieli interes w pozabijaniu się nawzajem 
w tych trudnych czasach?!” – pomyślała.

Chciała wyjść, ale obejrzała się jeszcze przez ramię. Natrafiła na spojrzenie gasnących 
brązowych oczu. Jego dłoń, kiedyś tak delikatna, teraz bezskutecznie próbowała uchwycić 
cokolwiek. Potrząsnęła głową z frustracją. Sama nie wiedząc czemu, uklękła – uważając, by 
się nie pobrudzić – i przycisnęła dłoń do jego ręki.



Rozdział 2
SiNafay zhah streea'ka dal Dinin / SiNafay szaleje za Dininem 

SiNafay Vrinn rzuciła obecnym w sali tronowej lodowate spojrzenie. Na wargach Dinina 
zdawał się błąkać leciutki uśmiech. Starszej Córki nigdzie nie było widać. Viconia stała 
przezornie pod ścianą – daleko zarówno od opiekunki, jak i od syna domu Nasadra. Młody 
Sola stał pod drzwiami kaplicy i wyglądało na to, że ma zamiar się ulotnić przy pierwszej 
oznace kłopotów.
- Wczoraj zostaliśmy pozbawieni Fechtmistrza. – powiedziała lodowatym głosem 

władczyni Dziesiątego Domu. – Dobrze mnie zrozumieliście. Bezmyślność niektórych 
właśnie osłabiła nasz dom… a w każdej chwili może grozić nam atak!
Triumfalny, ledwie skrywany uśmiech opiekuna zniknął natychmiast, kiedy wstała z tronu 

i uderzyła go w twarz.
- Nie pozwolę, by ambicja jednego mężczyzny zniszczyła nasz dom! Zwłaszcza, jeśli nie 

jest on zdolny do słuchania rozkazów kobiety! Jesteś teraz moim – podkreśliła to słowo – 
opiekunem, Nasadra. Następnym razem będziesz wracał do swojej matki. A teraz wynoś 
się z moich oczu, iblith!3

Viconia Vrinn patrzyła z satysfakcją, jak kapłan Selvetarma pochyla wreszcie głowę i 
odchodzi. Rzucony przez opiekunkę nóż odbił się od jego zbroi. Była to aż nadto wyraźna 
groźba – a kapłanka nie wątpiła w możliwości swej siostry. Ale nawet ona nie przewidziała 
następnego ruchu Dinina Nasadra…

***
SiNafay Vrinn obudziła się następnego ranka z dziwnym uczuciem. Tak jakby 

poprzedniego dnia wypiła o jeden kielich za dużo, rozmawiając wieczorem z Viconią. Zanim 
zdała sobie sprawę, co robi, pogładziła tęsknie narzutę po drugiej stronie wspaniałego łoża. 
Złapała się na tym, że zastanawia się, dlaczego jest ono puste.

W końcu przypomniała sobie wydarzenia paru ostatnich dni. Mimo przyjemnie 
zamroczonego umysłu, pamiętała, by założyć kolczugę i pas z Qu’ilthem. Była w końcu 
drowką. Zjadła przyniesiony przez służącą posiłek, ale wciąż zdawało jej się, że jest głodna. 
Niewolnica oberwała zatem pasem po plecach.

Ale nawet druga dokładka nie zaspokoiła jej apetytu. Niezmiernie zirytowana opiekunka 
powłóczyła się z pół godziny po kompleksie bez celu – co nigdy się jej nie zdarzyło – a 
służący i niewolnicy uskakiwali jej z drogi. Wreszcie znalazła się na balkonie, z którego 
rozciągał się widok na Ched Nasad.

Nawet panorama Miasta Połyskliwych Pajęczyn nie przyniosła jej jednak spokoju. 
Odwracając się, by odejść, dostrzegła w cieniach sylwetkę mężczyzny. Zastanowiła się przez 
chwilę, kto to – nie widziała bowiem jego twarzy. Ciepły wiatr owionął jej policzki…

W następnej chwili Dinin Nasadra uśmiechnął się triumfalnie. Jego plan działał. 
Najlepszym tego dowodem była rzucająca się właśnie na niego kobieta. Chrapliwym głosem 
wydawała mu rozkazy. Był bardziej niż szczęśliwy, mogąc je spełnić…

Kiedy Viconia Vrinn weszła na balkon pół godziny później, pokręciła głową z 
niesmakiem. Rozrzucone wokół ubranie jako żywo przypomniało jej czasy Wybrzeża Mieczy 
– a konkretnie, siostrę i Solaufeina. Rozejrzawszy się wokół, stwierdziła, że jej skojarzenie 
było właściwe. Pod jedną z arkad stała jej siostra i zapinała pas z mieczem, jednocześnie 
usiłując obciągnąć zbroję.
- Widziałaś go? Gdzie on jest? – zapytała nerwowo opiekunka.
- Kto? – kapłanka postukałaby się w głowę, gdyby nie fakt, że to SiNafay była jej 

władczynią.

3 […] Śmieciu!



- Mój opiekun… - mroczna elfka warknęła z frustracją, po raz kolejny poprawiając jakiś 
niesforny kosmyk.

- Nasadra? Tam poszedł – Viconia wskazała ręką.
Drowka ruszyła w sugerowanym kierunku, nie trudząc się odpowiedzią na zdziwione 

spojrzenie towarzyszki. Nie wyglądało jednak na to, by miała mordercze zamiary wobec 
Dinina, a wręcz przeciwnie.

Kiedy Viconia ją wreszcie znalazła, usłyszała tylko przyspieszone oddechy. Natychmiast 
odeszła ją ochota, by sprawdzać, co dokładnie dzieje się za kolumnami dzielącymi ją od 
SiNafay. Kapłance zdało się przy tym, że słyszy imię Dinin…

***
SiNafay Vrinn obudziła się na dobre w swoim łóżku następnego ranka w bardzo podłym 

humorze. Dość powiedzieć, że jej trans był dość monotematyczny… Ku jej rozczarowaniu, 
przestrzeń obok niej była pusta. Przy łóżku stała tylko Viconia Vrinn.
- Nie widziałam, żeby szanująca się szlachcianka tak się uganiała za mężczyzną! Nawet za 

Solaufeinem tak nie szalałaś! – warknęła bez powitania druga z córek Ildibane’a.
Mroczna elfka wymamrotała coś z frustracją i wróciła do porządkowania swojej fryzury. 

Miała nadzieję spławić Viconię jak najszybciej. Zaczęła zapinać pas, kiedy jej siostra złapała 
ją za rękę.
- „Gdzie jest Dinin?”, pytasz? Wczoraj też tylko o niego pytałaś. Nawet służący się z ciebie 

śmieją.
- Przecież nie pytałam o niego – drowka popatrzyła zaskoczona.
- Nie? A co przed chwilą powiedziałaś, dalninil?4

- „Za nikim się nie uganiam”. Przecież coś niedobrego wisi nad miastem.
- Coś niedobrego to dzieje się z twoją głową, Opiekunko. Zdecydowanie niedobrego. – 

Viconia wzięła głęboki oddech i zanuciła zaklęcie, mające jej ujawnić choroby lub 
trucizny w ciele dalharil lil Lloth. Nic.

- Przestań. Nic mi nie jest – młodsza kobieta wstała gwałtownie z łóżka. Mruknęła 
gniewnie pod nosem, naciągając but.
Viconia nie miała już ochoty wytknąć jej, że właśnie zapytała ją o swojego mrann 

d’ssinss. 5Po raz drugi tego ranka. Zamiast tego ruszyła w stronę drzwi – i niemal potknęła się 
o porzucony płaszcz. Piwafwi Dinina Nasadra.

Dwadzieścia minut później ona i arcymag Ildibane stali w komnatach mistrza szkoły 
Uczniów Pheltonga. W tym samym czasie SiNafay chodziła gniewnie w kółko po dywanach 
wyściełających pokój jej ojca.

Brat bliźniak opiekunki Aunrae Nasadra uśmiechnął się cierpko, usłyszawszy, co się 
dzieje. Dalharil lil Lloth zdawała się nawet nie zauważać swojego dziwnego zachowania. 
Wiedział, że musi czymś przyciągnąć jej uwagę. Przypomniała mu się przypadkowa wizja, 
kiedy akurat myślał o jednym ze swoich uczniów.
- Miałem wizje. Solaufein Jae’llat nie żyje – stwierdził spokojnie.

SiNafay odwróciła głowę w jego stronę. Jej zielone oczy wciąż wydawały się rozbiegane.
- Wiem o tym – powiedziała chłodno. – Co to były za wizje?
- Mur… - powiedział cicho arcymag. – Mur, pustka, krzyki. Nic z tego nie rozumiem.
- Mur?! – kapłanka stojąca obok SiNafay Vrinn gwałtownie potrząsnęła nim. – Jesteś 

pewien?!
Arcymag pokiwał ponuro głową. Miał niezbyt wesołe przeczucia.

- Mur Niewiernych – powiedziała ochryple Viconia.

4 siostro
5 […] kochanka



SiNafay nagle zastygła w bezruchu. Zacisnęła ręce, aż błyszczące paznokcie wbiły się w 
dłoń, tworząc spływające strużki krwi.
- Vel’bol?!6

- Solaufein Jae’llat trafił do Muru Niewiernych. Lloth nie upomniała się o jego duszę – 
powtórzył drżącym głosem arcymag.
Chwilę później Ildibane Nasadra patrzył na plecy wychodzących kobiet. Spodziewał się 

takiej reakcji. Świetnie wiedział zresztą, co się dzieje z opiekunką Dziesiątego Domu. Jedno 
było pewne… jego syn, Dinin, będzie miał kłopoty…

Rozdział 3
Naubol zhahus quil’ Solaufein’s zin / Nic nie zostało z duszy Solaufeina

SiNafay Vrinn, z twarzą ukrytą pod kapturem, przeciskała się przez tłum na ulicach 
Miasta Połyskliwych Pajęczyn. Kilkadziesiąt metrów dalej widniała wieża Konserwatorium 
Wtajemniczeń, innej szkoły magii, konkurującej z Uczniami Pheltonga, prowadzonymi przez 
Ildibane’a Nasadra.

Przeciskając się przez tłum podistot i plebejuszy, zastanawiała się, jak zareagowałby jej 
ojciec na wieść, że odwiedziła inną szkołę magii. Była jego córką, ale to naprawdę niewiele 
zmieniało. Drogę zagrodziło jej kilka półogrów i hobgoblin. Gobliński pomiot miał krew na 
żelaznej pałce służącej mu za broń.

„Ciekawe kogo zatłukł” pomyślała przelotnie.
- Hej ty tam? Kolejny drow? Kolejny, którego mamy zabić?
- Jestem kobietą ze szlacheckiego domu! – podniosła gwałtownie głowę.
- Lepsze od ciebie już zabiliśmy – zaśmiał się niewolnik.

SiNafay dobyła podwójnego miecza i zaśmiała się złowrogo.
- Lloth zamilkła, głupia drowko, a bez niej jesteście niczym! – huknął półogr.

Drowka roześmiała się jeszcze głośniej,  Postąpiła dwa szybkie kroki do przodu i wbiła 
miecz w krtań półogra. Dwumetrowy stwór przez chwilę okładał ją pięściami, ale w końcu 
znieruchomiał. Dwóch pozostałych zaatakowało ją, ale ich pięści nie były w stanie przebić 
drowiej kolczugi. Miecz hobgoblina odbił się od niej z metalicznym szczękiem.

Mroczna elfka uchyliła się przed uderzeniem tarczą w głowę i wyrżnęła jednego z 
mieszańców pięścią w twarz. Półogr zwalił się na kolegę, przewracając go, i oba stwory 
zaczęły tarzać się po ziemi, okładając się pięściami. Kobieta zachichotała i wróciła do 
szermierki z hobgoblinem. Doskonale naostrzony Qu’ilth zazgrzytał o okutą żelazem pałkę, 
odcinając jej koniec.

Bydlak zagapił się na nią na chwilę… wystarczająco długo, by podwójny miecz wyktuty 
ze świetnej stali odciął mu głowę.
- Ty głupcze – zaśmiała się SiNafay, metodycznie dorzynając dwóch pozostałych.

SiNafay przeszła spokojnym krokiem pod wspaniałym łukiem wejścia do 
Konserwatorium Wtajemniczeń. Z twarzą ukrytą pod kapturem minęła wielu nieznajomych 
magów. Wreszcie jeden z nich zatrzymał się.
- Pani – bez żadnej niepewności zwrócił się do niej, widząc jej bogaty piwafwi – czego 

szukasz w naszej szkole?
- Szukam chitynowców, a słyszałam, że macie ich kilka.

Zaklinacz zachichotał.
- Tak, mamy, ale najpierw wyjaw mi swe imię.
- Moje imię nie ma znaczenia – zakapturzona drowka uśmiechnęła się lekko. – Jestem 

wysoko postawioną szlachcianką z tego miasta. Ale najpierw ty się przedstaw, 

6 Co?!



mężczyzno.
- Nazywam się Kraszmyl Claddath z domu Claddath, pani. A teraz myślę, że skoro 

dopełniliśmy już formalności, możemy poszukać tych chitynowców.
Poczekał, by przepuścić kobietę przodem, ale ona uśmiechnęła się, odsłaniając ostre i 
krótkie, perłowe zęby.

- Ty pierwszy, Kraszmylu Claddath. W końcu ja nie znam tej szkoły… mogłabym się 
zgubić – dodała z sarkazmem.
Podążyła za zaklinaczem w głąb Konserwatorium Wtajemniczeń. W klatkach pod 

ścianami umieszczono całą menażerię dziwnych stworzeń.
- Chitynowce? Są tutaj – wskazał mroczną klatkę na końcu korytarza.

Drowka podeszła do niej. W klatce stało szkaradne stworzenie o sylwetce i twarzy 
humanoida, ale ciele i kończynach arachnida. Jej żuwaczki poruszały się w szaleńczym 
tempie.
- Claddath – rozumiesz, co on mówi?

Zaklinacz potrząsnął głową. Kobieta zaklęła.
- Chitynowcu – mówisz podwspólnym?

Istota pokiwała głową, szaleńczo machając wszystkimi wolnymi ramionami.
- Odejdź stąd, mężczyzno – mroczna elfka pochyliła się jeszcze bardziej. – Chit’in, chcę się 

dowiedzieć, co przydarzyło się mojej matce. Jestem dalharil lil Lloth.
Chit’in roześmiał się. Jego śmiech brzmiał jak kląskanie.

- Mroczna Matka tka swoje własne sieci, SiNafay. Ale nie trać wiary – powróci.
- Powróci? Kiedy?

Chitynowiec umikł i nie powiedział już nic więcej. Poirytowana SiNafay potrząsnęła 
głową, nie dbając o to, że zrzuciła kaptur.

Rozdział 4
Lil elghinn duis Ched Nasad / Upadek Ched Nasad

Opiekunka Chalinthra Vrinn przyjęła swoją córkę obojętnie, ale było oczywiste, że nie 
wprowadzi swej groźby w czyn. SiNafay jednak nie odstępowało dziwne przeczucie. Uzbroiła 
się i kazała to samo zrobić wszystkim podwładnym. Następnie udała się na poszukiwanie 
ojca, by i jego ostrzec.

Wybiegła z domu i rozglądała się przez chwilę wokół, skonsternowana. Tłum kłębił się w 
niższych dzielnicach i wyglądało na to, że zamieszki ogarniają coraz większą część miasta. 
Ruszyła szybkim krokiem w górę ulicy. Jej uwagę przyciągnęła jednak grupa przeciskająca 
się przez motłoch poniżej. Prowadził ich zwalisty draegloth, za nim szedł niski, krępy drow, 
dwie kapłanki, czarodziej i szermierz.

Stojąc na krawędzi pajęczej ulicy mogła też dostrzec demonicę, chyba alu-demona, na 
jednym z dachów, która również przypatrywała się drużynie. Drowka uniosła się w górę za 
pomocą lewitacji, by jak najszybciej dotrzeć do ojca. Drużyna przedzierała się kilka metrów 
od niej.
- Mistrzyni Quenthel… - wydyszał czarodziej.

Doleciały do niej strzępy rozmowy, które wystarczyły, by wiedziała, z kim ma do 
czynienia. Z Menzoberranzan przybła grupa, mająca dowiedzieć się, co stało się z Lloth. 
Dowodziła nią Quenthel Baenre, ale wysoką pozycję miał też mistrz Sorcere Pharaun 
Mizzrym, a oprócz nich w drużynie byli też Ryld Argith mistrz Melee-Magthere i Valas 
Hune, najemnik Bregan D’aerthe, z którym się kiedyś zetknęła.

Zmełła przekleństwo i ruszyła szybciej w stronę następnego poziomu. Jej płaszcz piwafwi 
załopotał na wietrze. Za nią, machając czarnymi skrzydłami, zerwała się alu. SiNafay 



obejrzała się przez ramię i wytężyła wszystkie siły, by przyspieszyć lewitację. Demonica 
ostro skręciła i opadła w dół. Śledziła nie ją, lecz Menzoberrańczyków.

Drowka odetchnęła, ruszyła spokojniej już w stronę szkoły Uczniów Pheltonga. Zamknęła 
oczy, nie chcąc marnować energii na przyglądanie się terenom, które świetnie znała. Ze stanu 
koncentracji wyrwał ją odległy huk, a potem jeszcze jeden. Otworzyła oczy, które 
natychmiast zarwały ją bólem. Przeklinając ruszyła powoli w dół.

***
Kiedy postawiła stopy na posadzce szkoły jej ojca, nagle cała budowla zadrżała. Drowka 

przeleciała przez balustradę i runęła w dół. Z trudem, zalana krwią, zdołała się skoncentrować 
i zahamować upadek. To ocaliło jej życie. Bezpośrednio pod nią płonął zaatakowany przez 
duergarów dom Melarn.

Kobieta zmarszczyła brwi. „Dom Melarn płonie?! Przecież jest z kamienia!” Szybko 
opadła w dół, na ulicę. Nie było to najrozsądniejsze. Cała pajęcza ulica drżała. SiNafay 
zdołała utrzymać równowagę i spojrzała w dal, wytężając wzrok.

Ulicą biegł gigantyczny pająk, tak wielki, jak mały plac. Pod jego wielkimi nogami cała 
ulica drżała. Mroczna elfka poczuła za sobą ruch i instynktownie się uchyliła. Topór duergara 
przeleciał nad jej głową. Dobyła Qu’iltha i z niepokojem rozejrzała się wokół.

Celnym ciosem odrąbała głowę szaremu krasnoludowi i odwróciła się. Pod jej nogami 
wybuchł pojemnik, oblewając ją płynnym ogniem, takim jak ten, który spalał dom Melarn. 
Osmalona i pokryta pęcherzami SiNafay przeturlała się naprzód, ledwie unikając żuwaczek 
ogromnego pająka.

Jako mieszkanka Ched Nasad słyszała o starożytnych figurkach pająków. Podobno 
zaklęto w nich pająki, które usnuły pajęcze ulice na rozkaz samej Lloth. A ten pająk był tak 
wielki, że… mógł być jednym z nich. Z przekleństwem na ustach wstała, z trudem utrzymując 
równowagę na drżącej ulicy, i dobyła Qu’iltha.

Pająk przyspieszył kroku, wprawiając pajęczą ulicę w jeszcze większe drżenie, a za 
plecami drowki toczyła się walka o płonący dom Melarn. Mroczna elfka przetoczyła się pod 
szczękoczułkami pająka i wbiła podwójny miecz w jego podbrzusze. Stwór wydawał się 
nawet nie odczuć rany, a SiNafay znalazła się w niebezpiecznej sytuacji.

Zdesperowana zaczęła chlastać po nogach potwora, który zareagował szybciej, niż 
sądziła, że to możliwe. Zwinął się i ciął żuwaczkami. Drowka poczuła, jak przecinają ciało, a 
po nodze spłynęła jej ciepła krew. Usłyszała okrzyki. Sądząc po głosach, Menzoberrańczycy 
też zauważyli pająka i ruszyli do ataku. Wobec tego nie byłoby rozsądne wejść pomiędzy nich 
a stwora.

Ignorując ból i krew zaczęła czołgać się pomiędzy nogami pająka. Nie byłoby mądrze 
zostać przez niego przygniecionym. Nad jej głową świsnęła jakaś niecelna strzała. Potwór 
ruszył w stronę Menzoberrańczyków, ignorując ją.

Mroczna elfka chwiejnie wstała i użyła swoich insygniów do lewitacji. Duergarzy byli na 
kilku różnych poziomach, zarzynając wszystkich, którzy nie zdołali uciec lub byli za słabi, by 
walczyć. SiNafay miała nadzieję, że wyższe poziomy są od nich wolne. Jak najszybciej 
ruszyła w stronę stropu jaskini. Wiedziała, że leży tam kilka półek, dostępnych tylko dla 
latających stworzeń lub lewitujących drowów.

Od najwyższego poziomu oderwał się kawał skały, przelatując o palce od jej głowy. 
Drowka popatrzyła za nim i wzdrygnęła się widząc, jak blisko była śmierci. Pokryta pyłem i 
pęcherzami, osmalona kobieta wdrapała się wreszcie na skalną półkę pod stropem jaskini i 
przysiadła tam, ciężko oddychając. Dotknęła ręką potłuczonego i zakrwawionego po 
pierwszym wstrząsie brzucha. Musiała zdusić krzyk.

Niestety tu nic nie mogła zrobić. Bez Lloth nie miała swych zaklęć jak każda inna 
drowka, a nie posiadała zwojów. Obandażowała ciasno rozcięcie w nodze, głębokie aż do 



kości, i zamknęła oczy, pijąc eliksir. Kiedy skończyła, wydało jej się, że rana jest już 
mniejsza.

Zdała sobie też sprawę, że stojąc tu, przyciągnęła uwagę kogoś – lub czegoś. Stanęła na 
skraju półki, przyglądając się miastu poniżej, z bronią w ręku. Ched Nasad było zasnute 
dymem i pyłem. W wielu miejscach szalał ogień. Najwyraźniej duergarowie mieli ze sobą 
więcej bomb, takich jak ta, która ją poparzyła.

SiNafay poczuła gwałtowne uderzenie w plecy i przeleciała przez krawędź półki, spadając 
jak kamień w dół. Przykucnięty za nią na półce Zammzt zaśmiał się złowieszczo. Jeśli ta 
wścibska córka Lloth zginie, tym lepiej dla niego i jego stronników.

Drowka przypomniała sobie o lewitacji, wpadając w chmurę pyłu i dymu. Wyhamowała 
lot i rozejrzała się. Było gorzej, niż sądziła. Kilka górnych poziomów runęło. Nie było śladu 
po domu Nasadra. Dom D’dgttu wisiał uczepiony resztek ulicy.

Spojrzała tam, gdzie powinny być rezydencje wielu szkół magii – w tym i Uczniów 
Pheltonga - i znieruchomiała. Nic. Najmniejszego śladu.
- Ilharn! – krzyknęła ile sił w płucach, ale nikt jej nie mógł usłyszeć w tym harmidrze, 

nawdychała się tylko pyłu.7

Ruszyła w stronę, gdzie powinny być szkoły magii. Przez dym ujrzała, jak jeden z 
budynków odrywa się i spada w dół. Uczniowie Pheltonga.
- Ojcze! – ryknęła.

Usłyszała czyjś głos.
- Pani SiNafay, uciekaj! Uciekaj, a ujdziesz stąd z życiem! Nie możemy cię stracić!

Q’arlynd Melarn, mag trzeciego domu, stał na ulicy poniżej i wołał ją.
- Uciekaj! – krzyknął jeszcze raz, kiedy nastąpił atak.

Drugi dom drowów, chyba Maevret, zaatakował Melarn. SiNafay odwróciła wzrok od 
walki, choć naprawdę chciała do niej dołączyć, i rozproszyła czar lewitacji. Spadła jak 
kamień w dół, aktywując insygnia tylko po to, by uniknąć zderzenia z resztkami ulic. Oczy 
piekły ją od wiatru… i łez. Jej ukochane miasto na jej oczach zamieniało się w ruinę.

Kilkanaście metrów pod sobą zobaczyła wolny od kłębiących się podistot kawałek 
gruntu… i dotarło do niej, że to już ostatni, najniższy poziom. Z grozą w oczach aktywowała 
insygnia i wrodzoną moc, desperacko próbując wyhamować. 

Jaskinia ustaliła się w jej oczach i mogła zobaczyć duergarów i orki plądrujących ruiny 
oraz ciała kilkunastu drowów, którzy roztrzaskali się oraz kolejnych, którzy zostali zabici. 
Pomimo lewitacji rąbnęła w grunt z siłą odbierającą oddech. Leżała przez kilka chwil, 
próbując pozbierać się. Wiedziała, że do ran wywołanych przez wstrząsy, bombę, i pająka 
doszło jeszcze pewnie kilka sińców i złamań.

Obojętnie potoczyła wzrokiem dookoła. Nie zauważała już podistot i płonących ruin Ched 
Nasad, widziała tylko wyjście z miasta – Pękniętą Bramę. Wstała chwiejnie na nogi. Lewa 
noga, ta nie zraniona przez pająka, załamała się pod nią z bólem. Najwyraźniej była złamana. 
Kuśtykając na rannych nogach ruszyła w kierunku wyjścia.

Kończyny szybko odmówiły jej współpracy. Czuła się coraz słabsza, domyślała się, że to 
skutek odniesionych ran. Po prostu się wykrwawiała. Czołgając się dotarła za załom i oparła 
się o ścianę. Wokół widziała twarze drowów, podobnie rannych, wyczerpanych, 
poszarzałych, z grozą w oczach.

„Ildibane! Mój ojciec…” – pomyślała nagle. Spróbowała podnieść głowę i spojrzeć na 
miasto, ale był to za duży wysiłek. Ogarnęła ją ciemność.

Rozdział 5
Uss’quellar del ‘Ched Nasad’ / Pierwszy Dom Ched Nasad

7 Ojcze!



SiNafay Vrinn odzyskała przytomność na pryczy na środku jakiejś jaskini. Wokół kłębił 
się tłum mrocznych elfów, rozpytujących się o krewnych i przyjaciół. Córka Lloth podniosła 
się z posłania. Ku niezmiernej uldze zobaczyła nad sobą twarz córki, Triel Vrinn. Jej zielone 
oczy były jednak ponure.
- Dos ph’dro?8

Kapłanka skinęła głową.
- Opiekunko SiNafay, nie mam wesołych wieści.

Otępiały mózg drowki potrzebował dłuższej chwili, by zrozumieć te słowa. Zastygła w 
bezruchu z szokiem w oczach.
- Chalinthra?…
- Nie żyje. Wlaśnie znaleźliśmy jej połamane ciało. Spadła z dużej wysokości. Większość 

strażników zginęła, w tym Bazherd i Alak Mylyl.
- Mój brat?… Co z domem Nasadra i innymi?…
- Solaufein żyje. Jest tylko trochę ogłuszony. Jeden z Menzoberrańczyków uznał go za 

wroga i potraktował zaklęciem. Nasadra przestali istnieć.
- Menzoberrańczycy?… Arcymag?!…
- Menzoberrańczycy zdołali uciec przez portal w Wiszącej Wieży, zanim runęła. Zabrali ze 

sobą Halisstrę Melarn i jej brankę. Nie wiemy, co się stało z Ildibane’em.
Do jaskini wpadł zadyszany drow o szarej twarzy.

- Dom D’dgttu nie istnieje, podobnie jak Melarn! Znaleźliśmy jeszcze dwóch rannych. 
Zróbcie miejsce!
Mroczna elfka dźwignęła się na nogi i opierając się na ramieniu córki, odeszła. Na wolne 

miejsce położono dwójkę drowów, kobietę i mężczyznę.
- Vel’uss niar? – zapytała cicho Triel.9

- Shyntlara Auvryndar i Ildibane Nasadra.
- Ildibane?! – SiNafay, nie zważając na poharatane nogi, podbiegła do pryczy ojca.

Arcymag leżał blady jak ściana i zlany krwią. Drowce przyszedł desperacki pomysł.
- Jest tu jakiś mag? Niech rzuci zaklęcie, które przeniesie mnie na Wybrzeże Mieczy, do 

cytadeli Candlekeep.
 Usłyszała śmiech, ale się nie poddawała.

- To jedyna szansa, by Ildibane żył!
- Ależ nie, Opiekunko, ja tylko chciałem powiedzieć, że znam to miejsce – odezwał się 

jeden z uczniów arcymaga.
- Zatem na co czekasz?! – wrzasnęła mroczna elfka.

Czarodziej wymamrotał: Faer aluin’har10 i w ciągu chwili znaleźli się na powierzchni. 
Stali przed cytadelą Candlekeep. Kiedy skinęła głową, wypowiedział jeszcze raz zaklęcie i 
zniknął. „Wrócił do obozu” pomyślała. Dźwigając na ramionach rannego ojca ruszyła w 
kierunku bramy. Obie nogi, poranione podczas upadku Ched Nasad, poruszały się z bólem i 
wysiłkiem. Dwaj strażnicy fortecy zagrodzili jej drogę, więc podniosła głowę.
- Przepuśćcie mnie, bydlaki, … Hull?! Nie poznajesz mnie?!

Starszy ze strażników zamrugał oczami, słysząc sowje imię.
- Kim jesteś, że znasz moje imię?
- Jestem SiNafay Vrinn z Ched Nasad, córka Goriona, mam rannego, któremu trzeba 

natychmiast pomóc.
Hull podał jej ramię i zaprowadził do głównej sali.

***

8 Żyjesz?
9 Kto tam?
10 Magiczna podróż na górę



- Jaheiro – wydyszała – dam ci wszystko, jeśli tylko go wyleczysz…
Druidka wstała i z rosnącą konsternacją wpatrywała się w przyjaciółkę i rannego. Gorion 

odwrócił się i wpatrzył w mężczyznę.
- Mistrzu Ildibane? – zawołał. – Mistrzu Nasadra?
- Nie ma już Nasadra – odpowiada cicho SiNafay.

Odwróciła glowę, usłyszawszy swoje imię. To Ildibane ocknął się.
- SiNafay… co z moim domem?… Co z moim synem?

Drowka przykucnęła przy nim, by lepiej słyszeć jego słowa. Jaheira podeszła, przyjrzała 
się drowowi krytycznie i założyła ręce.
- Nasadra przestali istnieć… jesteś ostatni… A Alak Mylyl… zginął… podobno zmiażdżył 

go głaz – wydusiła z siebie mroczna elfka. – Jaheira! Rusz się, do czarta!
- Jemu już nic nie pomoże. On umiera.
- Nie! – krzyknęła SiNafay.
- Tak – Ildibane uśmiechnął się ponuro, widząc reakcję córki. – Umieram, moja córko. 

Jesteś moim jedynym dzieckiem… żyjącym… a Chalinthra?
- Moja matka?… Nie żyje, spadła w mieście…

Przez twarz Ildibane’a przemknął cień.
- Opiekunko SiNafay… ja… chciałem prosić…
- O co? – kobieta pochyliła się nad nim.
- Chciałbym umrzeć… jako Vrinn, dziecko… Nasadra… już… nie istnieją…
- Och, ojcze… - wyszeptała – Niech się spełni twoje życzenie… Ildibane Vrinn…

Ręka arcymaga uniosła się do jej twarzy i delikatnie pogładziła jej policzek.
- Aluve’, ussta dalharil… usstan zhah Vrinn… jivvin…

Dłoń drowa opadła na piersi, głos ucichł. Ildibane zacharczał.
- Zhah… jivvin… ussta… dalharil…11

Zielone oczy arcymaga Ched Nasad zamknęły się na zawsze. SiNafay krzyknęła, ale głos 
uwiązł jej w gardle, a głowa ojca opadła na jej ramię. Gorion doskoczył do niego.
- Mistrzu Vrinn? – zawołał.

Jaheira podeszła do leżącego nieruchomo drowa.
- Jego dusza odeszła… SiNafay?

Drowka zerwała się na nogi, potoczyła oszalałym wzrokiem po sali.
- Ilharn! – ryknęła.

Zacisnęła ręce w pięści z taką siłą, że po dłoniach pociekła jej krew.
- Ojcze… - opadła na kolana i zaniosła się szaleńczym szlochem.

Gorion patrzył na nią z przykrością. Jaheira zawinęła ciało arcymaga Ched Nasad w 
całun. Mroczna elfka trzęsła się od łez. Drzwi się otworzyły i wpadli przez nie jej towarzysze, 
także ci z południa, z Amnu.
- SiNafay? Co się stało? Gdzie Solaufein?

SiNafay Vrinn dźwignęła się chwiejnie na nogi i stanęła twarzą do ściany zanosząc się 
szlochem. Edwin szarpnął ją za ramiona.
- Co znaczą te ruiny, które widzę… zamiast Ched Nasad?!

Drowka odwróciła się. Jej twarz była starsza, wychudła, poszarzała, o pustych, 
otchłannych oczach.

- Ched Nasad nie istnieje, Edwinie. Miasto Połyskliwych Pajęczyn upadło, zmieniło się w 
ruiny. Jest już potwierdzone, że pierwsze trzy domy nie istnieją. Moi rodzice zginęli w 
czasie upadku miasta, podobnie jak mój brat.

11 Żegnaj... moja córko... jestem Vrinn... szczęśliwy
[…] Bądź... szczęśliwa... moja...córko...



- Twoi rodzice? Chalinthra i Alak Mylyl? A – ale Sarevok jest z nami…
- Nie miałam na myśli Sarevoka ani Alaka Mylyl – wydusiła z trudem ranna drowka.

Edwin Odesseiron zamrugał oczami i otworzył usta, żeby się odezwać, ale uprzedziła go 
Imoen.

- Vel’uss zhah niar?! – zawołała, wskazując ciało.12

- Arcymag Ched Nasad – Gorion podniósł głowę, spojrzał na SiNafay, a potem odsłonił 
twarz Ildibane’a.
Zapadła cisza. Mieszkańcy powierzchni patrzyli z zdumieniem na zielone oczy 

mężczyzny, którego niegdyś widzieli z czerwonymi oczyma. Nagle Viconia DeVir zerwała 
się z miejsca i podbiegła do ciała.
- Zielone oczy! Nie… na Shar! To nie może być…

Mroczna elfka, zalana łzami, odwróciła się do Menzoberranzanki.
- Zielone oczy? – powtórzyła.

Kapłanka Shar szarpnęła głową jak ktoś w wielkim bólu. Zaczęłą potrząsać ramionami 
drowa. Kiedy tylko opadał bezwładnie, jęknęła i zaniosła się płaczem.
- Ilharn… Ildibane Nasadra del Ched Nasad…
- Vel’bol?! – SiNafay odwróciła się, jakby ją poraził grom, i rzuciła się w stronę Viconii. – 

Co powiedziałaś?!13

- Zielone oczy – powiedziała drżącym głosem kapłanka.
Drowka szybko skinęła głową.

- Viconia? Dlaczego masz fiołkowe oczy, córko… - głos jej uwiązł w gardle.
Córka Ginafae DeVir i Ildibane’a Nasadra zachichotała, zamrugała oczami, które, 

podobnie jak w przypadku jej ojca, zmieniły kolor na zielone, rodzinne.
- … i skąd znasz nasze hasło? – dokończyła mroczna elfka.
- Od brata, Alaka Mylyl, z Ched Nasad, syna Faere. Spotkałam go kiedyś… SiNafay? On 

mówił o twojej matce, Chalinthrze, i ojcu… zaraz… SiNafay? SiNafay Vrinn? Mówił mi 
kiedyś, że jest naszą siostrą…
SiNafay odskoczyła w tył, zdumiona i wstrząśnięta.

- Kiedy… kiedy Alak powiedział ci o… o mnie?! – krzyknęła.
Zielone oczy Viconii DeVir rozszerzyły się gwałtownie.

- SiNafay?! SiNafay Vrinn?! To ty… moja siostra?! Siostra Alaka?! Nie… na Shar… nie 
możesz… – kapłanka cofnęła się gwałtownie.

- Nie tylko mogę, ale i jestem. I znałam Alaka. To dzięki niemu wiem, że Ildibane miał 
więcej dzieci, wiem, jakie jest hasło…

- Mówisz o nim w czasie przeszłym… o naszym bracie… czy on… tak jak ojciec?… - 
córka Ginafae machnęła ręką.
Mroczna elfka ponuro skinęła głową.

- Zginął podczas upadku Ched Nasad, zmiażdżony przez spadający głaz, ratował moją 
córkę. Ale… ja… nigdy bym nie pomyślała, że… że jesteś moją siostrą!…

***
SiNafay Vrinn z trudem zmusiła się do opowiedzenia towarzyszom, jak upadło wspaniałe 

Ched Nasad. Kiedy już skończyła i wyrzuciła to z siebie, w sali zapadła straszliwa cisza. W 
oczach Jaheiry kłębiły się łzy.
- Z Miasta Połyskliwych Pajęczyn zostały tylko… ruiny? Na Mielikki…

Mroczna elfka wstała chwiejnie i natychmiast osłabione nogi ugięły się pod nią. 
Podtrzymała ją siostra – Viconia DeVir.

12 Kto to jest?!
13 Ojcze... Ildibane Nasadra z Ched Nasad...
- Co?!



- Siostro… co się dzieje?
Kapłanka Shar pomogła jej wstać i spojrzała na nogę owiniętą bandażem. Zanuciła 

zaklęcie i bandaż opadł, odsłaniając wyleczoną ranę.
***

SiNafay Vrinn powróciła do Ched Nasad, albo raczej tego, co z niego pozostało, razem z 
Viconią DeVir, która chciała zobaczyć ojczyznę swego ojca. Powitano je tam jak bohaterki. Z 
większości domów rządzących ocalali tylko pojedynczy szlachcice. Dom Vrinn awansował na 
pierwsze miejsce, a dom Teh’Kinrellz na drugie. Pozostałe domy, od Auvryndar po Ousstyl, 
spadły, nierzadko sporo.

Mroczna elfka została Opiekunką Pierwszego Domu, a Viconia jej starszą siostrą, ponad 
Triel i Solaufeinem Vrinn. Nadeszły wreszcie dni zasłużonej chwały i potęgi, jaką niegdyś 
Lloth obiecała swej córce.

Drowka, ubrana w adamantytową, lśniąco czarną kolczugę z glifem domu Vrinn, siedziała 
na tronie ze złota, z podwójnym mieczem na kolanach. Pierwsze dwa domy zamieszkały w 
znajdujących się w najlepszym stanie budynkach. SiNafay uśmiechnęła się na tę myśl.

„Mając trzydziestu żołnierzy nie zaatakujesz domu mającego też trzydziestu ludzi. Choć  
tyle przysłużył mi się upadek Ched Nasad” – drowka roześmiała się gorzko. Przez drzwi do jej 
sali tronowej wszedł jeden z nielicznych ocalałych żołnierzy.
- Matko opiekunko, jacyś naziemcy szukają cię po całym mieście. – żołnierz, nie patrząc jej 

w oczy, sięgnął po wino grzybowe i nalał go do jej złotego kielicha. Po upadku miasta 
brakowało również niewolników do służby. – Wpuścić ich?
Kobieta powąchała wino. Raczej wątpliwe, żeby w obecnym chaosie ktoś próbował ją 

usunąć, wszyscy mieszkańcy Ched Nasad zgadzali się z jej władzą. Owszem, trucizny nie 
było. Po chwili jej umysł, otępiony lekko przyjemnym zapachem, rozpoznał znaczenie słów 
żołnierza, który stał pochylony w pełnym szacunku ukłonie i czekał.
- Tak, wpuść ich – mroczna elfka machnęła dłonią, na której migotały srebrne pierścienie.

Weteran wycofał się, zginając się w ukłonach, podczas gdy SiNafay zanurzyła usta w 
pucharze. Wino miało przyjemny, musujący smak. Wychyliła puchar, rozkoszując się jego 
ciepłem spływającym po języku do gardła. Zamrugała oczami, odkrywszy, że puchar jej 
pusty. 

Wstała, by nalać sobie wina. Po prostu nie chciało jej się wołać leniwej służby. W 
momencie kiedy opiekunka nalewała sobie wina, otworzyły się boczne drzwi i weszła jej 
siostra, Viconia Vrinn.
- Opiekunko! – brwi jeszcze nie wyświęconej kapłanki Lloth zmarszczyły się. – Czy nie 

masz służby, by cię obsłużyła? Jesteś opiekunką pierwszego domu Ched Nasad, a nie 
dziwką z ludu!

- Milcz, Viconia! – huknęła opiekunka, odstawiając z trzaskiem puchar i rozlewając jego 
zawartość. – A teraz nalej mi wina i przyślij kogoś, by posprzątał ten bałagan.
Drowka usiadła na tronie z pełnym pucharem i ulgą wypisaną na twarzy, w tym samym 

momencie, gdy drzwi się otworzyły i weszli przez nie… oczywiście, jej przyjaciele z 
powierzchni. Zanurzyła usta w pucharze, a potem uśmiechnęła się i odezwała.
- Vendui’, rivvin. Vel’bol aluin dos ulu’ Ched Nasad? – w jej głosie zawibrowała ukrywana 

pogarda.
Gorion uśmiechnął się w odpowiedzi, ukłonił się, starając się nie patrzeć potężnej drowce 
w oczy.

- Udossa aluus ulu Ched Nasad ulu zhahin udossta abbil, SiNafay Vrinn. – odpowiedział.
Mroczne elfki wymieniły spojrzenia i uśmiechy.

- Vel’vith dos aluin ulu’ usstan?



- Udossa phuul bel’laus zhah SiNafay Vrinn zhah niar, Ilharess…14

Obie drowki zatrzęsły się od niepowstrzymanego śmiechu. Siedząca na tronie 
uśmiechnęła się szerzej i złagodziła słowa.
- A któż wam tak powiedział, naziemcy? Skąd wiecie, czy SiNafay Vrinn nie zginęła 

podczas upadku miasta?
Jaheira odrzuciła z czoła niesforne brązowe loki i odezwała się.

- Ponieważ widzieliśmy SiNafay po upadku miasta.
Kobiety znów się roześmiały. Przemawiająca do nich zaśmiała się i wstała, odrzuciła 

kaptur płaszcza piwafwi. Jej skronie ozdabiała wspaniała korona dalharil lil Lloth. Zielone 
oczy, jak u stojącej kapłanki, wpatrywały się w nich uporczywie.
- To ja jestem SiNafay Vrinn, Opiekunka pierwszego domu Ched Nasad – mroczna elfka 

parsknęła głośnym, radosnym śmiechem.
Gorion, a za jego przykładem pozostali, zagapił się na władczą drowkę, która miała być 

ich przyjaciółką, a jego przybraną córką.
- Niemożliwe – powiedział, wyrażając myśli wszystkich mieszkańców powierzchni.
- Możliwe – SiNafay uśmiechnęła się szeroko – Powiedz im, Viconio DeVir.
- Nie nazywam się już DeVir – młoda kapłanka zaśmiała się gorzko. – Jestem Viconia 

Vrinn, starsza siostra Pierwszego Domu.
- Vrinn są Trzynastym Domem – zaprotestował żywo Gorion, a ujrzawszy wyraz obu 

twarzy zaczął bać się, że podpisał właśnie na siebie wyrok śmierci.
- Już nie – odpowiedziała Viconia. – Lloth pozwoliła wyższym od nas domom upaść. Z 

całego miasta ocalały tylko dwa domy: Vrinn i Teh’Kinrellz.
- Auvryndar, Ousstyl, Zinard, Claddath?!… Nie istnieją? Przecież … - zawołał stary 

człowiek.
- Ocalali pojedynczy szlachcice… - odpowiedziała spokojnie siedząca opiekunka. – A jako 

tacy przestali się liczyć.
Do sali wpadł znowu weteran Vrinn.

- Matko opiekunko, pani Shyntlara Auvryndar oczekuje, że wyruszysz na swoją misję.
Potężna drowka wstała gwałtownie. Była wysoka, jak na standardy mrocznych elfów, i 

emanowała z niej aura potęgi i pewności siebie.

Rozdział 6
Lil rothe thalack’velus Menzo / Niewolnicy atakują Menzoberranzan

Potężna dalharil lil Lloth opuściła ruiny Ched Nasad przez jedyną nie zniszczoną bramę, 
prowadzącą do obozu uciekinierów. Zobaczyła w nim przelewający się tłum, kupców, 
plebejuszy i szlachciców, wszystkich jednakowo obdartych i wyczerpanych. Obiecując im 
poprawę warunków – „och, jak łatwo się to mówi” pomyślała – opuściła obóz zachodnią 
bramą.

Po raz pierwszy od dekady opuściła cywilizowane miasto i zagłębiła się w dziki Podmrok. 
Życie w mieście nie stępiło jednak jej czujności ani zmysłów – miasto drowów potrafiło być 
niemal równie niebezpieczne co podziemna dzicz!

Kalcytowe ściany ozdabiały barwne kryształy we wszystkich kolorach. Środkowy 
Podmrok potrafił być pięknym miejscem dla oczu widzących w ciemności. Mroczna elfka 
szła spokojnym krokiem na zachód, oddalając się od Ched Nasad. W stronę Menzoberranzan.

14 Witajcie, ludzie. Czemu przybyliście do Ched Nasad?
- Przybyliśmy do Ched Nasad do naszej przyjaciółki...
- Skąd wiecie, że ona tu jest?
- Powiedziano nam, że jest tutaj...



„Ched Nasad upadło, a ja muszę się dowiedzieć, ile wspólnego z tym mieli  
Menzoberrańczycy…”

…I zemścić się… - usłyszała głos, odbijający się echem od ścian tunelu.
Drowka potknęła się, zmyliła krok, zatrzymała. Rozejrzała się wokół, mrugając oczami. 

Nic. Najmniejsze drżenie nie zakłócało wiecznej ciszy, wiecznego mroku tuneli. „To tylko 
wiatr”, powiedziała sobie drowka. „Lloth przecież milczy. Ale ja dowiem się, dlaczego.”

Mroczna elfka ruszyła dalej w drogę, owijając się ciaśniej płaszczem piwafwi i 
poprawiając podwójny miecz na plecach.

***
Podmrok był jej domem. Wyszkolona przez twarde życie w mieście drowów, 

niebezpieczne dzieciństwo, które teraz, po ośmiu dekadach, ledwie pamiętała, i życie 
poszukiwacza przygód, potrafiła zwyciężyć ze wszystkim, co stanęło jej na drodze. Zabić 
wszystko.

Zemsta i frustracja, napędzane przez utratę rodzinnego miasta i fanatyczne pragnienie 
odzyskania bogini, kotłowały się w niej i czyniły ją szalenie niebezpieczną. Stworzenia 
Podmroku o tym wiedziały i schodziły jej z drogi, nie chcąc ryzykować spotkania z jej 
ostrzami.

SiNafay usłyszała szuranie łusek o kamienie i znieruchomiała. Hakowa poczwara? 
Usłyszała ryk i zmartwiała. Bazyliszek! Najgorszy z drapieżników Podmroku szedł w jej 
stronę, a drowka gorzko przeklęła swój pech. Z przyzwyczajenia wezwała imię Lloth, 
unosząc się szybko w górę.

Przyglnęła płasko do sufitu, owinięta ciasno piwafwi, i dziękowała bogini za czarny kolor 
kolczugi. Bazyliszek wyłonił się z ciemności i przeszedł pod nią, nieświadom jej obecności. 
Kiedy znalazła się na wysokości jego grzbietu, rozproszyła lewitację i opuściła podwójny 
miecz w dół. 

Spadła na grzbiet bazyliszka, przyszpilając go do ziemi ostrzem Qu’iltha. Stwór rzucał się 
i miotał, ale drowka dobyła krótkiego miecza i wbiła go w szyję bazyliszka. Wstała i ruszyła 
dalej, chowając mieczyk. SiNafay nie odpoczywała. Stale szła, nie mierząc czasu, w pustych 
tunelach Podmroku.

***
Od opuszczenia Miasta Połyskliwych Pajęczyn minęły już cztery dni. Mroczna elfka nie 

zatrzymała się nawety na chwilę, nie stanęła. Pochyliła głowę, by zmieścić się w niskim 
wejściu do następnej jaskini i zamarła. Komnata była pełna klejnotów, którymi zachwyciłby 
się każdy górnik svirfnebli. Ale nie tylko.

Były to kryształy czarnego szafiru, lśniące, jakby zaklęto w nich płomienie Otchłani… 
Podłogę i ściany zasnuwały lepkie pajęcze sieci, po których biegały niezliczone pająki, od 
malutkich, po ogromne, rozmiaru jej uda.

Zrobiła kolejny krok i znieruchomiała. Po jej ramieniu wspinała się maleńka czarna 
wdowa. SiNafay wzięła ją w dwa palce i obejrzała uważnie. Na ułamek sekundy pająka 
otoczyła czarna aura, a kobieta usłyszała znajomy głos.

Zanieś wieść do Menzoberranzan, moja córko.
Potem wszystko pociemniało jej w oczach z ulgi. Nie była świadoma, że osuwa się na 

kolana i kaja się przed pająkiem, przez którego przemówiła Mroczna Matka. Kiedy się 
ocknęła, leżała na twardej skale w tej samej komnacie, zasnutej pajęczymi sieciami. 

Przez jaskinię przeleciał chłodny powiew, zwijając wszystkie sieci i tworząc z nich 
wygodne przejście do drugiego wyjścia z jaskini. Czując zawroty głowy, SiNafay 
wymamrotała krótką modlitwę do Lloth i ruszyła w tamtą stronę. Wkroczyła w idealnie 
czarną, atramentową ciemność, a jej ciało zadrżało z zimna. Wszystko błysnęło.

Drowka stanęła na nogi w innym tunelu który natychmiast rozpoznała. Chodziła nim 
wiele razy, jako niewolnica, wolna drowka i członkini patroli, oraz jako pani oddziału Bregan 



D’aerthe. Przyspieszyła kroku, zataczając się z wyczerpania. W oddali jaśniały już ognie 
faerie w… Menzoberranzan. Mroczna elfka zachwiała się i runęłaby, gdyby nie strażnicy.

Kelnozz Shobalar zobaczył przed sobą zataczającą się drowkę o poszarzałej, ściągniętej 
twarzy i ciemnych oczach. Złapał ją, by nie upadła.
- Kim jesteś i skąd idziesz?

Kobieta popatrzyła na niego nieprzytomnym wzrokiem.
- SiNafay Vrinn… Ched Nasad… do Baenre…

Strażnik krzyknął na towarzyszy, by odeskortowali kobietę do pierwszego domu, i nagle 
zapytał:

- Jak długo idziesz, pani?
- Pięć dni… z Ched… - rozkaszlała się.

Mężczyzna rozdziawił usta i tak pozostał, gapiąc się na drowkę, która przebyła pięćset mil 
w pięć dni.

***
SiNafay Vrinn, ledwie mogąc poruszać nogami, podtrzymywana przez dwójkę 

strażników, weszła do wielkiej sali domu Baenre, a przerażony tłum szybko się przed nimi 
rozstępował. Kapitan straży pochyliła się nad ramieniem Opiekunki Triel i szybko jej 
przekazała, kim jest kobieta. Triel Baenre klasnęła w ręce.
- Wszyscy won! Koniec posłuchań! – krzyknęła.

Sala zaczęla pustoszeć. SiNafay i podtrzymujący ją żołnierze nie poruszyli się. Kiedy 
zostali już sami w pokoju, Triel zawołała swoją siostrę, Sos’Umptu, która była jej 
doradczynią, i odesłała zołnierzy. Drowka, opierauąc się na ramieniu strażniczki kaplicy, 
zdołała złożyć opiekunce Baenre krótki ukłon i na jednym oddechu zaczęła:
- Matko opiekunko… Ched Nasad nie istnieje!

Podniesiona ręka opiekunki z biczem opadła gwałtownie, a sama Triel wpatrywała się w 
drowkę, niezdolna wymówić ani słowa.
- Kim jesteś? – zapytała Sos’Umptu.
- SiNafay Vrinn, dalharil lil Lloth z Ched Nasad – odpowiedziała wyczerpana szlachcianka, 

a w jej oczach zapłonął na chwilę zielony blask.
Opiekunka Baenre potrząsnęła ją za ramiona.

- Co? Jak? Kiedy? Gadaj, jeśli miłe ci własne życie!
- Duergarzy… z klanu Xornbane… wynajęci przez dom Zuavirr… spalili Melarn… i 

ulice… pięć dni temu.
- Co z moją siostrą?! Skąd o tym wiesz?

Mroczna elfka zamrugała oczami, usiłując zebrać myśli.
- Quenthel? Żyje… uciekła przez portal… z Halisstrą Melarn… ja… tam byłam… - 

SiNafay z trudem łapała oddech.
Sos’Umptu podstawiła jej kielich pełen wina, zarzucając ją setką pytań.

- Prawie wszystkie domy szlacheckie przestały istnieć… nie ma już Rady Rządzącej… 
Xornbane? Zginęli… ocalało kilka tysięcy drowów, kupcy, plebejusze i szlachta… 
potrzebujemy pieniędzy i pożywienia, inaczej wyginiemy… bomby… spalały kamień…
Triel i Sos’Umptu popatrzyły po sobie, przerażone.

- Kiedy wyruszyłaś?
- Zaraz po upadku…
- W pięć dni przeszłaś pięćset mil?
- Bez odpoczynku… - potwierdziła SiNafay.
- Na krew Lloth – wymamrotała cicho Triel. Niewiele potrafiło jej zaimponować, ale 

przejście stu mil dziennie!…
- Szłaś samotnie?



Mroczna elfka skinęła głową.
- A co z twoim kochankiem?… Opuścił cię?

Oczy drowki zaszły mgłą, potrząsnęła głową.
- Zabity… jak mój brat i rodzice…

***
Triel Baenre oddała SiNafay Vrinn jej dawną komnatę, by doszła do siebie po szoku 

związanym z upadkiem Ched Nasad i śmiercią Solaufeina. Usługiwała jej Merith Baenre, 
najstarsza po Triel obecna siostra Pierwszego Domu. Dzięki temu dalharil lil Lloth nabierała 
sił i już wkrótce jedynym śladem przeżyć były ciemne jak sama Otchłań oczy.

W chwili obecnej SiNafay siedziala na bogatym łóżku, z dłońmi złożonymi na kolanach, 
wpatrując się w siedzącą naprzeciw na krześle Triel Baenre.
- Opiekunko Triel, od czasu mojego przybycia do Menzoberranzan nie widziałam mistrzyni 

Akademii Quenthel Baenre.
- Quenthel jest na misji – Triel zniżyła głos, upewniając się, że drzwi są zamknięte.

Drowka zmrużyła ciemne oczy, przyglądając się jej.
- Chodzi o milczenie Lloth? – zapytała wreszcie.

Opiekunka Baenre skinęła powoli głową.
- A więc wy w Ched Nasad już to odczułyście?
- Tak. Opiekunki z Rady chciały mnie… i Solaufeina… wysłać na poszukiwanie… - 

zawahała się. – odpowiedzi… Ale… on… został poświęcony… i… zostałam sama… a 
potem… miasto upadło.
Młodsza elfka na chwilę ukryła twarz w dłoniach, ale szybko się opanowała.

- A teraz masz zamiar kontynuować swoje zadanie, tyle że bez kochanka?
Tym razem skinięcie zabrało jej więcej czasu.

- Ufasz, że Lloth cię nagrodzi, jeśli osiągniesz sukces, dalharil lil Lloth?
Drowka skinęła głową, jej oczy na chwilę się rozjaśniły.

- Ufam, że powróci do mnie Sola… - wyszeptała.
Triel złapała ją brutalnie za brodę, zanim znów opuściła głowę.

- Córka Lloth nie pochyla głowy przed nikim, poza Mroczną Matką! – krzyknęła. – Czy 
stałaś się tak słaba, że nawet nie dostrzegasz swego pochodzenia i potęgi?
SiNafay zdołała potrząsnąć głową.

- Wy – wybacz mi, opiekunko Triel. Ja…
- Ja jednak dam ci szansę – opiekunka przetrwała jej – Moja siostra Quenthel Baenre razem 

z mistrzem Sorcere Pharaunem Mizzrymem, Valasem Hune z Bregan D’aerthe i Ryldem 
Argith z Melee-Magthere…

- Twoim synem Jeggredem i ambasadorką Faeryl? Faeryl jest martwa, to była tylko iluzja, a 
co do ich grupy… byli w Ched Nasad w czasie upadku, uciekli, zabierając ze sobą 
Halisstrę Melarn i jej brankę.

- … wyruszyli na misję w celu odnalezienia Mrocznej Matki. Teraz mam dla ciebie 
zadanie. Wyruszysz za nimi, gdziekolwiek się udali po opuszczeniu Ched Nasad. Masz 
pomóc w ustaleniu, co się stało z Pajęczą Królową i masz ją odnaleźć. Jeżeli Quenthel się 
nie uda, a tobie się uda, jesteś bohaterką; jeśli i tobie i Quenthel się uda, bohaterką jest 
Baenre, a martwi honorów nie zdobywają. Rozumiesz?

- Tak – SiNafay sięgnęła po porozrzucany ekwipunek.
***

Purpurowa korona błyszczała na głowie uzbrojonej potężnej drowki, gdy chodziła ulicami 
Menzoberranzan. Tłum rożnych ras w pośpiechu usuwał jej się z drogi. Kilka niedźwieżuków 
warczało wściekle spod bata. SiNafay Vrinn udała się na Qu’ellarz’orl, do domu Xorlarrin, 
znanego z wielkiej wiedzy. Opiekunka Zeerith uśmiechnęła się krzywo na jej widok.



- Witaj, dalharil lil Lloth. Nie powiem, bym się cieszyła z twojej wizyty. Chcesz się 
dowiedzieć czegoś, czego nawet Xorlarrin nie wiedzą – powiedziała, prowadząc ją do 
wielkiej biblioteki Czwartego Domu.
Mroczna elfka omiotła wzrokiem komnatę, zauważając planszę do savy, sporo 

rozrzuconych zwojów i dwa krzeszła. Usiadła na jednym z nich.
- Porozmawiajmy przy savie – zaproponowała opiekunce. – Wezwij jakiegoś sługę, by 

przyniósł mi pewne księgi.
Zeerith Q’Xorlarrin klasnęła w ręce. Z małej niszy wyłonił się chudy, stary drow, 
poruszający się sztywno.

- Czego jeszcze sobie życzysz, dalharil lil Lloth? – zapytał swoim starczym głosem, kładąc 
księgi i zwoje na złotym trójnogu obok stolika do savy.
Drowka spojrzała na stos materiałów.

- Na razie niczego, mistrzu Horoodissomoth – powiedziała cicho.
Kiedy starzec odszedł, zwróciła się do Zeerith.

- Białe czy czarne? – rozwijając sobie na kolanach zwój traktujący o Lloth jako matce 
drowów – Opiekunko Zeerith, kiedy odczułyście pierwsze efekty milczenia Lloth?

- Na początku Eleasias – odpowiedziała bez wahania opiekunka. – Po tygodniu 
postanowiłyśmy coś z tym zrobić. Przede wszystkim…

- … ukryć przed pospólstwem – SiNafay, której przypadły białe, wykonała pierwszy ruch. 
– Mądrze, Zeerith. Inaczej podistoty i niewolnicy by to szybko wykorzystali.

- Niewolnicy już to próbowali wykorzystać. Podburzeni przez illithida Syrzana zaatakowali 
nas. Gdyby nie Pharaun Mizzrym i Quenthel Baenre, nie byłoby Miasta Pająków. 
Zastosowali bomby spalające kamień.

- Takie same, jak duergarzy w Ched Nasad – westchnęła SiNafay, przyglądając się 
posunięciu Zeerith i wykonując swoje. – Tyle że my nie mieliśmy bohaterów. Nic nie 
mogliśmy zrobić. Całe domy spadały.
Opiekunka przyjrzała jej się uważnie.

- A ty? Córka Lloth? Nie byłaś bohaterką?
- Nie mogłam nic zrobić – drowka odwróciła wzrok. – Nawet ocalić swojej rodziny. Ledwo 

przeżyłam upadek Ched Nasad.
Zeerith Q’Xorlarrin wykonała kolejny ruch.

- Jak sądzisz, dlaczego Lloth zamilkła?
Mroczna elfka nie odpowiedziała od razu. Oparła głowę na rękach przyglądając się 

planszy. Spodziewała się tego pytania.
- Bogini mogła mieć wiele powodów. – wzruszyła ramionami.
- To wiemy wszyscy – powiedziała opiekunka.

SiNafay skrzywiła się, przesuwając swojego orka na inne pole.
- Mroczna Matka chyba chce po prostu nas sprawdzić. Jak my, drowy, jako jej wybrany lud 

i jako każdy z osobna, zareagujemy na jej milczenie.
- Każde z miast musi sobie samo z tym poradzić – Zeerith przesunęła kapłankę, by znów 

zaatakować orka.
- Ched Nasad potrzebuje pomocy Miasta Pająków. Jest nas niewielu, potrzebujemy 

żywności, inaczej niższe warstwy się zbuntują i nas zniszczą. Musimy przetrwać, jeśli 
chcemy odnaleźć Lloth.

- Miasto Połyskliwych Pajęczyn jest sojusznikiem Menzoberranzan. Pomożemy wam – 
powiedziała opiekunka.
SiNafay szybko zabrała orka jak najdalej od niebezpieczeństwa.

- Triel Baenre wysłała mnie na misję. Mam być samotnym, niewidocznym języczkiem u 
wagi. Liną ratunkową na wypadek, gdyby Quenthel zawiodła.



- Lloth może to tylko pochwalić. W końcu jesteś jej córką – Zeerith poruszyła pionka.
SiNafay nie odpowiedziała, zapatrzona w okno. Myślała o Solaufeinie, którego kochała i 

którego poświęcono Lloth. O Ildibanie Nasadra, swoim ojcu.

Rozdział 7
Lotha natha dal Viconia / Trochę o Viconii

SiNafay Vrinn próbowała pozbyć się ponurych myśli, wędrując ciemnymi tunelami 
składającymi się na Bauthwaf – „otoczkę” Menzoberranzan. Towarzyszyło jej kilku żołnierzy 
z patrolu. W Mieście Pająków atmosfera była tylko niewiele lepsza niż w Ched Nasad na 
krótko przed upadkiem. Plotki głosiły, że niewolnicy się burzą…

Mroczna elfka potrząsnęła gwałtownie głową. Takie myśli prowadziły nieodmiennie do 
zastanawiania się nad przyszłością Miasta Połyskliwych Pajęczyn – równie niewyjaśnioną, co 
sytuacja w jej własnym Domu. Modliła się – nie, miała nadzieję – że jej siostra Viconia daje 
sobie radę, zarządzając domostwem Vrinn.

Z takimi myślami drowka zapadła w trans… Zdało jej się, że widzi swoją komnatę 
tronową, a w niej Viconię, uśmiechającą się do niej.

***
W tym samym czasie Viconia Vrinn siedziała zamyślona na tronie Opiekunki Domu 

Vrinn – na którym w przeciągu ostatnich kilku miesięcy zasiadały trzy różne drowki. 
Kapłanka miała na sobie kolczugę, a w dłoni buzdygan – ten sam, którym powaliła tylu 
przeciwników podczas Wojny Dzieci Bhaala, trzy lata temu.

Tym razem jednak jej wrogiem nie było potomstwo Pana Mordu – tylko jej siostrzenica 
Triel Vrinn. Nazwana tym imieniem na cześć Triel Baenre, matki opiekunki Pierwszego 
Domu Menzoberranzan, nie przedstawiała sobą żadnej z zalet imienniczki. Łączyła je tylko 
niepohamowana ambicja.

Szalenie ambitna! To doświadczona kapłanka musiała jej przyznać. Dziewczyna miała 
ambicję i miała tupet, brakowało jej tylko doświadczenia. Viconia zdawała sobie sprawę, że 
w domu swojej siostry, pod nieobecność dalharil lil Lloth, wcale nie ma przewagi nad Starszą 
Córką.

Dawna renegatka powiodła palcami po świętym symbolu Lloth, który zawsze nosiła na 
szyi. Jeszcze pięć lat temu na jego miejscu wisiał czarny dysk z fioletowa obwódką – symbol 
Nocnej Śpiewaczki, Shar, Pani Utraty. Przez chwilę kusiło ją, aby wezwać swoja 
niegdysiejszą patronkę, ale opamiętała się. Byłoby to niewybaczalną głupotą, wzywać imienia 
Shar teraz, kiedy znalazła się z powrotem w świecie swojej młodości. Nawet, jeśli Lloth 
milczała…

Ciche kroki ostrzegły Viconię, że w komnacie znalazł się ktoś jeszcze. Podniosła wzrok, 
jednocześnie sięgając po broń. Stała przed nią Triel Vrinn, w towarzystwie brata bliźniaka, 
Solaufeina. Oboje byli w pełnym rynsztunku. W innej sytuacji byłaby to niewybaczalna 
obraza dla rządzącej opiekunki – ale nie w chaosie, jakim było obecnie Miasto Połyskliwych 
Pajęczyn.
- Ciotko – córka SiNafay skłoniła lekko głowę.

To przykuło uwagę kapłanki. Jej siostrzenica z reguły robiła, co mogła, by nie uznać ani 
tytułu Viconii, ani łączącego je pokrewieństwa.
- Tak, abbil? – nazywając ją przyjaciółką, mogła przez moment dać sobie luksus myśli, że 

ma do czynienia z…
- Dalharil lil Lloth zaginęła w okolicach Miasta Pająków. Moi… nasi ludzie nie widzieli jej 

od kilku dni. Podejrzewa się, że padła ofiarą buntu niewolników, udawszy się do 
Braerynu.
Palce Viconii, niegdyś córki Domu DeVir, zacisnęły się gwałtownie na poręczach tronu. 

Jej umysł miał kłopot z przyswojeniem sobie tego komunikatu. Mieszały się z nim dawno 



porzucone wspomnienia z Menzoberranzan i wreszcie wzmianki samej SiNafay, która 
spędziła tam wcześniejszą część swej młodości.
- Twierdzisz, że dalharil lil Lloth nie żyje? To absurd! Twoja matka wychodziła cało z 

gorszych tarapatów! Widziałam ją w gorszym stanie, niż możesz to sobie wyobrazić, ty… 
ty rozpuszczona szlachcianko! – krzyknęła rozjuszona opiekunka.

- Cały ten czas byliście przy niej albo ty, Viconio DeVir – Triel bezczelnie podkreśliła jej 
dawne nazwisko – albo Solaufein Jae’llat, mój ojciec. Phi! Jeśli mam wierzyć w to, co 
bardowie opowiadają o mojej matce…

- Milcz! – Viconia poczuła, że krew się w niej burzy na wzmiankę o jej przeszłości.
- Och tak, wiem wszystko, kapłanko Shar… - młodsza dziewczyna zasyczała triumfalnie, 

widząc, jak oczy opiekunki rozszerzają się gwałtownie. – Arcymag Ildibane nie żyje. 
Jeżeli matka również nie żyje… nie masz więcej prawa do tytułu Opiekunki tego domu. 
Pajęcza Królowa nie odpowie na twoje wołanie. Nie masz już tu władzy!
Córka Ildibane’a i Ginafae DeVir jednym szybkim ruchem wstała z tronu. W następnej 

chwili miała już w dłoniach buzdygan i tarczę. Jej zielone oczy ciskały błyskawice, a białe 
włosy wymknęły się spod złotej opaski. Pierwszy cios powalił Triel na ziemię w momencie, 
kiedy podniosła ona rękę.

Zanim Viconia miała szansę zadać następne uderzenie, z cienia za nią wyszedł zabójca 
Solaufeina – Dinin Nasadra. Selvetargtlin uśmiechnął się ponuro. Dwa jego słowa 
unieruchomiły obydwie kobiety. Były Opiekun spojrzał gniewnie na syna swojego rywala, 
który natychmiast wziął nogi za pas.
- Viconia DeVir… Słyszałem, że w naszych żyłach płynie ta sama krew. Patrząc na ciebie, 

nie uwierzyłbym, że spłodził cię arcymag Ildibane Nasadra. Jesteś tu nikim, 
Menzoberranko. Nasza przyrodnia siostra nie żyje. Mógłbym zafundować ci ten sam los, 
który zgotowałem innemu przybłędzie…

- Zrób to, idioto! Na co czekasz?! – pisnęła Triel, która w międzyczasie zdołała uwolnić się 
od czaru i stanąć na nogi.
Kapłan Selvetarma prychnął. Obdarzył kobietę pogardliwym spojrzeniem. Triel Vrinn 

krzyknęła z bólu, kiedy ją uderzył.
- Nie jestem twoim chłopcem na posyłki. Zdawało mi się, że chciałaś się jej pozbyć? – 

wskazał Viconię głową. – Mam dobry pomysł…
Viconia już miała obrzucić Dinina potokiem przekleństw, kiedy ten dotknął świętego 

symbolu na piersi. Nagle runął na nią słup ognia, pozostawiając pęcherze na czarnej skórze 
kapłanki Lloth. Selvetartglin podszedł do niej i uśmiechnął się. Zamachnął się swoim ciężkim 
buzdyganem.

Ostatnim doznaniem Viconii była ciemność i szaleńczy ból. Triel i Dinin rozmawiali nad 
nią. Zdawało się jej, że padły słowa „wygnanie” oraz „niech poszuka mojej matki” – ale nie 
mogła już być pewna.

Kiedy kapłanka odzyskała przytomność, leżała w zupełnie obcym jej miejscu. Droga 
powrotna była zablokowana przez ogromne bloki skalne. Obmacując głowę, zdała sobie 
sprawę, że jej rany zostały opatrzone. Znalazła też przy sobie zapasy na długą podróż i 
pergamin, na którym napisano jedynie dwa słowa: Szith Morcane.

***
SiNafay Vrinn otworzyła oczy. Wokół niej panowała cisza. Członków jej patrolu nie było 

w zasięgu wzroku. Drowka rozejrzała się wokół. Obozowisko rozbili w miejscu oznaczonym 
glifem jako bezpieczne. Coś jednak było nie tak… Z wzrastającym niepokojem zaczęła 
szukać owego znaku.

Nie było go. Menzoberrańczycy nie dość, że opuścili ją podczas jej transu, to jeszcze 
przenieśli ją w zupełnie obce jej miejsce. Sądząc po tym, że po swoim ekwipunku nie 
widziała śladów transportu, musiano użyć magii…



Mroczna elfka zmełła w zębach przekleństwo. Prowadził stąd tylko jeden korytarz. „No 
cóż, chyba nie mam wyjścia” – pomyślała. Zarzuciwszy plecak na ramię i wziąwszy Qu’iltha 
w ręce, zagłębiła się w nieznane tunele.

Rozdział 7
SiNafay aluin ulu’ Szith Morcane / SiNafay przybywa do Szith Morcane

SiNafay Vrinn opuściła ostatnie znane jej miasto drowów – Menzoberranzan – już wiele 
cykli Narbondel temu. Straciła już poczucie czasu i tylko instynktownie posuwała się na 
wschód. Oddaliła się już od znanych jej terenów Podmroku pod Północą i Wybrzeżem 
Mieczy.

Podmrok był jej światem. Instynkty rozwinięte w dzieciństwie na ulicach Miasta 
Połyskliwych Pajęczyn sprawowały się równie dobrze w dziczy Krain Poniżej. Łzy błysnęły 
w ciemnych zielonych oczach drowki. Wspomniała los swego miasta i swego kochanka, 
Solaufeina, poświęconego dla jej milczącej bogini… i matki. Wzdrygnęła się niecierpliwie, 
gdy usłyszała głosy.
- Rhavauz… Dorina zhahus ilharin dossta che’el… Elssta ilhar orn zhah alu ulu che’el… 

Waela Lloth’yathrin…15

SiNafay mocn zacisnęła rękę na swoich insygniach pod wyrzeźbionym pająkiem, 
symbolem Lloth, na zbroi. Słowa odbijały się echem w jej myślach. „Głupia kapłanka 
Lloth… Jak oni śmieli?!…” Stąpając cicho i niesłyszalnie, podkradła się do głosów. W mroku 
mogła dostrzec sylwetki czterech drowów: dwóch żołnierzy, oficera i czarodzieja.
- Udossa alu rath ulu Szith Morcane! – rozkazała kobieta.

SiNafay zdecydowała, że nie zmarnuje takiej szansy. Z rękami skrzyżowanymi na 
piersiach w geście pokoju wyszła z cienia kilka kroków od oficer dowodzącej patrolem.
- Witajcie! Szukam miasta naszego ludu, jestem bowiem w drodze od wielu dni. – 

zawołała.
Trzej mężczyźni odwrócili się w jej stronę z bronią w pogotowiu.

- Jesteśmy patrolem z Szith Morcane, kobieto – oficer popatrzyła na nią pogardliwie. – 
Przyszłaś z zachodu.

- Owszem, i chciałam dotrzeć do Szith Morcane.
- To, czy wejdziesz, zależy tylko od Doriny… i twojej wiary. Już zdołaliśmy schwytać 

kilku heretyków.
Mroczna elfka prychnęła pogardliwie.

- Weźcie tych mężczyzn na tortury, może wam powiedzą o gniazdach ich 
współwyznawców Pana w Masce.

- To nie mężczyźni, ani nie czczą Vhaerauna, kobieto. A jeśli przychodzisz z Północy, nie 
będziesz tu mile widziana. Cała Północ to gniazdo heretyków wyznających martwe 
bóstwo. Kogo wyznajesz?

- Pochodzę z Guallidurth,a moja wiara jest wyłącznie moją sprawą.
- Zmienisz zdanie, kiedy przywiążemy cię do paru narzędzi tortur, waela. – ostrzegł niskim 

głosem jeden z żołnierzy.
- Jeśli wyznajesz martwą boginię, waela, wtedy będziesz żałować, że tu przybyłaś.16

„Lloth!” – serce drowki ścisnęło się ze zgrozy. Po chwili jednak oprzytomniała. – „Lloth 
nie może być martwa! Nie mogła nas opuścić!”.

- Nie wyznaję Pajęczej Królowej. Moim bogiem jest… - zawahała się na chwilę, 
przebiegając w pamięci listę drowich bóstw - …Shar.

15 Dorina była opiekunką twojego miasta... Jej matka przybędzie do miasta... Głupia kapłanka Lloth...
[…] Wracamy do Szith Morcane!
16 [..] głupia



- Nie witamy mile żadnych wyznawców pająków.
- Dzięki Selvetarmowi zostałam świetną wojowniczką.
- Idziesz z nami. Popilnujesz heretyków Lloth.

***
Dopiero kilka dni później SiNafay i jej obecni towarzysze dotarli do pierwszych 

stanowisk wartowniczych w Szith Morcane. Od swoich towarzyszy dowiedziała się, że Szith 
Morcane jest zbrojnym przyczółkiem Maerimyrdry i organizuje zbrojne napady na 
powierzchnię. Kilkutysięczne miasto leżało nad wąską rozpadliną, przeciętą przez pajęczynę. 
W jej głębi płynęła wartko czarna woda. 

Trzy drowy stały na posterunku w małej jaskini na najwyższym poziomie rozpadliny. U 
ich stóp przycupnął duży czarny pająk. Za nimi majaczyło potworne stworzenie, wyglądające 
jak obdarty ze skóry drow. W nikłym blasku lampionów faerie mroczna elfka mogła wreszcie 
dostrzec twarze eskortowanych przez siebie więźniów, wyznawców Lloth.

Niemal się przewróciła, rozpoznając gładką twarz o białych włosach, hebanowej skórze i 
zielonych oczach. Viconia DeVir. Córka Ildibane’a i jej siostra. SiNafay podążała krok w 
krok za pozostałymi drowami po ogromnej pajęczynie. Jeden z więźniów zeskoczył z nici, 
którą szli, najwyraźniej próbując uciec.

Dowodząca nimi kobieta wymieniła uśmiechy z jednym z wojowników, podążając 
spojrzeniem za nim. Drow zleciał w dół o kilkanaście metrów i zaplątał się w sieć.
- Baw się dobrze – zaśmiała się oficer. – Masz jeszcze trochę czasu.

Czarodziej poprowadził wzrok więźniów w północny kąt pajęczyny. Mogli tam dostrzec 
kilkumetrową sylwetkę ogromnego pająka. Drowka wykorzystała okazję i przysunęła się 
bliżej siostry.

Viconia? To ja, SiNafay, córka Ildibane’a.
Starsza kapłankla powoli pokiwała głowa.
Możesz mnie wydostać z łap tych heretyków, siostro?
Może – drowka rozejrzała się wokół. – Kiedy patrol wprowadzi nas do miasta.
Zmuszona była przerwać rozmowę, ponieważ patrol ruszył w dalszą drogę. Mroczne elfki 

mogły słyszeć krzyki nieszczęśnika, którego dopadł olbrzymi pająk. Wyciągając głowę 
spostrzegła, że strażnicy z patrolu rozmawiają z dwójką przykucniętych pod ścianami 
drowów, noszących te same barwy co pierwsi. Słysząc swoje imię SiNafay przepchnęła się 
naprzód. To oficer wskazała na nią ręką.
- To SiNafay Vrinn z Guallidurth, w służbie Shar. Napotkaliśmy ją na zachód od Szith 

Morcane. Jest nam lojalna.
- To stwierdziliście przez dwa dni? – prychnął strażnik, ale umilkł, widząc groźną twarz 

kobiety.
- Milcz, głupcze, jeżeli nie chcesz, bym doniosła na ciebie do Rhavauz. Tym razem już ci 

nie wybaczy.
Mężczyzna pobladł i potykając się o własne nogi wskazał im kolejny pokój. Stało w nim 

kolejne nieumarłe stworzenie. Za nim drowka mogła dostrzec w mroku cztery sylwetki 
mrocznych elfów.
- Gdzie Rhavauz? – ryknęła oficer zwiadu na tyle głośno, by jeden z jeńców podskoczył.

Składające się tylko z kości i mięśni stworzenie stało nieruchomo, natomiast żywy drow 
skulił się ze strachu. Inny z żołnierzy wskazał ręką drugie wyjście. Patrol razem z jeńcami 
ruszył w stronę korytarza i skręcił w lewo. W drzwiach komnaty na wprost stała ubrana w 
napierśnik i miecz podwójny mroczna elfka.
- Vendui’, Rhavauz – powitała ją oficer zwiadu z lekkim ukłonem. – Przyprowadziłam ci 

kolejnych heretyków, ufam, że cele są puste… oraz sojuszniczkę z Guallidurth.



- Jeżeli nie wyznaje Lloth, będzie tu mile widziana. Podejdź, abban.17

Kobieta przepchnęła się między więźniami, z rozmysłem uderzając Viconię w twarz. 
Złożyła oficer lekki ukłon.
- Melduje się SiNafay Vrinn z Guallidurth, żołnierz zwiadu w służbie Shar.
- Siadaj – Rhavauz otworzyła drzwi do schludnej komnaty przedzielonej zasłoną. – A wy 

tam, odstawcie więźniów do cel.
- Tak, pani – jeden z mężczyzn zasalutował i zajął się uformowaniem jakiegoś szyku.

Oficer obróciła w palcach srebrny kielich z winem grzybowym. SiNafay odczekała 
chwilę, póki nie usiadła na krześle, i zajęła miejsce na łóżku.
- Po co przybyłaś do Szith Morcane, żołnierzu?
- Myślałam że znajdę tu jakieś zajęcie za godziwą opłatą – drowka wzruszyła ramionami.
- Najemnik? – Rhavauz zabębniła palcami w biurko – Niestety, Szith Morcane nie jest 

bogate. Handel prawie ustał, a wszystkich żołnierzy trzyma się w gotowości. By uderzyć 
na ludzi Powyżej, czy coś takiego.
Oficer nalała jej wina do drugiego kielicha, który mroczna elfka uważnie powąchała, i 
kontynuowała.

- Ale mogę ci polecić Maerimyrdrę, na północny wschód stąd, jeżeli szukasz walki i krwi. 
Albo i nie… - Rhavauz pogrzebała w stosie papierów, wyciągając stamtąd kościaną tubę 
zamkniętą woskiem. – To list do mojej siostry Indrizil w Cormanthorze. Miałam zamiar 
wysłać go przez kupca, ale taki nieprędko się zjawi. Jeżeli przekonasz ją do odpowiedzi 
pozytywnej, dostaniesz małą premię.

- Zajmę się tym – SiNafay zręcznie schowała tubę w fałdach piwafwi.
- Póki jesteś w Szith Morcane, możesz odpocząć w naszych koszarach.

Mroczna elfka podziękowała skinięciem głowy.
- Co się stanie z heretykami?
- Dlaczego cię to obchodzi?
- Jednym z więźniów jest moja siostra, z Guallidurth, wyznawczyni Shar.
- Która to?
- Powiem ci, jeżeli mnie do nich zaprowadzisz.

Rhavauz roześmiała się z całego serca z tej propozycji.
- Jak ona się nazywa?
- Viconia.
- Każę ją tu przyprowadzić. Pellanistra! Rozkaż żołnierzom przyprowadzić z cel kobietę o 

imieniu Viconia. Ma zielone oczy.
- Jak sobie życzysz – druga oficer pochyliła głowę i wyszła.

Drowki mogły usłyszeć jej ostry głos wydający komendy za drzwiami. Kilka minut 
później w drzwiach stanęła Viconia, brudna, w podartym ubraniu.
- Na Shar, siostro! Czemu nie powiedziałaś im, komu służysz?! – krzyknęła SiNafay.
- Siadaj – warknęła Rhavauz – Ty jesteś Viconia z Guallidurth, wyznawczyni Shar?

Kapłanka skinęła głową, niezdolna wymówić słowa.
- Gadaj, elgg’caress, albo poderżnę ci gardło! Kiwać głową może każdy, nawet jeśli 

kłamie!18

- Tak, jestem – powiedziała Viconia, utrzymując głos obojętnym. – pani…
- Rhavauz – dokończyła oficer. – Jesteście wolne. A ty, waela, lepiej podziękuj siostrze, że 

cię wyciągnęła z tej matni. Inna by tego nie zrobiła… a wtedy skończyłabyś…

17 Witaj …
- […] sojuszniczko.
18 […] suko



- Idźmy – drowka szturchnęła siostrę, by ta przestała się gapić na oficer.

Rozdział 8
Jalil wanren lil Lloth / Kobiety służki Lloth

Kiedy drowki opuściły koszary i znalazły się daleko poza zasięgiem słuchu drowów lub 
pająka, Viconia złapała SiNafay Vrinn za rękaw i szybko zapytała:
- Co ty im powiedziałaś?
- Cicho, głupia! – zgromiła ją mroczna elfka i przeszła na język gestów. – Nie wiesz, że 

żołnierze Rhavauz na pewno nas śledzą?!
Coś ty im powiedziała, siostro?
Ja jestem SiNafay Vrinn, najemniczka z Guallidurth w służbie Shar, a ty – Viconia,  

najemniczka, kapłanka Shar.
M – mam się zwrócić do Shar?! To herezja, siostro!
Wiem – SiNafay złapała ją za ręce. – To tylko fasada. Wyznawcy Shar będą cieszyć się  

większą swobodą niż wyznawcy Lloth, co już zauważyłaś.
Viconia roześmiała się gorzko i obie drowki podjęły wędrówkę, kierując się na drugą 

stronę rozpadliny. Młodsza drowka podniosła głowę. Kilka metrów nad nimi znajdowała się 
mała jaskinia, do której prowadziło kilka nici.
- Vel’bol zhah ol?
- Usstan zhaun naubol – Viconia wzruszyła ramionami.
- Udossa alu ulu ol?19

Drowki roześmiały się. SiNafay złapała siostrę za rękę, zanim ta złapała za nić i 
uaktywniła moc swoich insygniów domu. Dwie mroczne elfki stanęły w suchej i czystej 
bocznej jaskini. W dół, w głąb niszy prowadziło strome zbocze.

Idź cicho – ostrzegła złodziejka.
Stawiając stopy ostrożnie, bokiem, córka Chalinthry zeszła w absolutnej ciszy w dół 

skarpy. Jej siostra nie była aż tak zręczna. W połowie zejścia potknęła się, strącając nogą 
kilka kamyków.

Głupia! Skąd mamy wiedzieć, co tam jest?! – zgromiła ją SiNafay.
- Larala wie, że drowy tu przyszły – rozległ się głos kilka metrów od Viconii. – Czego tu 

drowy szukają, hmm?
Niezdarna kapłanka podskoczyła ze strachu i zaczęła wlepiać oczy w ciemność.

- Przestań – zmitygowała ją siostra. – Widzę ją. To kobieta, złodziej. Wygląda na drowa.
- Czego drowy chcą od Larali? – rozległ się głos.
- Wyjdź z tego cienia, bol, byśmy mogły wiedzieć, z kim rozmawiamy.20

Rozległo się prychnięcie, sylwetka kobiety przybliżyła się.
- Ja wiem, drowy chcą wiedzieć! A czy zainteresowały się mną?
- My się tobą interesujemy, Laralo. Co wiesz o Szith Morcane?
- Larala wie dużo, choć nie jest drowką, drowie.

Kobieta wyłoniła się z cienia i Viconia stłumiła krzyk. Rzeczywiście zasługiwała na 
nazwę ‘bol’. Czarna owłosiona skóra kontrastowała z jej niebieskimi oczami i szarymi 
włosami. Odcinały się od niej nienaturalnie długie kły i kończyny. Uwagę przykuwały 
natomiast jej oczy – duże i fasetowe, jak oczy pająka.
- Czym ty jesteś, Laralo?

19 Co to?
- Nie wiem.
- Wchodzimy?
20 […] rzecz



- Ja jestem pół-drowka, córka mrocznej elfki, drowie. Co chcecie wiedzieć o Szith 
Morcane?

- Dlaczego drowy napadają na powierzchnię? – zapytała szybko Viconia, przezwyciężając 
odrazę.

- Ich bogini przysłała ich tutaj, by w jej imieniu niszczyli i zabijali.
- Bogini? Kim ona jest?

Dziwna pół-drowka odwróciła głowę, a SiNafay dostrzegła wbity w jej kark kryształowy 
kieł na srebrnym łancuszku.
- Larala nie jest głupia. Larala nie powie, kim jest bogini drowów. Larala chce wiedzieć, 

komu służycie, drowy.
- Jesteśmy najemniczkami w służbie Shar.
- Larala nie da się oszukać, drowko. Larala widzi, że twoja przyjaciółka jest kapłanką. 

Niech pokaże mi święty symbol.
Drowki zawahały się, popatrzyły po sobie. Viconia sięgnęła pod kolczugę.

- A komu ty służysz, Laralo? – spytała drowka, chcąc zyskać na czasie.
Pół-drowka podpełzła do niej na czterech kończynach jak groteskowy pająk.

- Larala służy wielkiej Lloth, Królowej Pająków – wyszeptała konfidencjonalnym tonem. – 
Ale Larala… Szpiedzy! Chcecie wyciągnąć to od Larali, drowy!
Półdrowka zaczęła się cofać tyłem, ale SiNafay złapała ją mocno za ramię, ignorując 
rozbiegane oczy.

- Spójrz – uderzyła się pięścią po pająku oznaczającym jej zbroję. – Wiesz, co to za 
symbol. Ja również służę Mrocznej Matce. Jestem…

- Larala wie, że drowka kłamie! Drowka chce mnie wydać!
- Jestem SiNafay Vrinn, dalharil lil Lloth, przysięgam na wszystko, co mroczne i święte.
- Larala nie słucha waszych przysiąg, drowy! Larala wie, że je łamiecie!
- Spójrz! – warknęła Viconia, podtykając jej swój święty symbol kapłanki Lloth pod nos.

Oszalała pół-drowka przestała się wyrywać i uspokoiła się.
- Larala mówi, rzuć zaklęcie modlitwą do Lloth!
- To niemożliwe. Lloth milczy i nie odpowiada na nasze błagania.
- Zatem bogini mnie nie opuściła! Bogini nie ceni swego ludu bardziej niż mnie! Larala 

służy bogini od lat i bogini ją nagrodziła – zmianami! Larala wie, że kiedy będzie bogini 
służyć, zmiana się zakończy i stanie się dzieckiem Lloth! – zawołała triumfalnie.

- Bogini milczy i nie odpowiada nawet mnie, swojej rodzonej córce, ale jeśli zachowasz 
wiarę, bogini cię nagrodzi, Laralo – powiedziała przesadnie spokojnym tonem mroczna 
elfka.

- Ale bogini nie mówi już do Larali! – jęknęła szalona. – Larala nie słyszy już głosów 
bogini w swej głowie! Larala wciąż mówi do bogini, która milczy! Więc Larala rozmawia 
sama ze sobą! Ach, jak dobrze, że przyszłyście, drowy… Larala nie jest już sama!

- Zatem powiedz nam, komu służą mieszkańcy Szith Morcane. Domyślam się, że nie Lloth 
– powiedziała ponuro Viconia – A potem możesz do nas dołączyć.

- Drowy z miasta służą Kiaransalee. Larala słyszała ich rozmowy. Ale Larala wam nie ufa! 
– wrzasnęła nagle.

- Ale możesz z nami iść, pół-drowko. To lepsze rozwiązanie niż siedzenie samotnie w 
jaskini.

- Nie, jeśl w plecach Larali znajdzie się sztylet – warknęła szalona.
SiNafay uśmiechnęła się cierpko.

- Ale jest to na pewno lepsze, niż wydanie cię wyznawcom Kiaransalee.
Odmieniona pół-drowka cofnęła się.



- Drowy grożą Larali?! – krzyknęła dziko.
- Nie grozimy, tylko rozważamy alternatywy. To różnica, choć może ty jej nie dostrzegasz.

Viconia roześmiała się.
- Larala idzie z nami? – zapytała zwodniczo łagodnie.

Pół-drowka rozejrzała się szybko po jaskini, a potem odwróciła się i zniknęła w cieniu. 
Kilka minut później pojawiła się znowu, z plecakiem na ramionach i sejmitarem w ręku.
- Larala idzie – zgodziła się szalona kobieta.

Rozdział 9
Llar jalilen iz’ Szith Morcane / Trzy kobiety w Szith Morcane

Trzy kobiety zeszły szybko po pajęczynie, kierując się do niższego tunelu w ścianie. 
SiNafay patrzyła z podziwem, jak Larala Dumian wspina się na skałę. Szybko poszła w jej 
ślady, trzymając się jak przyklejona dzięki mocy Lloth, która szybko zanikła ponownie.

Gdyby pół-drowka nie wyciągnęła w jej stronę długiej ręki, drowka zleciałaby w dół 
rozpadliny. Kiedy jej nogi stanęły na skale, kobieta odetchnęła z ulgą.
- Na dnie rozpadliny płynie szybka woda – ostrzegła cicho Larala – Nikt, kto w nią wpadł, 

nie przeżył.
Drużyna podążyła wzdłuż położonej w połowie ściany jaskini półki, w której otwierały się 

drzwi. Po przeciwnej stronie, w małej niszy, stała mała grupka wokół jucznych jaszczurów. 
SiNafay skrzyżowała ręce na piersi, podchodząc do tej dziwnej zbieraniny. Stał tam szary 
krasnolud przy swoim jaszczurze, załadowanym skrzyniami i pakami. 

Handlowali z łupieżcą umysłów, dwoma tutejszymi drowami i trzema kuo-toan. Duergar 
popatrzył na nią podejrzliwie, a potem przeniósł wzrok na łupieżcę umysłu.
- Nie, ty ośmiornicogłowy stworze, jeśli to twoje ostatnie słowo!
- Masz problem? – wtrąciła drowka. – Z przyjemnością pomożemy ci go rozwiązać.

Oczy jej towarzyszki zwęziły się niebezpiecznie, a za ich plecami Larala oblizała swoje 
ostre kły w oczekiwaniu na krew.

Nie – zapewnił ich illithid – to tylko ten szary niewolnik nie chce mnie słuchać.
- Żaden duergar nie jest już waszym niewolnikiem, oślizgły draniu, dzięki łasce Laduguera 

i Duerry.
Nie? Zaraz się przekonamy.
Rubinowe oczy illithida zabłysły na chwilę, a szary krasnolud złapał się za czoło i opadł 

na bok jaszczura. Jego oczy przybrały szklisty wyraz. Mroczne elfki rozpoznały efekt 
wysączenia rozumu. Łupieżca umysłu ruszył w jego stronę, ale SiNafay powstrzymała go 
krzykiem:
- Nie! Co ty sobie myślisz?! Już zmarnowałeś mi dobrego niewolnika!

Dwaj inni duergarzy oderwali się od rozmowy z bulgoczącymi kuo-toan i spojrzeli na nią.
Błagam o wybaczenie, pani – w myślach illithida brzmiała wyraźnie ironiczna nuta. – Ty 

ściągnęłaś tu tę karawanę, pani?
- Nie, ale skoro już ten głupiec nigdy nie będzie handlować, pomyślałam, że może mi się 

przydać.
Dwóch strażników po służbie roześmiało się głośno, słysząc jej odpowiedź.

- Jeżeli każesz, pani, odtransportujemy tego szarego do koszar – powiedział jeden z nich.
A co jeśli nie zgodzę się oddać tego niewolnika? – spytał illithid, a jego macki zafalowały.

- Szary mówił prawdę – powiedziała Viconia. – Nie jest twoim niewolnikiem, ani żadnego 
innego illithida, więc możemy uznać, że należy do mojej siostry.
Łupieżca umysłu nie odezwał się, ale w jego gardle coś zabulgotało: śmiech.

- Jeśli nie oddasz duergara tej szlachetnie urodzonej pani, nie wrócisz już do swoich.
To miała być groźba?



Zamiast odpowiedzi Viconia podniosła ręczną kuszę i strzeliła. Bełt przeorał twarz 
łupieżcy umysłu, czyniąc ją jeszcze brzydszą. Po kapłance przetoczyło się oszałamiające 
uderzenie łupieżcy, upuściła kuszę i znieruchomiała, zaś na jej zahartowaną siostrę i oszalałą 
pół-drowkę nie wywarło to wpływu.

Larala rzuciła się obok drowki do przodu, wymachując magicznie ostrym sejmitarem i 
odcinając połowę macek illithida za jednym zamachem. SiNafay uniosła Qu’iltha, patrosząc 
bezczelnego colnbluth i z pogardą przyglądała się, jak wypływa z niego krew i szkliste soki.
- Odstawcie tego szarego do koszar, będzie moim niewolnikiem póki nie oprzytomnieje po 

tym, co zrobił ten illithid – zaśmiała się cicho, złowrogo.
Larala odpowiedziała jej rozumiejącym spojrzeniem: duergar nie odzyska sprawności 

umysłu wcześniej niż jego karawana opuści Szith Morcane.
- A wy, szarzy – drowka odwróciła się do dwóch kupców, którzy patrzyli na nia spode łba – 

co macie na sprzedaż?
- Dla tak pięknej drowki, jaką jesteś, pani… - duergar pogrzebał w sakwie - … znajdzie się 

piękna suknia z rzadkiego jedwabiu z Krain Światła.
Mroczna elfka obejrzała suknię. Była śmiało wydekoltowana, z kilkoma rozcięciami na 

nogach, wykonana z miękkiego i dobrze układającego się materiału i zdobiło ją kilka dość 
zawiłych haftów.
- Viconia? – wyciągnęła ją do siostry, a potem zwróciła się do sprzedawcy. – Jaki to kolor?
- Srebrzysto-czarny – odpalił opryskliwie szary krasnolud.

Kapłanka uważnie obejrzała suknię i pokręciła głową.
- Wolę swoją, podobnie jak moja siostra, więc ich nie kupimy.
- A to coś za waszymi plecami? – zapytał duergar, wskazując palcem.

Larala najeżyła się i przepchnęła do przodu, pożerając suknię wzrokiem.
- Może na mnie będzie pasować – przemieniona półdrowka wyjęła jej strój z rąk i zaczęła 

się rozbierać, ignorując duergarów. 
Kilku kuo-toan prychnęło i odwróciło się, a drowki odwróciły wzrok. Szare krasnoludy 

nie miały tyle taktu i zaczeły się otwarcie śmiać, pokazując sobie Laralę palcami i 
wymieniając obelżywe komentarze.
- Jak wyglądam? – zapytała wreszcie półdrowka, otrzepując się i wstając.
- Całkiem dobrze – odpowiedziała Viconia, tłumiąc śmiech.

Srebrzysto-czarna suknia opinała się na lekko wzdętym ciele półdrowki, pasując kolorem 
do porastających je czarnych włosów i fasetowych oczu oraz maskując niesamowitą długość 
kończyn. SiNafay wskazała jej głową duergarów.

Prześpij się z jednym z nich, zobaczysz, jak mu się spodobasz – zasygnalizowała, 
wskazując palcem kupca z srebrnymi pierścieniami w brodzie. – Ten wygląda lepiej, a może 
tylko tak mi się zdaje?

Wyjęła z fałd piwafwi bukłak i podała go półdrowce.
- Napij się i podaruj go jemu. Kiedy już się upije… - zachichotała znacząco.

Larala pociągnęła spory łyk i chwiejąc się jak pijana, podeszła do upatrzonego duergara i 
zaczęła się do niego zalecać. Krasnolud nie wydawał się zbyt zakłopotany i po chwili oboje 
wspięli się na skarpę i zaszyli w jakimś kącie. Mroczna elfka uśmiechnęła się do ostatniego 
duergara.
- I jak, szary? – rzuciła mu sakiewkę z kilkudziesięcioma monetami. – Masz coś jeszcze?
- Dużo żywności – burknął. – takiej, która się nie zepsuje. Haki i liny do wspinaczki po 

Podmroku.
- Może później – rzuciła wymijająco drowka. – Viconia?

Kapłanka właśnie podnosiła jedyny przedmiot zabitego illithida – torbę wyglądającą jak 
czarny otwór.



Co w niej jest?
Sporo rzeczy, sądząc po wadze – przekazała, wciskając ją do plecaka. – Wynieśmy się 

stąd, zanim Larala i szary wrócą.
Zgoda – SiNafay ruszyła w stronę skarpy.
Dwie drowki uniosły się w górę jaskini, obserwując drzwi. Viconia podeszła do 

pierwszych i mocno szarpnęła za trzymającą je belkę. Nic. Jej siostra schowała miecz do 
pochwy i szarpnęła. Belka pękła z trzaskiem, a potem otworzyła drzwi.

Wewnątrz dwie drowki zobaczyły tylko kurz, przylegający do pajęczyn zasnuwających 
całą komnatę. Wśród sieci czaiły się lub kręciły dziesiątki pająków, niektóre wielkości psów.
- To tylko dzieci Lloth – powiedziała Viconia, wycofując się ostrożnie w obawie przed 

porwaniem pajęczych sieci.
Mroczne elfki zatrzasnęły za sobą drzwi i ruszyły dalej półką, omijając Laralę i duergara, 
zajętych sobą.

- Vith’ir – mruknęła kapłanka, co było zarówno określeniem tej sytuacji, jak i jej ulubionym 
przekleństwem.
SiNafay obejrzała belkę przy kolejnych drzwiach, a potem popchnęła drzwi. Otworzyły 

się bez trudu, ukazując dużą, pustą i czystą komnatę, kontrastującą z opuszczonym 
magazynem widzianym wcześniej.

Coś mi tu nie wygląda normalnie. Magazyn jest pusty, a nie pełen pajęczyn, choć miał być  
kiedyś używany.

A teraz jest na pewno używany – widziałaś belkę! – zamigała Viconia.
- Tam! – krzyknęła SiNafay, skacząc w stronę ciemnego rogu pokoju.

Kapłanka strzeliła ponad jej ramieniem. Obie usłyszały mokre plaśnięcie, gdy bełt trafił w 
coś. Po chwili ta kwestia stała się jasna: dwa czarne puddingi przelewały się w ich stronę.
- Viconia, do najbliższych drzwi! Ja odwrócę ich uwagę!
- Nie! Twój miecz nic im nie zrobi!

Jakby na potwierdzenie jej słów Qu’ilth zagłębił się z plaśnięciem w ciało szlamu, nie 
robiąc mu szkody.

- Zhah ogglin, Ghaunadaur! – krzyknęła kapłanka podnosząc wężogłowy bicz.21

Kły czterech węży wbiły się w potwora, a drowki usłyszały wysoki pisk. Viconia 
zamachnęła się jeszcze kilka razy, a węże z furią atakowały i rozdzierały czarny śluz, który 
wreszcie zwinął się i zaczął się cofać, odsłaniając towarzysza. SiNafay zaśpiewała cichą, 
okrutną pieśń, jej dłoń zapłonęła czarną aurą na ułamek sekundy,a potem zgasła. Lloth 
milczała.
- Shar! – zawołała.

Zaśpiewała ponownie. Jej dłoń zaiskrzyła się i błysnęła, zamieniając się w dłoń pajęczo-
drowiej hybrydy. Pani Utraty odpowiedziała na jej wołanie. Nie zastanawiała się nad tym. 
Uderzyła pięścią w przelewający się szlam. Wzdrygnęła się, gdy macka próbowała ją 
powstrzymać, a potem gwałtownie nią uderzyła.

Czarny pudding zatrząsł się i zaczął zanikać. Drugi również rozpływał się w drgawkach. 
Wyczerpane kobiety oparły się na sobie.

Shar odpowiedziała na twoje wołanie, siostro?
Tak – SiNafay popatrzyła na swoją dłoń, teraz już normalną. – Jak myślisz, jak zareaguje  

na to moja matka? Uzna to za herezję czy spryt?
Viconia rozłożyła ręce i ruszyła w stronę prawych drzwi.

- Coś na nich jest – mruknęła.
- Viconia, nie! To może być…

21 Jesteś wrogiem...



Chciała powiedzieć: …pułapka, ale w tym momencie znak błysnął, ujawniając swój 
kształt – oka bez powiek – i powalając kapłankę na ziemię. Mroczna elfka podbiegła do niej i 
złapała ją za ramię.
- Módl się do Shar! – krzyknęła.

Rozdział 10
Shar’yathrin iz’del Ghaunadaur’uss / Kapłanka Shar i Ghaunadaura

SiNafay Vrinn przyglądała się z przerażeniem siostrze. Viconia Vrinn leżała na ziemi, 
krzycząc w męce, a z jej kończyn buchała krew.
- Módl się do Rycerza Lloth! – krzyknęła. – On cię ocali w imieniu Mrocznej Matki!

Kapłanka przemogła się, jej usta zaczęły się poruszać. Jej siostra dosłyszała tylko ostatnie 
słowa: „dal lil balbau del dro, xzizz, Shar…” ale jej dłoń zaiskrzyła się, a rany zabliźniły.22

- Miałaś okropne szczęście – podsumowała, wyłamując drzwi, wbijając Qu’iltha w źrenicę 
oka umieszczonego na nich.
Obolała i wystraszona Viconia weszła za nią do środka.

- Siostro, jak myślisz, czy to znaczy, że Shar… że zostałam…
- Milcz – syknęła drowka, wpatrując się w zielonkawą sadzawkę szlamu.

Za późno. Wijące się stworzenia ruszyły już w ich stronę. W powietrzu unosił się smród 
śmierci i nieczystości.
- Kaplica Ghaunadaura – jęknęła Viconia, patrząc na jaskrawe, fioletowe światło wewnątrz 

sadzawki.
Wijący się szary robal wystrzelił w stronę mrocznej elfki kilka mocnych sznurów. Jeden 

został odcięty przez Qu’iltha, ale dwa pozostałe oplotły ją mocno, ograniczając ruchy. 
Kapłanka nie miała już skrupułów i głośno wezwała Shar, by jej pomógł w walce z trzema 
brunatnymi szlamami pełznącymi w jej stronę. W wolnej ręce zmaterializował się ciężki 
buzdygan o widmowych zarysach.

Drowka machnęła, zapierając się nogami, gdy liny nieubłaganie pociągnęły ją w stronę 
potwora… a pomiędzy nimi leżała sadzawka szlamu. Zerknęła przez ramię. Viconia okładała 
galarety swoim batem i duchową bronią Shar, a widok ten dodał jej otuchy.

Równie szybko pojęła, że kapłanka jest zbyt skupiona na walce. Nie widziała jej ani 
sznurowca, który wystrzelił pozostałe sznury, zagłuszając jej krzyk. Starsza drowka, 
obryzgana szczątkami dwóch rozbryzganych galaret, usłyszała urwany krzyk i odwróciła się. 
Ostatni szlam konał od trucizny, zwinięty w kulę w kącie. Podniosła głowę.

SiNafay Vrinn, oplątana ośmioma sznurami, walczyła ze sznurowcem, ale traciła już siły. 
Nie była w stanie sięgnąć do cholewy po ukryty sztylet ani porozumieć się jakoś z Viconią. 
Córka Ildibane’a rzuciła się biegiem w stronę robala, unikając strzelających wokół dwóch 
ostatnich sznurów. Jeden zmiażdżyła ciosem widmowego buzdygana.

Usłyszała upiorny krzyk. Nie potrzebowała odwracać się, by wiedzieć, co się stało: jej 
siostra wylądowała w sadzawce, cokolwiek w niej było. Wężowy bat rozwinął się na całą 
długość, gryząc robala, który zwinął się, ale dalej koncentrował się na znajdującej się w 
sadzawce kobiecie.

Mroczna elfka zdążyła zamknąć oczy, zanim przeleciała przez prymitywny ołtarz i teraz 
szamotała się na ślepo, osłabiona przez sznury potwora. Nagle otworzyła usta, walcząc o 
haust powietrza. Viconia krzyknęła, słysząc kolejny krzyk. Z całej siły opuściła buzdygan na 
łeb sznurowca i waliła go tak długo, aż stał się krwawą masą na skałach.

Sznury zwinęły się, wracając do ciała swego martwego właściciela, oswobadzając nagle 
drowkę. Zdołała unieść głowę nad powierzchnię krwasu i nabrać powietrza, Machnęła słabo 

22 Daj dar życia, pomocy, Shar...



rękami. Kapłanka już biegła w jej stronę, przykucnęła na cembrowinie sadzawki i złapała 
przeżartą kwasem dłoń siostry, ciągnąc ją do brzegu.

Mroczna elfka szarpnęła się konwulsyjnie, głowa zanurzyła jej się na chwilę, a potem 
znów wynurzyła. Selvetarmitka złapała ją za pas od miecza drugą ręką i przerzuciła nad 
brzegiem śmiercionośnej sadzawki. SiNafay zwinęła się w kłębek i zwymiotowała żrącym 
kwasem, a potem odczołgała się jak najdalej. Każdy ruch sprawiał jej ból.
- Siostro… - wyszeptała, rozpoznając zamazaną twarz Viconii – nic ci nie jest?

Kapłanka potrząsnęła głową i złapała ją za rękę, mocno, z niepokojem.
- Zaraz… dołączę do… Solaufeina… - wycharczała ranna.

Podniosła dłoń do twarzy, zbryzganej kwasem.
- Jak wyglądam?

Córka Ildibane’a zaśpiewała cicho, jej największe rany zasklepiły się.
- Kwas przeżarł ci kończyny i twarz, głównie to, co nie było osłonięte zbroją. Suknia 

ocalała. Cały ekwipunek też.
Wyciągnęła z plecaka belę płótna i zaczęła drzeć je na pasy, owijając nimi stopy, dłonie i 

szyję rannej. SiNafay poruszyła głową i syknęła.
- Wewnątrz czuję się już lepiej – chwiejnie stanęła na nogi.
- Będziesz musiała wytrzymać – ostrzegła ją Viconia. – Nie mam więcej czarów.
- Ja też nie – wycharczała ranna. 

Żółć paliła jej gardło przy każdym oddechu. Kapłanka z czystej frustracji rozbiła 
widmowym buzdyganem gliniane wazy po obu stronach ołtarza. Wysypały się z nich złote, 
srebrne i platynowe monety oraz mały woreczek z klejnotami.

***
Tego samego wieczora cała trójka spotkała się w kwaterach, jakie przydzielono SiNafay 

Vrinn. Sama wojowniczka leżała na pół nago na łóżku, owinięta bandażami. Jej ciemne 
zielone oczy błyszczały okrutnie spod spalonych brwi.
- Przeklęci wyznawcy Ghaunadaura – wysyczała.
- H’longath, dalnilil – zwróciła jej łagodnie uwagę Viconia. – Jak było, Laralo?23

- Całkiem nieźle, zważywszy, że szary nie był przystojny.
Wszystkie trzy kobiety roześmiały się. Mroczna elfka uniosła się na łokciach i spróbowała 

usiąść. Nic z tego. Zatoczyła się na ścianę.
- Solaufein – westchnęła przez zaciśnięte zęby.

Viconia wzruszyła ramionami i odwróciła się do otwierających się drzwi i zamarła. Stał w 
nich popielatoskóry półdrow o błękitnych oczach, którego siostry natychmiast rozpoznały. 
Rizzen Vrinn, syn Goriona.

Rozdział 11
Dalnilil’s ssinssrigg iz’dalninuk / Siostra kocha brata

Rizzen Vrinn i Viconia Vrinn, niegdyś DeVir, wpatrywali się w siebie przez szerokość 
pokoju, a powietrze między nimi niemal iskrzyło od emocji. Osłabiona przez kwas SiNafay 
Vrinn, przyrodnia siostra Rizzena, roztropnie się nie odzywała, a szalona półdrowka wodziła 
pomiędzy nimi wzrokiem.
- Rizzen? – wyszeptała wreszcie kapłanka.
- Viconia DeVir?

Półdrow przyspieszył kroku i przebiegł dzielącą go od kobiety odległość. Złapał ją 
gwałtownie w ramiona i przyciągnął do siebie. Viconia nawet nie próbowała się opierać. 
Oparła głowę na jego ramieniu, a Rizzen pieścił jej włosy.

23 Spokojnie, siostro



- Vith’os – jęknęła cicho kapłanka.24

- Synu Goriona! – krzyknęła jej zaskoczona siostra.
Półdrow odskoczył od niej jak oparzony.

- Vel’uss ph’dos?!25

- Jestem twoją siostrą, córką Chalinthry Vrinn i Ildibane’a Nasadra, jestem SiNafay Vrinn.
Rizzen otworzył usta i przez chwilę gapił się to na jedną, to na drugą drowkę.

- SiNafay jest twoją siostrą?! – krzyknął do Viconii.
Kapłanka Shar pokiwała głową.

- Rizzenie – jęknęła – nie możesz mnie opuścić!
Półdrow pokręcił głową, opadając na kolana.

- Nigdy nie miałem tego zamiaru, malla Viconia – powiedział całując jej dłonie.
Z łózka pod ścianą patrzyła na nich zazdrośnie SiNafay Vrinn. Nie przeszkadzała jednak, 

znając siłę podobnego uczucia, niezwykle rzadko łączącego drowy. Siłę miłości.
***

SiNafay, Larala oraz nierozłączni Rizzen i Viconia opuścili kwatery w Szith Morcane 
następnego dnia. Pożegnała ich Rhavauz, przypominając o liście. Minęli bazar, pozdrawiając 
trzech strażników, z których jeden nosił purpurową koszulę i czarne spodnie, znamionujące 
czarodzieja.

Całą czwórką zeszli po łagodnej, a potem coraz bardziej stromej skarpie prowadzącej do 
ogromnej pieczary. Był to plebejski poziom Szith Morcane. Kilkadziesiąt metrów dalej 
przekroczyli wartki, zimny strumień. Rizzen poślizgnął się i upadł, kalecząc sobie ręce o 
kamienie, ale Viconia złapała go w porę za ramię.

Mroczna elfka rozejrzała się wokół i ruszyła w miarę równą ścieżką na wschód, w głąb 
jaskini. Półdrowka, przypominająca bardziej pająka niż człowieka, przystanęła nagle. W 
pobliżu stało kilku drowów i kłóciło się o coś podniesionymi głosami. Z gestów jasno 
wynikało, że kobieta namawia mężczyzn do podejścia do jeziora, a oni się sprzeciwiają. 
Wreszcie drowka odeszła.

SiNafay zobaczyła w pobliżu wysokiego, prawie trzymetrowego muru dwójkę okrutnych 
drowich mężczyzn. Drużyna przeszła pod podniesioną kratą, nie zadając sobie trudu by 
pozdrowić nadzorców. Rizzen zadarł głowę, patrząc na bardzo wysoko położone sklepienie 
jaskini.

Viconia przyglądała się fosforyzującym purpurowo grzybom porastającym nierówną 
jaskinię, po której kręciły się rothy.
- Idziemy – zdecydowała, krocząc szybko naprzód.

Grupa już po chwili musiała przeciskać się przez tłum małych, chudych goblinów, a 
Larala wykrzykiwała tylko jedno słowo: „Thulk!”. Wreszcie kilku włochatych 
niedźwieżuków zaprowadziło drowy do północnej jaskini, w której przebywał wysoki, 
postawny i silny goblinoid, który boleśnie przypomniał jej Tlutha.
- Jabbuk Thulk – wybełkotał jeden z ich przewodników.26

Skłonił się niezgrabnie i odszedł.
- Nie jesteście moimi mistrzami – rozwalony na stosie skór niedźwieżuk z żelazną pałką w 

rękach machnął nią lekko w powietrzu. – Czego ode mnie chcecie, drowy?
- Larala tu przyszła, Thulk, Larala chce wiedzieć, co się w mieście dzieje – półdrowka 

wróciła do dawnego sposobu wyrażania się.
- Larala? – Thulk zaśmiał się zgrzytliwie. – Co chce wiedzieć? Niewolnicy są ci sami, nikt 

ich nie kupił.

24 Pragnę cię (a przy okazji przekleństwo)
25 Kim jesteś?!
26 Mistrz [...]



- A jeśli zechcemy? – SiNafay nadała głosowi władczy ton. – Kto jeszcze tu jest oprócz 
goblińskiego pomiotu?

- Trzy kamienne giganty. Nawet one słuchają Thulka!
- Co się dzieje w mieście? – Viconia powtórzyła niecierpliwym tonem.
- Thulk nie wiedzieć! – zapiszczał niedźwieżuk, robiąc minę przygłupa. – Larala kłamać!

Długi bicz zaopatrzony w cztery wężowe głowy świsnął i wbił się w plecy Thulka, 
pozostawiając w nich siniejące kreski.
- Dosyć. Wynieśmy się stąd. – warknęła.
- Co się tu dzieje? – strażnik niewolników stanął za nią.
- Ten niewolnik trochę się rozkaprysił, mężczyzno – SiNafay oderwała wzrok od 

niedźwieżuka i wyprostowała się władczo. – Musiałyśmy go trochę utemperować.
Mężczyzna uśmiechnął się złowrogo.

- Zaraz się tobą zajmiemy, Thulku, przysięgam na Mścicielkę!
Viconia roztropnie schowała wężowy bicz za fałdy piwafwi. Gdyby wyszło na jaw, że jest 

kapłanką Lloth, mieliby kłopoty.
***

SiNafay Vrinn z trójką towarzyszy przedostała się ponownie przez pajęczynę w 
rozpadlinie. Weszli w krótki tunel, kończący się łukowatym wejściem do następnych pokoi.
- Hasło brzmi „B’zadarra” – wysyczała Larala. – Każdy musi je powiedzieć.

Drużyna przeszła pod łukiem, wymawiając hasło. Znaleźli się w małym, ośmiokątnym 
pomieszczeniu o gładkich czarnych ścianach. Przed nimi znajdowało się troje drzwi. W 
absolutnej ciszy drowki uniosły się do góry, a Larala weszła na ścianę i zaczęła powoli się po 
niej wspinać. Viconia złapała Rizzena za rękę, by nie został na dole.

Jej siostra wyłamała barkiem drzwi na korytarz i z rozpędu wpadła do prostej, ascetycznej 
celi wyposażonej w siennik, kufer i stołek. Nad książką pochylony był ubrany na zielono-
czarno przepasany żółtą szarfą młody drow mężczyzna, najwyraźniej uczeń.
- Hmm? – chrząknął nie odrywając wzroku znad księgi.
- Kim jesteś i kto tu rządzi?
- Jestem Filzaur, uczeń Soloma Ned’razaka.

Drowka bez podziękowania wyszła i ruszyła do drzwi na końcu korytarza. Otworzyła je i 
zniknęła w cieniu. Jej migocząca dłoń kazała towarzyszom zostać w korytarzu. Za drzwiami 
był tylko lity mur, ale mroczna elfka umiała rozpoznać iluzję. Nie wychodząc z rytmu 
przebiła się przez nią i podeszła do skrzyni.

Pulchny drow ubrany w szarą koszulę i czarne spodnie był pochylony nad księgą zaklęć. 
SiNafay uśmiechnęła się w duchu, otworzyła kufer i zaczęła w nim grzebać. Nic w nim nie 
było prócz ubrań i małej sakiewki…

…I maleńkim wizerunkiem Lloth na samym spodzie. Mężczyzna, kimkolwiek był, 
wytrwał w wierze w Pajęczą Królową. Kobieta z ikoną w ręku powróciła na drugą stronę 
iluzji, wyszła z cienia i zawołała donośnie.
- Chcę z tobą porozmawiać, czarodzieju! Jak się nazywasz?

Szustam Mar-Shinn wyskandował krótki czar, który przyspieszył jego ruchy, a potem 
podszedł do iluzorycznego muru i odpowiedział.
- Szustamie Mar-Shinn, muszę z tobą porozmawiać.

Drow zawahał się, ale skinął głową.
- Wejdź, pani. Będę zaszczycony.

Drowka przeszła spokojnie przez mur, okazując jednak odpowiednią dawkę nerwowości. 
Ramiona założyła na piersi w geście pokoju, a w palcach trzymała obrazek Lloth.
- To twoja bogini, Mar-Shinnie – stwierdziła mroczna elfka, odwracając go do czarodzieja.



Iluzjonista szybko przebiegł wzrokiem po jej postaci. Zauważył pająka na zbroi i dziwny 
błysk w zielonych oczach. Nawet tu, w odległym Szith Morcane, wiedziano trochę o dalharil  
lil Lloth.
- Twoje słowa są prawdziwe, mistrzyni. – powiedział.
- Dlaczego zachowałeś wiarę?
- Pajęcza Królowa od tysiącleci dawała nam moc. Dzięki niej jestem najlepszy w 

Odwróconej Wieży. Nie mogę jej tak po prostu odrzucić.
- Mądrze jak na mężczyznę. Jesteś uczniem Soloma Ned’razaka?
- Tak, mój mistrz przebywa na ostatnim poziomie.
- Szustamie Mar-Shinnie – jeśli uciekniesz z miasta, ocalisz życie. Ulice Szith Morcane 

spłyną krwią wiarołomców i zdrajców, wyznawców Kiaransalee.
- Dziękuję za ostrzeżenie, pani – iluzjonista pokłonił się jej nisko, wykonał kilka gestów i 

zniknął.
SiNafay odwróciła się i wyszła na korytarz. 

***
SiNafay Vrinn poprowadziła swoich towarzyszy do głównego pomieszczenia wieży i 

uniosła się wyżej, nie poświęcając kolejnemu poziomowi ani krzty uwagi. Następne drzwi 
zainteresowały ją znacznie bardziej. Otworzyła je ręką i opadła na posadzkę. Za nią 
wgramoliła się Larala Dumian, a na końcu Viconia i Rizzen.

Naprzeciw wejścia stał imponujący tron z czarnego metalu, a ścianę za nim ozdabiały 
bogate gobeliny. Ten pokój musiał służyć za czyjąś salę audiencyjną. Poza tym był jednak 
pusty. Mroczna elfka otworzyła najbliższe drzwi. Prowadziły do bogatej komnaty kapiącej 
luksusem. 

Na sofie, obok stolika pełnego książek, siedział całkiem przystojny drow ubrany w 
purpurową koszulę spiętą na ramionach złotymi naramiennikami, czarne spodnie przykryte 
pięknym czarnym płaszczem i złotą opaskę we włosach. Na widok gości drow zerwał się na 
równe nogi i usiadł. Spojrzał na nich niezbyt przychylnie.
- Kim jesteście, że przychodzicie do mego pokoju bez zaproszenia?
- Nazywam się SiNafay Vrinn z Guallidurth, a to moja siostra Viconia, półdrowka Larala 

Dumian i kochanek mojej siostry Rizzen.
- Czego zatem szukasz, pani SiNafay, w Odwróconej Wieży?
- Arcymaga Szith Morcane, Soloma Ned’razaka.
- Macie go przed sobą.

Rozdział 12
Lil elamshin lil Lloth iz’ Szith Morcane / Los Lloth w Szith Morcane

SiNafay Vrinn i wszyscy jej towarzysze przenieśli wzrok na arcymaga Soloma 
Ned’razaka.

- Kto rządzi w Szith Morcane? – spytała Viconia.
- Dorina T’sarran, wysoka kapłanka Kiaransalee.

Mroczna elfka wydała z siebie ciche warknięcie. Arcymag popatrzył na nią bystro.
- A czego się spodziewałaś, nieznajoma? Lloth milczy, jej kapłanki osłabły, uciekinierzy 

zostali zabici… Kapłanki Kiaransalee obaliły dom Morcane i zamieniły wszystkie… 
prawie… kapłanki Lloth w quth-maren.

- A co to quth-maren? – spytał Rizzen.
Drowki podziękowały mu wzrokiem. Na twarzy młodszej pojawiły się ciemne plamy 
gniewu.

- Quth-maren to ohydne, nieumarłe stworzenia służące kapłankom Kiaransalee, powstałe z 
zabitych wrogów, głównie kapłanek Lloth. Wyglądają jak obdarty ze skóry drow.



- Och! – SiNafay aż się zatchnęła. – Widziałam jedno… jedną quth-maren i trudno mu 
uwierzyć, by była to kiedyś kapłanka Lloth!

- Uwierzysz, kiedy dostaniesz się na poziom domu Morcane. Tam kręci się aż nadto 
nieumarłych.

***
Zgodnie z radą Soloma Ned’razaka czterej towarzysze – trzy kobiety i mężczyzna – udali 

się na poziom domu Morcane. Powitała ich tu dziwna, niezbyt przyjemna a jednocześnie 
dziwnie znajoma aura. SiNafay zrobiła krok i poczuła, jakby coś chciało ją wypchnąć. 
Wrażenie szybko minęło, Larala przepełzła naprzód bez problemów, Rizzen również, Viconia 
stanęła na chwilę, ale przeszła dalej.

Na ich widok cztery nieumarłe quth-maren ruszyły w ich stronę, a dwie w chwilę później 
rzuciły się do ucieczki. Mroczna elfka zatopiła bełt po lotki w plecach uciekającej w północną 
stronę, ale ta nadal biegła. Kobieta szybko przeładowała kuszę, wrzeszcząc:
- Zatrzymajcie ją! – i wystrzeliła.

Drugi opierzony bełt wbił się obok pierwszego w plecy nieumarłego, powalając go na 
ziemię. Druga uciekinierka wrzasnęła, przeszyta na wylot trzema bełtami. Do jej krzyku 
dołączył krzyk Rizzena. Mężczyzna został opryskany czymś, co wyglądało jak krew, ale 
paliło jak ogień.

Viconia zaśpiewała do Shar, posyłając dwie quth-maren na ziemię. Na głowę jednej z nich 
opadł sejmitar Larali.
- Wynośmy się stąd – mruknęła SiNafay, słysząc odgłosy dochodzące zza drugiej ściany 

pomieszczenia.
Pozostali przyznali jej rację ruchem głów. Po kolei znikli w otworze na suficie, chwytając 

się pajęczynowej drabiny. Do serca drowki powróciła otucha. Przypomniało jej to o Lloth. 
Mroczna elfka pierwsza postawiła nogi na wyższym poziomie i zamarła. Odsunęła się 

jednak od wejścia. Stała w pustej kaplicy Lloth, pełnej smrodu i zatęchłego powietrza.
- Na krew Lloth – wymamrotała.

Na podłodze i pod kolumnami leżało kilkanaście ciał odzianych w czarno-purpurowe lub 
czerwono-czarne szaty kapłanek Lloth. Wszystkie zginęły w walce. Larala Dumian podpełzła 
do niej.
- Wyznawcy Lloth tu zginęli, walcząc z wyznawcami Kiaransalee.

Viconia zgięła się wpół, targana mdłościami, a jej kochanek przykucnął przy niej. Larala 
obeszła powoli całą kaplicę.
- Stoczono tu walkę. Zginęli tu też słudzy Mściwej Banshee.

Półdrowka wskazała pewne ciemniejsze miejsce na posadzce. Drowka skinęła głową.
Zostań z Viconią – zamigała i odeszła.
Przeszła przez szerokie drzwi na platformę wyrzeźbioną na podobieństwo paszczy pająka. 

Uklękła przed ołtarzem i pogrążyła się w medytacji.
Matko Lloth, odezwij się. Ja, twoja córka, wzywam cię w imieniu twego ludu. Ofiaruję ci  

krew bluźnierczych heretyków Białej Banshee.
***

Viconia stanęła w progu ołtarza. Jej siostra klęczała, pogrążona w modlitwie, a wargi 
poruszały się, recytowała jedną z litanii. Nawrócona na Shar kapłanka pochyliła głęboko 
głowę. Śledziła wzrokiem pajęcze kły na ścianie, ale nic się nie stało. Nie poruszyły się, nie 
pojawił się yochlol ani żaden głos. Pajęcza Królowa milczała.

Córka Ildibane’a silnie potrząsnęła siostrą, by przywrócić ją do rzeczywistości.
- Jest jeszcze jedno przejście. Wyłamana i pogięta brama prowadzi do wewnętrznej kaplicy.

SiNafay popatrzyła na nią pustym wzrokiem, potem wstała i niezdarnie przeszła przez 
cuchnący śmiercią pokój do strzaskanej bramy. Za nią na łukowatej ścianie wisiał gobelin, 



przedstawiający drowy bijące pokłony przed Pajęczą Królową, ale wizerunek bogini został 
doszczętnie zniszczony.

Mroczną elfkę ogarnęła mdląca wściekłość. Nie zważając na ostrożność rzuciła się 
naprzód, przez bramę i ominęła łukowatą ścianę i znów zamarła. Wewnętrzna kaplica została 
zbezczeszczona. Wokół widniały plamy krwi i ślady broni oraz odór śmierci. Viconia 
przesunęła się obok bramy i stanęła za nią.

Zanuciła głośno, chcąc poświęcić na nowo ołtarz. Drowka nie poruszyła się, choć w 
obecnej sytuacji zakrawało to na idiotyzm. Kiedy ołtarz zaiskrzył się magią przed nim 
pojawiła się zjawa pięknej srogiej kapłanki Lloth i rozwiała się w powietrzu.

Cała czwórka opuściła zbezczeszczoną kaplicę Lloth tą samą droga, którą tu przybyli. 
Oczy SiNafay nabrały dziwnego wyrazu – na poły natchnionego, na poły wściekłego. Zza 
ściany wychynęła dwójka drowów w koszulkach kolczych, uzbrojonych w rapiery. Ich oczy 
miały wiecznie głodny wyraz spotykany u wampirów.

Rizzen zawahał się na moment i jeden z strażników uderzył go nieuzbrojoną dłonią. 
Półdrow krzyknął i zachwiał się, uderzając przeciwnika bronią. Mocne uderzenie pozostawiło 
tylko niezbyt dużą ranę.
- Wampiry – ostrzegła Larala, unosząc swój sejmitar.

SiNafay odciągnęła Rizzena od wampira, który już się nad nim pochylał, i opuściła 
Qu’iltha na głowę nieumarłego. Drowi wampir zamienił się w mały obłoczek i zaczął 
odlatywać w stronę pobliskiego wyjścia. Drugi wampir stracił rękę pod sejmitarem 
półdrowki, a Viconia okładała go po głowie buzdyganem.

Drowka pozwoliła sobie na głębszy oddech i rozejrzała się. Na ścianie wisiały dwa 
komplety kajdan. W jeden z nich zakuto postawną drowkę o bujnej grzywie białych włosów 
opadających na czarną skórę.
- Błagam, pomóżcie mi! Miałam być pożywieniem tych wampirów! – zawołała uwięziona.
- Kim jesteś?
- Dessa sik-Morcane! – kobieta szarpnęła się w łańcuchach. – Ostatnia z Pierwszego Domu, 

który upadł, gdy wyznawcy Kiaransalee przybyli do miasta. Błagam, musicie mnie 
uratować!

- Kto dowodzi wyznawcami Mścicielki?
- Dorina T’sarran, pani, nic o niej nie wiem! Musicie mnie ocalić przed tymi nieumarłymi!

Larala roześmiała się głośno.
- Myślisz, że ci ufamy, drowko?

Mroczna elfka podeszła do Dessy, kryjąc w dłoni sztylet. Złapała za łańcuch, jakby 
chciała go rozerwać, na co oczy Dessy rozszerzyły się gwałtownie… a potem okręciła się na 
pięcie, wbijając sztylet w gardło kapłanki.
- I tak ci nie ufałam – powiedziała chłodno, patrząc na drgającą spazmatycznie więźniarkę. 

– Byłaś głupia, skoro dałaś się złapać.
SiNafay przeszła przez otwarte przez Rizzena drzwi i otworzyła kolejne. Za nimi czaił się 

drow uzbrojony w rapier z dużą tarczą. Na widok kobiety obnażył ostre kły i skoczył. Błysnął 
Qu’ilth, rozwalając brzuch nieumarłego. Wampir runął na ziemię, kuląc się, a drowka 
poderżnęła mu gardło.

Larala zmagała się z dwoma driderami w głębi komnaty, a pomagała jej Viconia, 
zasypująca je huraganowym ogniem bełtów, i Rizzen, walczący u boku półdrowki. Obie 
kapłanki rzuciły się do ucieczki po ścianie, a Larala pobiegła za nimi. Viconia nadal 
ostrzeliwywała je.

Jedna z driderek runęła na ziemię w drgawkach, druga zdołała się skryć w swoim 
pajęczynowym gnieździe, z którego po chwili rozległ się krzyk bólu. Z sieci wyłoniła się 
Larala z okrwawionym sejmitarem i zeszła na podłogę. Mroczna elfka uniosła głowę, 
rozglądając się wokół i wskazała pojedyncze drzwi.



- Tędy.
Drowka puściła się biegiem i otworzyła małe drzwi w ścianie. Prowadziły one do 

krótkiego korytarza, z którego prowadziło troje łukowatych drzwi. W absolutnej ciszy 
podeszła do pierwszych. Pomiędzy dwoma quth-maren stała piękna drowka w czarnym 
płaszczu z dobrze widocznym symbolem Kiaransalee na szyi.

Velasta T’sarran odwróciła okrągłą twarz do wyjścia, patrząc wprost w zielone oczy 
SiNafay Vrinn. Podniosła rękę do symbolu i zaczęła czarować. Wokół kapłanki pojawiła się 
bariera z płomieni. Bełty wystrzelone przez Viconię i Rizzena przeleciały przez nie i wbiły się 
w ramiona Velasty.

Pod nogami szarżującej Larali błysnął płomień, zwalając półdrowkę z nóg i oślepiając na 
chwilę drowy. Rizzen miał osmaloną twarz, ale działał przytomnie. Zanurkował obok 
skulonej Larali i uderzył. Kapłanka krzyknęła. Z jej ręki wyleciał promień światła, przelatując 
po oczach drowek.

Viconia oparła się o ścianę, próbując pozbyć się plam powidoku przed oczami i znaleźć 
jakiś kontrczar. Velasta była szybsza. Złapała Laralę za ramię i wykrzyczała czar. Na jej ręce 
zaczęła lśnić mroczna energia… ale Qu’ilth błysnął w świetle lampy, rozwalając jej rękę. 
Velasta krzyknęła i zamachnęła się sztyletem, wbijając go w plecy jednego ze swych 
ochroniarzy.

Zanim zorientowała się w pomyłce, na jej kark spadł sejmitar Larali, odrąbując jej głowę. 
Ściana płomieni zniknęła. Rizzen przepołowił ostatniego quth-maren. Velasta T’sarran nie 
żyła, a jej zabójczyni, SiNafay Vrinn, wyszarpnęła ciężki kufer spod łóżka. Otworzyła go z 
rozmachem, wyłamując zawiasy i wydobyła trzy sakiewki oraz kasetkę z figurami do savy 
wykonanymi ze złota.

Mroczna elfka, niewidoczna i w absolutnej ciszy podeszła do drugiej sypialni, zajętej 
przez Velinę T’sarran. Za nią postępowała powoli Larala. Drowka wystrzeliła i półdrowka 
również zwolniła spust. Bełty przeleciały przez pokój w stronę nieświadomej zagrożenia 
kapłanki Kiaransalee i oba przeszyły jej pierś na wylot.

Zaskoczona Velina obróciła tylko głowę. Jej oczy zasnuła mgła, z ust wysączył się 
strumyk krwi, a potem runęła bezwładnie na posadzkę. Dwie złodziejki już przeładowywały 
kusze. Cięciwy szczęknęły jeszcze raz, wbijając bełty w ciała nieumarłych quth-maren. 

Między kobietami przebiegła Viconia, której Larala oddała kuszę, a kapłanka zmiażdżyła 
głowę jednego z ochroniarzy. Długi miecz Rizzena przebił na wylot drugiego. SiNafay 
obdarła trupa drowki z kolczugi, sztyletu i reszty ekwipunku, a potem wytarła ręce w płaszcz 
martwej Veliny T’sarran.
- Szkoda że ich nie wypytaliśmy – mruknęła Viconia. – Trzecia sypialnia jest pusta i 

zdemolowana.
***

SiNafay Vrinn wyłamała kolejne drzwi w zagiętym korytarzu. Za nimi czaiło się coś, co 
wyglądało na bezcielesnego, rdzawo-rudego tygrysa. Szczeknęła kusza. Tygrys zwalił się 
wpół skoku na ziemię, a wtedy na jego głowę opadł sejmitar Larali. SiNafay dla pewności 
przyszpiliła go Qu’ilthem i wtedy usłyszała straszny krzyk.

Jej brat Rizzen leżał w kałuży krwi, a na d nim pochylał się zakuty w czarną zbroję 
płytową pobliźniony drow z strasznym korbaczem w ręku. Viconia rzuciła szybko 
przygotowane zaklęcie. Oczy Zedarra straciły gniewny blask, gdy podnosił głowe, by 
popatrzeć na swoją nową przyjaciółkę.

Kim jesteś?
- Zedarr T’sarran.

Kim jesteś dla Doriny?
- Jej bratem.

Jak nazywa się wasza matka?



Milczenie. Ciężkie milczenie. Mroczna elfka machnęła zniecierpliwiona ręką i przekazała 
siostrze.
Powiedz mu, by odłożył broń i podszedł do mnie.
Zedarr T’sarran odłożył straszny korbacz na bok i podszedł do swojej przyjaciółki. 

Wyciągnął rękę, by ją powitać, a wtedy na jego rękach zamknęły się kajdany. Zanim zdążył 
zareagować, drowka przewróciła go ciosem w skroń i skuła również nogi, przeciągając oba 
łańcuchy pod nogami łóżka.

Rizzen i Larala sprawnie zdjęli z uwięzionego Zedarra cały jego ekwipunek. SiNafay 
przyjrzała się nagiemu ciału drowa i zdjęła lampę – płonącą – z sufitu. Kiedy przytknęła 
płomień do stóp mężczyzny, mroczny elf wrzasnął. Z jego oczu uleciała magiczna przyjaźń.
- Myślę że teraz mi powiesz. Jak nazywa się twoja matka?
- Nic ci nie powiem, głupia…

Reszta słów Zedarra utonęła w krzyku. Mroczna elfka wytrawnie przypalała mu stopy.
- Pomogę ci – zaofiarowała się Viconia.

Zanuciła jakieś zaklęcie i dotknęła stóp Zedarra.
- Łatwiej go wystraszysz – powiedziała z mroczną radością. – Nie bój się, nikt go nie 

usłyszy.
Drowka zarechotała. Przytknęła ogień do kolan drowa, a kiedy nie reagował, osmaliła mu 

wnętrze ud. Płomień zaskwierczał i przygasł na moment, na szczęście cofnęła rękę. Larala i 
Rizzen śmiali się i pokazywali sobie Zedarra palcami.
- I – Irae T’sarran – wybełkotał.

Jeniec próbował zwinąć się w kłębek, więc kobieta osmaliła mu tymczasem genitalia. 
Zawył z bólu.

- Dlaczego w Szith Morcane rządzą wyznawcy Kiaransalee?
- Bo zwyciężyliśmy wyznawców martwej bogini.

Viconia mocno szarpnęła go za długie, białe włosy. SiNafay uśmiechnęła się dziko do 
więźnia.

- Kim jest Irae T’sarran?
Zedarr nie odpowiedział. Wiedział, że już za dużo powiedział, ale nie zdołał powstrzymać 

krzyku, kiedy Viconia osmaliła mu włosy przy skórze.
- K – Kapłanką Kiaransalee – wykrzyknął, omal nie odgryzając sobie języka.
- Głupi iblith – SiNafay szarpnęła go za osmalone długie białe włosy. – Kim jest Dorina, 

twoja siostra?27

Kapłanka Shar przytknęła lampę do jego uszu. Drow zawył.
- Dorina jest… jest nau’dro – wydusił.
- Nieumarła? Mogłam się tego spodziewać – zadrwiła młodsza drowka. – Spotkałam już w 

swoim życiu dość nieumarłych, by wiedzieć, że są oni butni. Uważają to za wielki dar i 
szczęście.

- Moja siostra was rozszarpie na kawałki i zje wasze serca – zagroził Zedarr, choć brzmiało 
to raczej śmiesznie.
Dwie drowki roześmiały się. Jeszcze głośniej śmiały się stojące za nimi półdrowy.

- Ty głupcze – stwierdziła krótko mroczna elfka, wbijając mu sztylet w gardło.
Zedarr T’sarran zacharczał i zwiotczał. SiNafay podniosła z ziemi ciężką czarną zbroję 

należącą niegdyś do niego. Rizzen podszedł, oczy mu zabłysły. Złapał za pełną zbroję i zaczął 
ją nakładać. Pomogła mu w tym Viconia. Larala Dumian tymczasem podniosła pierścień z 
ziemi i zaczęła buszować po pokoju.

27 Śmieć
[…] nieumarła



Otworzyła szafę i zamarła. Znajdowało się w niej jej marzenie: piękne szaty kapłanek 
Lloth, ozdobione pajęczymi motywami. Nie czekając na innych, zwinęła kilka z nich. 
SiNafay wrzuciła korbacz i rękawice Zedarra do przenośnego otworu i machnęła ręką.

Wynośmy się stąd – zasygnalizowała.
***

Na drzwiach do ostatniego niezbadanego pomieszczenia była ukryta pułapka, którą Larala 
Dumian i SiNafay znalazły tylko dzięki szczęściu i natychmiast usunęły. W sali tronowej nie 
było nikogo, poza drowką o żółtych włosach rozwaloną na kościanym tronie. Pod ścianami 
stały długie stoły, a nad nimi wisiały ciężkie gobeliny. W centrum stał filar.

Czułe zmysły mrocznej elfki od razu zauważyły, że coś tu jest nie tak. Jej siostra, 
kapłanka Shar, od razu to potwierdziła. Po rzuceniu zaklęcia filar oraz tron błysnęły 
lazurowym światłem.
- Sarn! – zawołała Viconia, zanim rzuciła szybko następny czar.28

Filar oraz tron z chudą drowką zamigotały i znikły, odsłaniając drowią wampirzycę w 
czarnej kolczudze, uzbrojoną w buzdygan, stojącą na miejcu iluzorycznego filara. Jej piękną 
twarz znaczyła dzikość. Oczy Doriny T’sarran spoczęły na Rizzenie, który przez chwilę się 
opierał, potrząsając głową, a potem jego oczy zamgliły się i zaatakował… Viconię. Kapłanka 
ledwo się uchyliła.

SiNafay skoczyła na mroczną elfkę, zbijając ją z nóg. Dorina kłapnęła zębami o 
centymetry od jej twarzy. Cios pięści w twarz otumanił ją na chwilę. Larala strzelała 
usypiającymi bełtami w Rizzena, który walczył z zaskoczoną Viconią. Choć wyglądał jak jeż, 
trucizna usypiająca zdawała się nic mu nie robić.

Kidy oszołomiona wampirzyca na chwilę odwróciła wzrok, półdrow przestał atakować, 
zmógł go sen i zwalił się na podłogę. Viconia, cała i nie raniona, wyczarowała widmowy 
buzdygan. Larala strzeliła, bełt trafił Dorinę w pierś, która podniosła się i zaczęła szaleńczo 
młócić pazurami. Podwójny miecz zgrzytnął kilka razy, aż na jej głowę spadł buzdygan.

Wampirzyca zachwiała się, ale nie zdążyła nic zrobić. Kopniak przewrócił ją na plecy, a 
chwilę później w jej serce wbił się Qu’ilth. Kapłanka dla pewności zmiażdzyła jej czaszkę 
młotem. SiNafay zdarła z zamieniającej się w dym Doriny kolczugę, buzdygan i futerał ze 
zwojem, wrzuciła do torby i pobiegła za chmurką, która… wtopiła się w ścianę.

Z rykiem wściekłości rzuciła się na nią. Larala szybko zauważyła zarys okrągłych drzwi, a 
potem ruchome przyciski. Kiedy wcisnęla wszystkie cztery, drzwi się otworzyły. Viconia 
Vrinn skoczyła do tajemnego tunelu z młotem w ręku, za nią jej siostra z mieczem, a na 
końcu Larala z sejmitarem.

Na drugim końcu, w otynkowanym pokoju, stała tylko trumna. SiNafay uważnie obejrzała 
obejmy, a Larala przyjrzała się wyrzeźbionej podobiźnie drowki. Były w niej otwory. 
Cuchnęły w charakterystyczny sposób – Dorina musiała się przez nie prześlizgnąć. Mroczna 
elfka odnalazła i usunęła za to groźną pułapkę.

Viconia szarpnęła za obejmę, odrywając ją. Jej siostra podważyła wieko i z pomocą Larali 
zepchnęła je z sarkofagu. Wewnątrz leżało ciało Doriny – bezbronne. Półdrowka z dzikim 
uśmiechem wbiła jej sejmitar w serce, a kapłanka poprawiła drewnianym kołkiem.

SiNafay wyciągnęła z grobowca dwie drewniane skrzynki oraz mapę Głębokich Pustkowi 
z drogą między innymi do Zakręconej Wieży, nazwanej tu Głupotą Azmaer.

Rozdział 13
Solaufein’s bel’laen / Chwała Solaufeina

SiNafay Vrinn wraz z trójką towarzyszy opuściła Szith Morcane najszybciej jak tylko 
mogła. Nie zależało jej na tym, by znaleźć się w środku chaosu, jaki wybuchnie w mieście, 
kiedy śmierć Doriny zostanie odkryta.

28 Uwaga!



Kawałek za miastem towarzysze zatrzymali się na krótki postój, by odpocząć i 
podyskutować o dalszych planach. Rizzen żartował najwięcej z nich, najwyraźniej czując 
winę po swoim ataku, a potem wyciągnął mithrilową lirę i zaczął na niej grać.

Mroczna elfka zamknęła oczy, słuchając znanej melodii „Mrocznych Kochanków”, 
pieśni, którą o niej i dla niej napisał jej przyjaciel, diabelstwo bard Haer’dalis. Jej myśli 
podążyły do ukochanego, rodziców, brata… których już nigdy nie ujrzy. Viconia 
najwyraźniej myślała o tym samym, ponieważ pociągnęła ją za ramię.
- Dalnilil… opowiedz mi o o ojcu. Jaki był Ildibane Nasadra?29

Drowka otworzyła oczy i głośno westchnęła, gdy dotarło do niej pytanie. Mrok 
rozświetlała tylko mała kula ognia faerie.
- Ildibane? Nie znałam go dobrze. W rzeczy samej, prawie nie znałam swego ojca, choć 

mieszkaliśmy w tym samym mieście. Więcej powiedziałaby ci jego siostra bliźniaczka, 
opiekunka Aunrae Nasadra.

- Kiedy go spotkałaś?
- Ildibane uczył mnie posługiwania się naszymi zdolnościami, kiedy byłam małym 

dzieckiem. – SiNafay wpatrzyła się w wyczarowane przez siebie światełko. – On 
powiedział mi, czyją jestem córką.

- Nie wiedziałaś?
- Wychowała mnie przecież twoja matka, pamiętasz?

Kapłanka Shar wzdrygnęła się. Jak mogła nie pamiętać! Spotkanie dridera we Wrotach 
Baldura, kiedy jeszcze jej serce skłaniało się do Shar, odmieniło ją do końca… bowiem tym 
driderem była jej matka.
- Potem spotkałam Ildibane’a po moim powrocie do Ched Nasad… widzisz, Aunrae wciąż 

mi pamiętała błąd z dzieciństwa, wzgardzenie gościną Nasadran… a arcymag ją 
przekonał, żebym mogła wrócić… Krótko przed upadkiem Ched Nasad widziałam go 
żywego ostatni raz. Solaufein został dzięki mojej pomocy mistrzem Uczniów Pheltonga… 
i zaprowadził mnie do swego mistrza. Byłam świadkiem jego rozmowy z moją matką 
Chalinthrą… i wtedy dowiedziałam się, że jest moim ojcem. A potem… był już tylko 
upadek Ched Nasad, gdy bezskutecznie usiłowałam go ostrzec… ledwie przytomnego 
teleportowałam razem ze mną do Candlekeep. Zanim strażnicy mnie przepuścili, zanim 
znalazłam przyjaciółkę, było za późno… Umarł na moich rękach…
Po policzku drowki spłynęła łza. Pomyślała o Solaufeinie, wpatrując się w maleńkie 

światełko faerie. Rozległ się okrzyk Larali. Z sejmitarem rzuciła się na wysokiego drowa, 
który wszedł w blask światła.
- H’longath – powiedział spokojnie.30

Jego włosy wydawały się lśnić własnym światłem. Oczy miał wąskie, migdałowe, 
purpurowe, z wąską źrenicą. Skóra również wydawała się mieć kolor purpury. Przez plecy 
przerzucił wielki miecz.

- Jestem Sshumath Daerindra, drow z Maerimydry. Skąd przybywacie?
- Jestem z Ched Nasad, podobnie jak Rizzen, Viconia jest z Menzoberranzan, a Larala z 

Szith Morcane.
- Rzadko widuje się taką grupę. Co was tu sprowadziło?
- Misja – Larala odpowiedziała krótko.

Sshumath zaśmiał się nerwowo.
- Pod tym słowem może kryć się wiele rożnych rzeczy.
- Rzeczy, o których nie musisz wiedzieć, mężczyzno – riposta Viconii była krótka i ostra 

jak sztylet.

29 Siostro...
30 Pokój



- „Lil alurl velve zhah lil velkyn uss”31 – zachichotał drow. – Jest w tobie coś dziwnego, 
moja pani – zwrócił się do SiNafay. – A twoja towarzyszka jest kłem Lloth. Jak się 
nazywasz?
SiNafay wstała, odrzuciła długie włosy na plecy.

- SiNafay Vrinn, Opiekunka Pierwszego Domu Ched Nasad, dalharil lil Lloth.
- To dla mnie wielki zaszczyt – Sshumath skłonił głowę – Jak i dla twoich towarzyszy.
- Wiedzą o tym – odpowiedziała natychmiast. – A ty, Sshumathu? Kim jesteś? Twoje 

pochodzenie także musi być inne, abban.32

Mężczyzna zachichotał.
- Jestem synem Zz’Pzory, pani. – nie powiedział nic więcej.

Viconia przyglądała się mu z namysłem.
- Zz’Pzora… Słyszałam to imię od Liriel Baenre.
- Więc ty też ją znasz?

Pytanie pozostało bez odpowiedzi, gdyż oczy jej siostry rozszerzyły się gwałtownie.
- Jej syn?! Twoim ojcem musiał być drow.
- Zgadza się – Sshumath przytaknął obojętnie. – Jestem półsmokiem.

SiNafay uśmiechnęła się lekko.
- Chętnie powitamy cię w drużynie. A jeśli byś mógł, zawadź kiedyś o Menzoberranzan i 

porozmawiaj z Liriel Baenre. Ona znała twoją matkę.
- Wiem. – mężczyzna nie zareagował na propozycję. – Przychodzicie z Szith Morcane? Co 

się tam stało?
- Zupełny chaos – zaśmiał się Rizzen.

Mroczna elfka przestała słuchać rozmowy, było dla niej oczywiste, że Sshumath kulg 
Zz’Pzora woli zdobywać informacje, niż ich udzielać.

***
Nagle uwagę SiNafay Vrinn przykuł szmer. Obejrzała się w tamtą stronę. Nic. Usłyszała 

wycie wichru. Czy na pewno? Rozległ się dobrze znany głos. Głos Solaufeina.
SiNafay, malla Ilharess… Dojdź do Maerimydry. Z nimi będziesz bezpieczna. Pamiętaj  

zawsze o mnie. Usstan ssinssrigg dos.33

Na ostatnie słowa drowka skoczyła jak ugodzona w stronę, z której słyszała szmer. Trafiła 
twarzą w ścianę. Zataczała się przez chwilę, potem zaczęła walić w nią pięściami. Myślała 
tylko o jednym: dostać się do Solaufeina. Jej towarzysze zerwali się na nogi, słysząc 
łomotanie. Viconia przecierała oczy. Razem z Laralą oderwały mroczną elfkę od ściany.
- Wydawało mi się, że słyszałam jego głos – powiedziała cicho kapłanka Shar.
- Więc ty też go słyszałaś? – w głosie kobiety zabrzmiała nadzieja.
- Chyba nie. To mógł być wiatr.
- To był głos Solaufeina, Viconio.
- Przywidziało ci się. On nie żyje od… ponad miesiąca.
- On tu był, siostro.
- Masz chyba halucynacje. Słyszeliście coś? – zwróciła się do pozostałych.

Cała trójka, wliczając Sshumatha, który postanowił przyłączyć się do drużyny, pokręciła 
głowami.

- I widzisz – powiedziała Viconia do siostry, która osunęła się na kolana.

Rozdział 14
Colbauth ulu Maerimydra – Har’oloth / Droga do Maerimydry - Podmrok

31 Najlepszy nóż to niewidoczny nóż – powiedzenie drowów
32 […] sojuszniku
33 […] moja opiekunko […] kocham cię



Cała piątka ruszyła w drogę niedługo później. Według mapy Doriny T’sarran mieli przed 
sobą jeszcze długie tunele Podmroku. SiNafay z Viconią szły na przedzie, za nimi Sshumath, 
a szyk zamykali Rizzen z Laralą.

Natura Podmroku nie sprzyjała rozmowom, więc nawet gadatliwi Sshumath i Larala 
zamilkli. Drużyna posuwała się naprzód w milczeniu, uzbrojona i opancerzona. Pólsmok miał 
w zanadrzu kilka czarów transportujących, ale nie zdecydował się ich użyć.

Jakiś czas później trafili na grupę drowów, wyznawców Kiaransalee. Kapłanka – 
zwiadowca prowadziła dwóch nieumarłych mrocznych elfów. Ich oczy zapłonęły dzikim 
blaskiem. Towarzysze ze zdumieniem rozpoznali w nich bliźniaczki T’sarran, Velastę i 
Velinę.

Buzdygan Viconii opadł na ramię żywej kapłanki, gruchocząc je, Larala strzeliła z kuszy 
do Veliny T’sarran, ale nie trafiła. Sztylet rewenantki przeciął jedną z jej nóg. Cios Qu’iltha 
przepołowił żywą kapłankę, ale w piersi Rizzena zagłębił się sztylet Velasty. Wielki miecz 
Sshumatha przeciął zaskoczoną rewenantkę na pół.

Larala strzeliła do ostatniej przeciwniczki, trafiając ją w brzuch, a potem jej głowę rozbił 
buzdygan kapłanki Shar. Zdegustowany półsmok wyciągnął tymczasem sztylet z rany 
przyjaciela i rzucił jeden z czarów transportujących. Cała drużyna uniosła się w powietrze na 
podmuchu wiatru.
- Uważajcie – ostrzegł ich – starajcie się nie trafić w ścianę. Chyba każdy z was kiedyś 

lewitował?
Larala za całą odpowiedź zamachała rozpaczliwie odnóżami, próbując wspinać się w 

powietrzu. SiNafay złapała ją za rękę i pokierowała. Kilka minut później towarzysze unosili 
się w powietrzu, a raczej lecieli przez tunele Podmroku.

***
Dwa dni później SiNafay Vrinn i jej towarzysze stanęli na ziemi przed trudnym wyborem. 

Tunel przed nimi rozgałęział się na dwie strony, a choć wyjęła mapę Doriny, dużo jej to nie 
pomogło. Wreszcie Rizzen się zdecydował i rzucił czar. W mrocznym blasku Shar ujrzeli, jak 
prowadząca na północ odnoga rozjarza się słabym blaskiem.

W serca towarzyszy wstąpiła otucha i niemal biegiem rzucili się w ten tunel, prowadzący 
w stronę Maerimydry.

Rozdział 15
Colbauth ulu Maerimyrdra / Droga do Maerimydry

SiNafay Vrinn szła u boku swej siostry Viconii przez tunele Podmroku. Za nimi szedł 
Rizzen, kochanek Viconii, i Larala Dumian, półdrowka z Szith Morcane oraz Sshumath 
Daerindra, półsmok z Maerimyrdry. Drogę oświetlały wyczarowane przez Rizzena kule ognia 
faerie.

Nagle się zatrzymała. Tunel się gwałtownie kończył. Pionowa, poszarpana, 
wielometrowa ściana wzniosiła się w górę. Spowijały ją snujące się cienie. Kule ognia faerie 
zamigotały i zgasły. Smużki mroku owijały ich stale. Unosząc się na podmuchu wiatru, piątka 
towarzyszy przebyła zasypaną gruzem rozpadlinę u stóp skalnej ściany. Mroczna elfka 
uderzyła młotkiem w wiszący obok tunelu dzwon.

Kilka chwil później w dół zleciało pięć potężnie zbudowanych ciemnoskórych, pokrytych 
łuską humanoidów o czarnych skrzydłach. Ametystowooki rosły kir-lanan przyjrzał się 
drużynie spode łba, a potem warknął:
- Jeżeli chcecie, możecie udać się na górę.

Larala Dumian i Sshumath Daerindra, którzy najmniej przypominali typowe mroczne 
elfy, znaleźli się w środku zwartej formacji, która uniosła się w górę na kilkadziesiąt metrów. 
Z  niższej jaskini wyleciała kobieta kir-lanan o szmaragdowo-zielonych oczach i dużych 
łuskach.



Półsmoczyca kir-lanan, Phaikkul, zamachnęła się pokrytym kolcami ogonem na Laralę 
Dumian. Pół-drowka uchyliła się, niemal wypadając z rytmu, a gargulec doścignął 
przywódców.
- Wasza towarzyszka... nie jest drowem - wycedziła powoli.
- Kim jesteś, by to oceniać?
- Jestem Phaikkul, córka Glourotha cienistego smoka.

Sshumath Daerindra przyspieszył lotu, zrównując się z cienistą pół-smoczycą. Wzrokiem 
wodził po jej ciele. Potem spojrzał na ziejący otwór wielkiej jaskini.
- Glouroth jest tam - stwierdził. - Pół-smoczyco.

Szmaragdowe oczy kobiety błysnęły, jej ostre pazury cięły go w twarz.
- Kłamcy! - wrzasnęła. - Mój ojciec was pozabija!

Phaikkul uderzyła skrzydłami, kierując się w górę, by ostrzec dorosłego cienistego smoka. 
Viconia DeVir uniosła szybkim ruchem rękę z kuszą i wystrzeliła. Czarnopióry bełt przeorał 
skrzydło kir-lanan. Zawróciła gwałtownie, trzepocząc skrzydłami. Qu'ilth połamał jej pazury.

Sejmitar Larali ugodził pół-smoczycę w pierś. Zachwiała się. Nad jej głową świsnął 
wielki miecz Sshumatha, który zaklął. Uderzenie ogona kir-lanan wytrąciło go z rytmu i 
został w tyle. Buzdygan Viconii opadł na głowę Phaikkul, a potem rozległ się głos Rizzena.

Kir-lanan machnęła skrzydłami, uciekając prześladowcom - Larala musiała pociągnąć za 
sobą Sshumatha - a Rizzen dostał się w kłąb jej wydychanych, cienistych smug. Twarz 
poszarzała mu straszliwie. Z dłoni Viconii strzelił niebiesko-biały promień, parząc boleśnie 
Phaikkul, która wdrapała się już do leża ojca.

SiNafay pierwsza postawiła stopy w wielkiej, ciemnej jaskini i zaczęła się rozglądać za 
Phaikkul lub jej ojcem. Cienie snuły się w powietrzu i przy podłożu, sprawiając wrażenie 
żywych węży. Rizzen trącił nogą pobliską stertę w nadziei, że to smok, ale brzęknęły monety. 
Z tyłu Viconia plugawie zaklęła, gdyż nagle zrobiło się ciemno nawet dla oczu drowa. Z 
ciemności napłynął syczący szept:
- Gdzie jesteście, robaki, które tak zraniły moją córkę? Zaraz was znajdę!
- Glouroth - wyszeptała pobladłymi wargami Larala.

Chwilę później powietrze zamieniło się w obłok osłabiających, cienistych oparów. Rizzen 
rzucił się do ucieczki, nogi mu się plątały. Półdrowka zataczała się na swoich długich nogach, 
aż jej sejmitar zgrzytnął o twarde łuski smoka.

SiNafay przezwyciężyła słabość i wydała z siebie triumfalny okrzyk, gdy jej Qu'ilth wyrył 
ranę w nodze smoka. Glouroth ryknął i zacisnął szczęki na najbliższej ofierze. Rozległ się 
krzyk bólu.
- Lil alurl! Za Shar! - Viconia, która zdawała się urosnąć w siłę, zamachnęła się 

buzdyganem, trafiając smoka w oko.
Cienisty smok ryknął, zacisnął mocniej szczęki, Sshumath Daerindra krzyknął 

przeraźliwie:
- Dos aluin ulu Maerimyrdra, abbilen! - i umilkł.34

- Sshumath! - wrzasnęła Larala.
Półdrowka z całej siły cięła w ogon smoka. Oślepiony Glouroth szarpał się na wszystkie 

strony. Wtedy na pół żywy drowi półsmok ciął wielkim mieczem szyję smoka. Monstrualny 
jaszczur ryczał i wymachiwał ogromnymi pazurami, bezskutecznie.

Mroczna elfka wtoczyła się między kończyny stwora i dźgnęła Qu'ilthem do góry. 
Cienisty smok zaryczał. Z kąta jaskini rozległ się krzyk wściekłości Phaikkul, która 
zobaczyła, jak jej ojciec, smok Glouroth, pada martwy na ziemię. Viconia strzeliła z kuszy, 
uciszając ją.

34 Idźcie do Maerimydry, przyjaciele!



Rizzen pomógł rannemu Sshumathowi wydostać się z paszczy smoka. Kapłanka Shar 
wymieniła spojrzenia z siostrą, gdy pół-drow uniósł dłoń z ukrytym sztyletem. Nie miało 
sensu ciągnięcie ze sobą na pół martwego, któremu już nic nie mogło pomóc.
- Zaczekajcie! - krzyknęła Larala.

W jednej dłoni trzymała sejmitar, a w drugiej uzdrawiającą różdżkę znalezioną w stosie 
skarbów. Wycelowała ją w pół-smoka i wypowiedziała słowo rozkazu - "Xzizz'faern".35 Rany 
Sshumatha się zaleczyły. Korzystając z tego SiNafay napełniła całą przenośną dziurę 
skarbami z jaskini smoka. Chwilę później wszyscy wznosili się w górę, pokonując ostatnie 
kilkanaście metrów Wyjącego Klifu.

***
Rizzen wykorzystał znów swoje zaklęcia transportujące, wobec czego już następnego 

dnia stanęli nad Uroczyskiem Vournotha. Podziemna rzeka przecinała tu tunel prowadzący do 
Maerimydry. Jak wyjaśnił Sshumath, cały i zdrowy, siedem stuleci wcześniej żył tu potężny 
licz, od którego wzięła się nazwa.

SiNafay Vrinn poprowadziła kolumnę towarzyszy wąskim korytem strumienia. 
Początkowo szeroki tunel omywał zniszczony posąg, gdzie się zwężał, a potem znów 
rozszerzał. Skręciła w lewo, w stronę cuchnącego jeziorka. Stopy drowki zagłębiały się w 
muł.

Dwie oficerki armii drowów z Maerimydry, które rozpoznał pół-smok, chodziły pomiędzy 
grzybami, uważnie je pielęgnując. Ich oczy były lekko zamglone, czego raczej nie można 
było przypisać chorobie, zmęczeniu czy pijaństwu.
- Szlachetna pani - zawołał w stronę jednej z nich.

Elfki nie zareagowały, zajęte swoją pracą. Larala zaczęła wspinać się po ścianie, by 
dotrzeć do otworu w suficie, jej śladem podążył Rizzen. Mroczna elfka, jej siostra i Sshumath 
unieśli się w powietrze dzięki lewitacji, a potem rozejrzeli wokół.

Po jaskini rozrzucone były spetryfikowane stworzenia, w które ktoś powsadzał klejnoty, 
w uszkodzony i porysowany kamień. Za posągami stały dwie pełne zbroje, lśniące i czyste. 
Obok walały się worki monet. Podłogę zdobił dywan ze stworzenia przypominającego 
tygrysa.
- Kokatryks lub bazyliszek - jęknęła cicho Viconia.
- Beholder - poprawił ją Sshumath. - Cisza! Spróbujmy go zaskoczyć.

Drowka roześmiała się cicho, przypominając sobie walkę z Glourothem, kiedy to pół-
smok niemal zginął. Larala poklepała się po różdżce umieszczonej w futerale za pasem. 
Rizzen wypatrzył beholdera i strzelił w jego stronę. Viconia Vrinn zawołała na całe gardło do 
Shar i ruszyła pędem w stronę potwora, Sekrra. 
- Stree'aka - mruknęła jej siostra, otaczając wroga kulą ciemności, by uratować kapłankę. 

Zielony promień musnął białe włosy szarżującej elfki.
- Izil Maerimydra! - okrzyk bojowy Sshumatha świadczył, że włączył się on do walki.

Pół-smok wymamrotał kilka słów i zniknął. Chwilę później z jego rąk wystrzeliła 
płomienna kula, wybuchając w środku mroku. Syk i krzyk bólu świadczył o tym, że trafił. 
Kula ciemności rozwiała się. Viconia, poparzona i wściekła, wycofywała się. Sekrr stracił w 
wybuchu dwoje oczu.

Widoczny ponownie Sshumath zaśpiewał znowu. Długa struga płomieni przecięła 
potworowi drogę, gdy próbował gonić kapłankę. SiNafay przemknęła przez ogień - wrodzona 
odporność ją uratowała przed żarem - i zamachnęła się Qu'ilthem. Sekrr runął na ziemię. Pół-
smok już rozbijał swoim mieczem zastygłe posągi, by dostać się do klejnotów.
- Z drogi głupi mężczyzno - wrzasnęła Viconia, wymachując buzdyganem w figury tuż 

obok jego głowy.

35 Magiczna pomoc



Pół-smok drow z Maerimydry na swoje szczęście ugryzł się w język i ustąpił kobiecie 
miejsca, wcześniej zabierając kilka cennych kamieni. Mroczne elfki złupiły leże doszczętnie, 
podczas gdy Rizzen i Larala zeszli już z powrotem do strumienia.

Kiedy mroczne elfy dołączyły do nich, spostrzegły, że rzekę przekroczyło muskularne, 
szare stworzenie o białych, niewidzących oczach i grzywie czarnych włosów. Grimlok 
ozdobił sobie duże uszy mnóstwem klejnotów i biżuterii. W dłoniach trzymał topór. Na widok 
drowów rzucił się do ataku.

Dwa bełty z kuszy utkwiły w jego piersi, ale Gok'llak nie zwrócił na to uwagi. Opętany 
chęcią dogodzenia swemu panu, illithidowi Quthnorakowi, nie myślał o ranach. Mentalny 
głos jego mistrza zmuszał go do walki. Cios ostrego topora Gok'llaka niemal pozbawił Laralę 
głowy. 

Uderzenie sejmitara odbiło się od niewidocznego pola stworzonego przez karwasze. 
Wtedy jednak ugodził go Qu'ilth. Drowka przekręciła miecz. Na głowę trzepoczącego się 
grimloka spadł buzdygan. Kilka chwil później było już po walce, a towarzysze podążali dalej 
do Maerimyrdry.

Rozdział 16
Maerimydra, elghinnyrin che’el / Maerimydra, umarłe miasto

Po dekadniu od opuszczenia Szith Morcane SiNafay Vrinn i jej towarzysze stanęli u bram 
Maerimydry, wielkiego miasta drowów pod Dolinami. Do miasta pozostało jeszcze kilka 
kilometrów, a ponieważ nie było widać patroli, rozłożyli obóz.

Viconia i Sshumath dyskutowali na temat Irae T’sarran, której imię wydobyli z kapłanek 
w Szith Morcane. Kapłanka zdecydowała się poprosić Shar o xas’alurl kyorli, wróżenie, i 
sprawdzić jej poczynania.

W zmętniałej nieświętej wodzie Shar zobaczyli drowkę albinoskę w szatach kapłanki 
Kiaransalee siedzącą w otoczeniu nieumarłych. Irae była zatopiona w lekturze zwojów. Co i 
raz wypowiadała imię Doriny. Za nią stała mroczna elfka, którą cechowało wyraźne 
podobieństwo rodzinne, o znajomej twarzy. Sshumath zanucił odpowiednie słowa i usłyszeli:
- Dorino T’sarran, moja córko… jesteś znów żywa. Jak to się stało, że zabito niepodzielną 

władczynię Szith Morcane?
Nagle matka Doriny spojrzała w stronę ukrytego czujnika wróżącego i rzuciła zaklęcie 
blokujące.

- Na jad Lloth – zaklęła Viconia – Prawie nam się udało.
- Przynajmniej wiemy, że Irae jest matką Doriny. I że ją wskrzesiła – mruknął trzeźwo 

Sshumath.
- Parszywa heretyczka Kiaransalee – warknęła mroczna elfka.

Po krótkim odpoczynku towarzysze ruszyli dalej tunelem. Wyrwana z zawiasów ogromna 
brama leżała na ziemi. Wejścia do miasta pilnowało czterech ogniowych gigantów. 
Niewidoczna w mroku drużyna przemknęła się obok nich. Weszli do Maerimydry.

Otworzyła się przed nimi wielka jaskinia, zasnuta dymem, którą oświetlały rozpalone 
ogniska. Szli przez wielkie pole grzybów, między zniszczonymi ruderami niewolników i 
pospólstwa. Miasto było zniszczone, z wyjątkiem pięknej warowni drowów górującej nad 
miastem daleko po lewej stronie. Cytadelę zdobiły zielone, błękitne i fioletowe ognie faerie.

Przy ogniskach kręciły się wielkie, nieokrzesane sylwetki. W blasku światła towarzysze 
mogli dostrzec zniszczoną świątynię Lloth w kształcie pająka, która oświetlało blade 
magiczne światło. 

Mroczna elfka skręciła w boczną jaskinię. W jej głębi leżała sterta gruzu, trzeszcząca od 
magii – resztki Strzaskanej Wieży, powiedział Sshumath – a bliżej spalona, zrujnowana 
gospoda. Larala wcisnęła się do zniszczonej wspólnej sali. Rizzen wyłamał drzwi. Kiedy 



podeszli do niego pozostali, zobaczyli, że rozmawia z dwójką mrocznych elfów. Starszy 
wiekiem drow zaklinacz uśmiechał się do nich przyjaźnie.
- Jestem Chiirikk – powiedział.

Towarzyszący mu szczupły, muskularny drow przewrócił oczami, co w połączeniu z 
twarzą pokrytą bliznami dało makabryczny efekt. Dłoń opierał na rękojeści krótkiego miecza, 
a do drugiego nadgarstka przyczepił ręczną kuszę.
- Chiirikk, brak ci piątej klepki – warknął.

Zza ich pleców wyłonił się poruszający się z wielką gracją drow w czerni i ciemnej 
szarości, pasujących do atramentowo czarnej skóry i ufarbowanych na czarno włosów. 
Skrzyżował dłonie na piersi w geście pokoju.
- Jestem Hamadh Niewidoczny, a to moi przyjaciele Karas i Chiirikk.

Drowka wzruszyła ramionami, warknięciem każąc swemu pół-ludzkiemu bratu się 
odsunąć.

- Nie jesteście stąd, skoro nasze imiona nic wam nie mówią. Prawda?
- Owszem, jaluk – warknęła Viconia, wkładając w drugie słowo całą swoją pogardę.36

- Irae T’sarran, kapłanka Kiaransalee, i jej nieumarli słudzy zajęli zamek Maerimydra, 
należący niegdyś do Pierwszego Domu Chumavh. Armia pół-czarta ogniowego giganta, 
który również przyczynił się do upadku miasta, złupiła miasto i oblega zamek.

- A wy jesteście po czyjej stronie? – SiNafay przeciągnęła się leniwie.
- Żadnej – Karas wzruszył ramionami. – Nie kocham Lloth, ale wyznawcy Kiaransalee są 

jeszcze gorsi. Chciałbym, żeby Pajęcza Królowa wróciła, przynajmniej jej kapłanki. Nie 
groziłaby nam śmierć.
Hamadh zgromił spojrzeniem Karasa i kontynuował.

- Jeśli okrążycie część niewolniczą miasta i wejdziecie na północne skarpy, dostaniecie się 
do zamku od tyłu, a jeśli umiecie latać, miniecie oblegających niedostrzeżeni, abbilen. 
Uważajcie tylko na demony. Pozbądźcie się Irae T’sarran, a my wam pomożemy.
Mroczna elfka kiwnęła głową.

- Rozumiem że do zamku niełatwo się dostać? Inaczej byście sami to zrobili.
- Dom Chumavh utrzymywał potężne bariery, a co gorsza, Irae jeszcze je wzmocniła. 

Hasło, które będzie wam potrzebne, brzmi „Isztava mothaum”.
***

SiNafay Vrinn doprowadziła towarzyszy szeroką aleją w centrum Maerimydry pod mury 
zamku. Ogniska nie stanowiły kłopotu, gdyż zasłaniały je opary, a żołnierze ich nie widzieli. 
U stóp smukłej cytadeli złożonej z dwóch wież, większej i mniejszej, wiły się wielkie schody.

Drużyna mrocznych elfów wdrapywała się po błyszczących czarnych schodach w 
kierunku głównej bramy, kilkanaście metrów nad podłogą jaskini, z twarzami zasłoniętymi 
płaszczami piwafwi. Ogromne wrota z żelaza utrzymywały adamantytowe obejmy. Były w 
niej tylko dwa zamknięte wizjery. Viconia musiała gwałtownie przykucnąć, gdyż wystrzelony 
bełt musnął jej białe włosy.
- Nie udało się! Wiedzą, że nie jesteśmy zwiadem! – krzyknęła.

Rizzen i Sshumath rozproszyli się i podbiegli, nisko schyleni, do wrót, usiłując je 
wyważyć. Miecze odbijały się od żelaza, zostawiając rysy. Pół-smok wyczarował służebnego 
demona i kazał mu niszczyć wrota, a potem zwiększył swą siłę. Podobnie postąpiła kapłanka 
Shar.

Po dłuższym waleniu pod nawałą strzał adamantytowe wrota ustąpiły. SiNafay krzyknęła 
„Isztava mothaum” i cała drużyna wdarła się do cytadeli. Żrące opary wypełniły korytarz. 
Chudy drowi czarodziej w purpurowych szatach usiłował rzucić zaklęcie, ale osunął się na 
kolana, plując krwią. Próbujący uciekać strażnik padł z przestrzelonym gardłem.

36 […] mężczyzno



Towarzysze przedarli się przez kłębiące się opary i wdarli do wielkiej sali. Dwóch 
gwardzistów stojących w przejściu zginęło od razu. Z przymkniętych szaf poleciał grad strzał. 
Viconia strzeliła w tamtą stronę, ale pocisk odbił się od drzwi, a jej dłoń rozciął bełt. 
Płomienna kula Sshumatha strzaskała drzwi, za którymi ukrywał się czarodziej.

Pół-smok wytarł twarz z sadzy, potu i krwi, a potem rzucił czar transportujący. Widział 
już kiedyś zamek i znał jego wyższe poziomy. Drużyna stanęła na nogi po zawrotach 
teleportacji na moście pomiędzy wieżami. Viconia dostrzegła zarys widmowego pająka na 
suficie i towarzysze puścili się biegiem do drzwi.

Po drugiej stronie stało sześć obdartych ze skóry humanoidów, które zaatakowały z 
dzikim wyrazem twarzy. Kapłanka podniosła swój święty symbol Shar i sprawiła, że skulili 
się pod ścianami. Jej siostra wyłamała drzwi i zaśmiała się.
- Szyb lewitacyjny! Chwała Mrocznej Matce! – krzyknęła.

Pioziom wyżej mała, zdesperowana drużyna natrafiła na nefrytowego pająka. Konstrukt z 
zielonego kamienia nie poruszył się na ich widok. SiNafay wolała nie kusić losu. Przez wąski 
most przedarła się do drzwi. Kiedy je z rozmachem otworzyła, na ziemię spadło kilka 
cennych, srebrnych pucharów, wepchnęła je więc do przenośnej dziury.

Za drugimi drzwiami stał mroczny elf, wysoki i silny, w strasznej, czarnej zbroi. 
Wygodnie rozparty opierał się o stół, uśmiechnięty zza hełmu, przedstawiającego pysk 
demona. Mroczna elfka nie bawiła się w uprzejmości. Zatruty sztylet zagłębił się w żebrach 
Khumarra. Jego ciało zostało zmasakrowane przez zaklęcie Rizzena.

Viconia Vrinn wyłamała dwoje drzwi i przecisnęła się pomiędzy ohydnymi posągami, 
wdrapała się na schody. Kiedy stanęła w następnej komnacie, jęknęła ze zgrozy. Salę zdobiły 
makabryczne freski i malowidło przedstawiające Kiaransalee i Irae T’sarran po jej prawicy.

Sprzed ołtarza odwróciła się dtowka w ciężkiej czarnej szacie liturgicznej, z widoczną na 
mankietach purpurą podszewki. W dłoni trzymała widmowy, błękitny sztylet o kościanej 
rękojeści. U jej boku stał przystojny drow nagi do pasa, w czarnych spodniach.
- Cabrath Nelinderra, prawa ręka Irae – mruknął Sshumath.

Kapłanka Kiaransalee rzuciła się na SiNafay. Długie ostrze musnęło ramię córki Lloth. Ta 
odrzuciła kaptur piwafwi, rozkoszując się grymasem przerażenia na twarzy Cabrath, a potem 
wbiła zatruty sztylet w podstawę jej szyi, nim się otrząsnęła. Sztylet wypadł z bezwładnej 
dłoni kobiety.

O jej kolczugę zgrzytnęły pazury nieuzbrojonego Maasa, kochanka Cabrath. Wampir 
popełnił jednak błąd – odwrócił się plecami do Larali Dumian. Przemieniona półdrowka 
zatopiła w jego plecach sejmitar. Maas zrobił pół obrotu, by ją chlasnąć, a wtedy jego serce 
przebił Qu’ilth. Rizzen po raz kolejny wykorzystał swe zaklęcie, by zniszczyć ciała.
- Kiedy stąd wyjdziemy, będzie to wyglądać tak, jakby duchy zniszczyły potęgę T’sarran w 

Maerimydrze.
Viconia zaśmiała się na słowa kochanka, ale głos uwiązł jej w gardle, gdy spojrzała na 

ciemne, niemal czarne oczy siostry. Wpatrywała się w posadzkę, gdzie leżały ciała Cabrath i 
Maasa, i milczała.
- Gdyby był tu Solaufein… - jęknęła.

Widok za drzwiami trochę ją otrzeźwił. Kolumna fioletowych płomieni blokowała 
korytarz. Za nimi widać było niewyraźną sylwetkę żelaznego golema. Sshumath rzucił 
zaklęcie, które czasowo zamroziło płomienie, a potem pomógł towarzyszom przebić się przez 
ścianę. Żelazny golem utknął w lodzie, a przyjaciele weszli do wnętrza stalaktytu zwisającego 
ze stropu jaskini.

***
Drużyna SiNafay Vrinn znalazła się w Nieśmiertelnej Świątyni Kiaransalee. Ponieważ 

poznali ją przez wieszczenia Viconii i Sshumatha, pół-smok teleportował ich przed kulę 
negatywnej energii, będącą sercem budowli. Osłonięty potężnym zaklęciem kapłańskim przed 



wysączeniem życia przez nią, rzucił czar rozłączający. Kula zmętniała i przygotowane przez 
nią ataki, w tym wystraszenie, które ugodziło Laralę, zamarły.

Towarzysze wdrapali się po schodach na szczyt wieży, jak najszybciej i jak najdalej od 
niebezpiecznej kuli. Wszystkie twarze poszarzały, z wyjątkiem Sshumatha, a najgorzej było z 
Laralą Dumian. Mroczna elfka przecisnęła się przez niewielkie przejście z boku, małe schody, 
a za nią drużyna.

Larala zamrugała oczami, widząc, gdzie się znaleźli. Stali w Wielkiej Świątyni 
Kiaransalee. W oczy rzucała się wielka czaszka giganta, nakryta czarną tkaniną, na której 
stały lichtarze, oraz religijne freski na ścianach.

Na ciemniejszym kole na podłodze stałą piękna elfka – Irae T’sarran, drowka – albinoska. 
Jej lewe oko zasłaniała srebrna płytka wysadzana rubinami, zaś jej ciao spowijała srebrno 
zielona mgła. W lewej dłoni trzymała długie skręcone czarne berło, a na prawej nosiła 
metalową rękawicę o zaostrzonych palcach.

SiNafay głośno zaklęła, rozpoznając Kiaransalee na freskach i samą arcykapłankę 
Mścicielki. Na ten głos dwóch rewenantów strażników, uzbrojonych w halabardy, rzuciło się 
w jej stronę. Viconia użyła magii Shar, zatrzymując jednego z nich w miejscu. Na głowę 
drugiego spadł sejmitar Larali. Ugodziła ją jednak halabarda. Oszołomiona upływem krwi 
pół-drowka zachwiała się. Sshumath obalił na ziemię strażnika i uśmiechnął się, obryzgany 
krwią.
- Dalharil lil Lloth! – krzyknęła Irae T’sarran, rozpoznając szarżującą na nią mroczną elfkę. 

– Będziesz następną ofiarą mojej zemsty!
- Nie sądzę – uśmiechnęła się dziko. – W imię Lloth, mojej matki, giń, heretyczko!

Kapłanka Kiaransalee rzuciła czar, którego ofiarą stał się wciąż uśmiechający się pół-
smok. Sshumath zachwiał się, krew popłynęła mu z ust. Oparł się na mieczu i wycelował dłoń 
w ciężko ranną Laralę, wypowiadając słowa czaru. Półdrowka zwaliła się martwa na ziemię, 
w jej oczach pozostało na zawsze zaskoczenie.
- Dossta elghinn, har-rivvil – mruknął, pozwoliwszy sobie na uśmiech.37

Zadygotał, gdy Irae T’sarran złapała go ręką w rękawicy. Jego żyły palił ogień. 
Arcykapłanka rzuciła na niego czar trucizny. Zaklął i świsnął wielkim mieczem, który wypadł 
mu z rąk. Pół-smok osunął się na kolana i tak skonał, obok Larali.

Qu’ilth drowki szczęknął o sztylet Irae T’sarran. Kapłanka próbowała zatopić go w jej 
żebrach, ale bez powodzenia. Ostrze broni wygięło się i złamało. Hierofantka odrzuciła 
bezużyteczny ułomek i uderzyła ją w twarz metalową rękawicą. Kobieta cofnęła się, z nosem 
zalanym krwią, rozejrzała się.

Z pięcioosobowej drużyny została tylko trójka połączona więzami krwi. Pozostali 
towarzysze – Sshumath i Larala – leżeli martwi na ziemi. Viconia śpiewała do Shar, by dał jej 
siłę, Rizzen klął i szukał sposobu na obronienie jednocześnie trzech osób – siebie, kochanki i 
siostry.

Nie było to potrzebne. Jego długi miecz przebił się przez ceremonialne szaty Irae T’sarran 
i jej ciało, trafiając w serce. Arcykapłanka zadygotała, osunęła się powoli na kolana. Błękitne 
oczy Rizzena Vrinn, pół-drowa, syna Chalinthry i Goriona, zalśniły zdziwieniem i triumfem.
- Dos balbau usstan dro – powiedziała cicho Viconia, z zakrwawionymi rękami, gdyż 

złupiła ciała dawnych towarzyszy.38

***
Kiedy Taharak, najwyższy rangą po śmierci Cabrath, odkrył śmierć Irae T’sarran, 

Nieśmiertelna Świątynia już nie istniała. Kurgoth Piekielny Pomiot i Hamadh Niewidoczny, 
dwie osoby, które mogły zdobyć władzę w Maerimydrze po jej śmierci, zginęły 
zasztyletowane przez nieznanych zabójców. Miasto pogrążyło się w chaosie.

37 Twoja śmierć, pół-człowieku!
38 Dałeś mi życie



Rozdział 17
Har’oloth olathur dal Mantol-Derith / Mroczny Podmrok w Mantol-Derith

SiNafay Vrinn opuściła Maerimydrę przez portal w najciemniejszym tunelu prowadzącym 
na zachód. Napisano na nim nieznaną jej nazwę w alfabecie espruar. Mroczna elfka znalazła 
się ponownie w znanych jej terenach Podmroku Wybrzeża Mieczy, ale bardziej na południe 
niż Menzoberranzan. Trafiła do Labiryntu.

Dopisało jej szczęście, ponieważ była to bezpieczna część sieci tuneli. Bez trudu 
wydostała się na północ, w stronę Mantol-Derith. Następnego dnia stanęła u bram miasta 
duergarów. Czterech krzepkich strażników w czarnych kolczugach wpuściło ją od razu.

Mrużąc oczy, mroczna elfka przypatrywała się miastu szarych krasnoludów. Chodnik 
wykonano z malachitu, a ściany zdobił kwarc i inne cenne kryształy.
- Pani Vrinn – zawołał ją ludzki głos.

Rozejrzała się. Była na targowisku pełnym handlarzy różnych ras. W pobliżu grupka 
niedźwieżuków kłóciła się z kuo-toa.
- Pani Vrinn – rozległo się znowu wołanie.

Dochodziło z części zajmowanej przez mieszkańców powierzchni. Drowka przepchnęła 
się między dwoma illithidami, nigdy nie widzianymi w Ched Nasad. Przed kramem stał 
rozluźniony mężczyzna o popielatej skórze i białych włosach. Uśmiechał się do niej.
- Pani Vrinn, słyszałem o tobie. Zastanawiałem się, kiedy się spotkamy, potężna dalharil lil  

Lloth.
- Hadrogh Prohl z Menzoberranzan – powiedziała. – Nie przyszłam tu szukać niewolników, 

choć moja ostatnia niewolnica zdołała uciec.
- Kto to był?
- Alu-demon. Podejrzewam, że widziano ją w Gracklstugh lub tutaj. Nazywa się Aliisza.

Półdrow kiwnął na nią ręką, rozglądając się bojaźliwie.
- Wejdź do środka, pani. Nie jest zbyt bezpiecznie rozmawiać o tym na ulicy – uchylił 

gobelin zasłaniający wejście.
Materiał przedstawiał Lloth i drowka zatrzymała się na moment przed nim, zastanawiając 

się, czy jeszcze ujrzy jego bohaterkę.
- Zdołałaś schwytać Aliiszę? Kochankę Kaanyra? – błękitne, ludzkie oczy półdrowa 

wpatrywały się w nią gorączkowo.
Skinęła głową.

- Nie widziałem jej, pani, ale widziałem coś, co może cię zainteresować. Tydzień temu 
przez Mantol-Derith przechodziła grupa drowów. Pochodzili chyba z Menzoberranzan, 
ale była wśród nich dwójka z twojego miasta.

- Tydzień temu? – ciemne oczy mrocznej elfki błysnęły.
Elfka potrząsnęła głową, zamiatając białymi włosami i opuściła stragan pół-drowiego 

handlarza niewolnikami. Szła szybko szeroką aleją Mantol-Derith. W dalekim cieniu 
majaczyła przydrożna gospoda. SiNafay Vrinn weszła do niej i rozejrzała się za służbą. Przy 
prostych stołach krzątało się kilka zabiedzonych goblinów, których poganiała szara 
krasnoludka za ladą.
- Vendui’, mroczna elfko. – powitała ją, a ona odprężyła się lekko słysząc swój język. – 

Czego szukasz w mojej gospodzie?
- Ulaver i informacji – mroczna elfka oparła łokcie o ladę, pijąc ulaver w żelaznym kuflu 

wielkimi łykami. – Tydzień temu w Mantol-Derith widziano grupę drowów z 
Menzoberranzan i Ched Nasad.
Krasnoludka pociągnęła się za krótką białą brodę, kręcąc biodrami.



- Przez Mantol-Derith przechodzi wiele drowów – warknęła, odwracając się. – Nic nie 
wiem, szpiegu. Jakem Dinnka.
Drowka wyciągnęła rękę, zaciskając ją z żelazną siłą na ramieniu Dinnki.

- Nie jestem szpiegiem, krasnoludko. Jestem dalharil lil Lloth. I muszę wiedzieć, co to za 
drowy.

- Mroczne elfy z twojego miasta i z Menzoberranzan.
- Powiedział mi już o tym pół-drow – kobieta wypowiedziała ostatrnie słowo z pogardą.

Dinnka zaśmiała się.
- Możesz pytać wszystkich, tylko nie niedźwieżuki. Zabili kilka z nich. Rozszarpią cię na 

strzępy, jeśli się dowiedzą, że jesteś ich abbil.
- Nie mam zamiaru tego rozgłaszać – teraz drowka roześmiała się. – Chcę się tylko 

dowiedzieć, co porabiali w tym mieście.
Mroczna elfka wyłowiła platynową monetę z godłem domu Nasadra z sakwy.

- To dobra moneta, krasnoludko. Możesz zobaczyć – obróciła ją zręcznie w palcach. – 
Dobra moneta. Dostaniesz ją, jeśli mi powiesz.
Karczmarka zachichotała, odsłaniając krzywe zęby.

- Kupili przepustkę od Thummuda Muzgardta, słyszałam. Książę coś jednak usłyszał i 
wysłał za nimi oddział. Popłynęli z Coalhewerem przez Mroczne Jezioro. Drowów nie 
widzieliśmy, Coalhewera wyłowili martwego.

- Co jest po drugiej stronie Mrocznego Jeziora?
- Gracklstugh, stolica Głębinowego Królestwa.
- Jak szerokie jest jezioro? Da się je przepłynąć?

Dinnka wzruszyła ramionami.
- Spróbuj, mroczna elfko. A najpierw porozmawiaj z strażnikami nad Bruzdą Laduguera. 

Podobno tam widziano drowy. Ja tam nie wierzę takim plotkom.
Karczmarka zgarnęła pusty kufel z ręki drowki i odwróciła się plecami na znak, że nie 
chce rozmawiać.

***
SiNafay Vrinn szła aleją Mantol-Derith uzbrojona tylko w Qu’iltha i w kolczudze, z 

tobołkiem na ramieniu. Długie białe włosy rozwiewał jej wiatr dmący od jeziora. Grupa 
strażników ruszyła w jej stronę zaraz, gdy zbliżyła się do wąskiego mostu nad Bruzdą 
Laduguera.
- Spokojnie – skrzyżowała ręce na piersi w powszechnym w Podmroku geście pokoju – 

Chcę tylko pewnych informacji. Podobno widziano tu drowy.
- Tak jak ciebie. – warknął jeden z nich. – Jeden krok, mroczna elfko, a oberwiesz tak, że 

zlecisz w otchłań.
- Nie jestem nieuzbrojona – odrzuciła włosy z pleców, odsłaniając podwójny miecz. – 

Widziano ich po drugiej stronie, jak słyszałam.
Strażnicy zaśmiali się chórem, choć z nutą nerwowości.

- Plotki. Kto ci o tym powiedział?
- Dinnka.
- Trzeba będzie ją przymknąć – zwrócił się do pozostałych dowódca.

Tamci zgodnie zarechotali.
- Zróbcie z nią co chcecie. Nie mieszam się do tego. Chcę tylko wiedzieć, czy to prawda. 

Podobno drowy prze… przeleciały nad rozpadliną.
- Tak też słyszeliśmy. Ale to plotki. Nie wierz w nie, elfko.

SiNafay zmrużyła oczy, mając dość pozbawionego szacunku zachowania duergarów.
- Jestem SiNafay Vrinn z Ched Nasad, dalharil lil Lloth, żądam, abyście mnie przepuścili.



- Nie jesteś szarym krasnoludem, kimkolwiek jesteś wśród swoich. Nie przepuścimy cię na 
drugą stronę Bruzdy Laduguera.

- Coś mi się zdaje, że wykorzystujecie stary zakaz do ukrycia czegoś. Czyż nie mam racji?
Strażnicy zgodnie pokręcili głowami, aż ich długie brody się zatrzęsły.

- Odejdź stąd, mroczna elfko i przestań zadawać pytania, albo cię zaatakujemy. Wtedy 
lepiej by było dla ciebie poddać się.

- Nie jestem nieuzbrojona – SiNafay pokazała im zaklęty podwójny miecz i odeszła 
dumnym krokiem od mostu.
„Nie obchodzi mnie, co jest po drugiej stronie, choć chciałabym wiedzieć. Najważniejsze  

to dogonić Quenthel” – pomyślała. – „By odnaleźć Lloth i odzyskać Solaufeina”.
***

SiNafay Vrinn rozejrzała się ukradkiem, stojąc na brzegu Mrocznego Jeziora. Podwójny 
miecz schowała do unoszącego się na wodzie tobołka. Szybko ściągnęła z siebie ubranie, 
które by ją obciążało, i wepchnęła do tobołka. Była naga z wyjątkiem lekkiego skórzanego 
paska, za który zatknęła nóż.

Mroczna elfka wskoczyła do wody, popychając przed sobą tłumok. Machała szybko 
nogami, trzymając się brzegu, by uniknąć sławetnych potworów jeziora. Dopisało jej 
szczęście. Plotki o żyjącym tu krakenie uznała za nieprawdziwe, gdyż widziała płynące 
spokojnie środkiem jeziora barki duergarów.

Poza potworami i żeglarzami, którzy nie patrzyli na brzeg, udało jej się też ukryć przed 
strażnikami Gracklstugh, stolicy Głębinowego Królestwa. Grupka żołnierzy w czarnych 
kolczugach z godłem Gracklstugh na piersi patrolowała nabrzeże, które hałasowało pod ich 
ciężkimi butami.

SiNafay poczekała, aż znikną na drugim końcu nadbrzeża, a potem wczołgała się na 
nadbrzeże. Pospiesznie znalazła jakiś suchy kąt i ubrała się, wkładając kolczugę i przypasując 
miecz. Ruszyła szeroką aleją, pospiesznie wyżymając mokre włosy i orszak duergarów 
wymieszanych z półdemonicznymi orkami zmusił ją do wciśnięcia się pod ścianę jakiejś 
kuźni.

Powietrze było jeszcze bardziej zadymione i śmierdzące niż w Mantol-Derith. Mniejsze 
miasto było głównie targowiskiem dla różnych ras, natomiast w Gracklstugh wykonywano 
wiele z słynnej w całym Podmroku broni duergarów.

SiNafay zamrugała, odpędzając łzy z oczu, by przyjrzeć się orszakowi. Czterech silnych 
tanarrukków niosło lektykę, w której spoczywała piękna kobieta. Miała kruczoczarne loki, 
kontrastujące z alabastrową cerą, czarne oczy, odziana była w czarny gorset i wysokie buty tej 
samej barwy.

Mroczna elfka nałożyła już diadem córki Lloth i ich spojrzenia spotkały się na chwilę. 
Aliisza odwróciła wzrok i owinęła się ciaśniej skrzydłami. Poznała swoją niedawną panią. 
Kiedy orszak przeszedł, drowka podeszła do straganu z bronią i udała, że obserwuje nie 
najlepszej jakości oręż.

Jedyne, co mogłoby ją interesować, to lekkie ostrza kuo-toa. Kupiła jedno z nich, ostry 
sztylet połyskujący zielonkawą poświatą. Złapała za ramię przechodzącą obok strażniczkę, z 
złotym paskiem na hełmie, wskazującym jakiś wyższy stopień w hierarchii wojska 
Gracklstugh.
- Pani… - zawahała się, nie znając stopnia rozmówczyni. – Chciałabym spotkać się z 

waszym władcą.
- Księciem Horgarem Steelshadow? A czyim imieniu, jeśli można wiedzieć?
- Jestem SiNafay Vrinn z Ched Nasad, dalharil lil Lloth, występuję w imieniu mojego 

miasta.
- Wyznawczyni pajęczycy – wymamrotała pod nosem, a na głos powiedziała – Oczywiście, 

zaprowadzę cię do księcia.



***
SiNafay Vrinn znalazła się w przestronnej, bogatej komnacie z widokiem na miasto. Przy 

drzwiach stało dwóch strażników. Usiadła na parapecie, wyglądając na miasto. Śledziła 
wzrokiem orszak Aliiszy, który dopiero wchodził do twierdzy Horgara.

„Głupia colnbluth!” – pomyślała. – „Gdyby nie ten jej orszak półgłówków, byłaby dawno 
u Horgara nie zauważona przeze mnie!”. Z zadumy wyrwało ją dopiero chrząkniecie. Książę 
Horgar Steelshadow stał przed nią. Obok niego stał jakiś znaczny przywódca, sądząc po ilości 
złota na jego zbroi, zaś sam książę nie nosił pancerza, tylko sporą ilość biżuterii.

Twarz Horgara znajdowała się na poziomie jej kolan i drowka pozwoliła sobie na mały 
uśmieszek, wyobrażając sobie kopnięcie w ten sposób Horgara, zanim stanęła na nogach na 
podłodze z gracją akrobaty.
- Książę Horgarze Steelshadow – wykonała mały ukłon.
- SiNafay xund Lloth – szary krasnolud kiwnął brodą. – Vendui’ ulu Gracklstugh.39

Mroczna elfka uśmiechnęła się lekko, słysząc swój język.
- Robisz mi wielki zaszczyt, książę – powiedziała we wspólnym języku Podmroku. – 

Jestem wysłanniczką z Ched Nasad. Klan duergarów Xornbane brał udział w zniszczeniu 
Miasta Połyskliwych Pajęczyn.

- Xornbane to najemnicy, pani. Nie wyruszyli tam na moje polecenie. Wynajęła ich jedna z 
opiekunek.

- Która? – ciemne oczy drowki lekko błysnęły.
- Nie wiem – duergar u prawicy Horgara wzruszył ramionami.
- To Borwald Firehand, marszałek klanowy Gracklstugh – przedstawił go książę.

Zapadła chwila ciszy. SiNafay rozważała następne pytanie, a duergarzy rozprawiali cicho.
- Obecnie między Głębinowym Królestwem a Menzoberranzan i Ched Nasad panuje pokój. 

Czyż nie? – zapytała wreszcie.
Horgar Steelshadow skinął głową.

- Między twoim miastem a Gracklstugh na pewno. Między Menzoberranzan a nami… no 
cóż.

- Horgarze – drowka wyprostowała się – jeśli zaatakujesz Miasto Pająków, Ched Nasad 
przyjdzie mu na pomoc.

- Ched Nasad? – Borwald roześmiał się głośno. – Z całego miasta ocalała tylko garstka 
obdartych włóczęgów.

- Ja nie jestem obdartą włóczęgą! – mroczna elfka podniosła głowę i obrzuciła go 
gniewnym spojrzeniem.

- Borwaldzie! – skarcił go książę. Odwrócił się do kobiety. – Nie przeczę, pani SiNafay, że 
ewentualny sojusz między waszymi miastami mógłby zmienić nasze plany.

- Plany wojny z Menzoberranzan – domyśliła się SiNafay.
Szare krasnoludy nie zareagowały. Do pokoju weszła strażniczka i oznajmiła przybycie 

pani Aliiszy z dworu Dzierżącego Berło.
- Wobec tego żegnam, pani SiNafay.
- Horgarze – SiNafay zniżyła głos, łapiąc go za ramię. – Zostanę w twoim zamku, w czasie 

twojej rozmowy z Aliiszą. Chyba mi tego nie zabronisz?… Oczywiście nie jawnie.
Borwald Firehand przez moment wyglądał jakby miał zaprotestować, ale ostre spojrzenie 

księcia Horgara sprowadziło go na ziemię.
- Oczywiście, SiNafay xund Lloth – powiedział Horgar Steelshadow.

Odwrócił się plecami do niej. Drzwi skrzypnęły, a drowka szybko skuliła się pod 
parapetem, z nożem w dłoni. Do komnaty weszła Aliisza.

39 Witaj w Gracklstugh



- Pozdrowienia od Kaanyra, Horgarze – powiedziała, owijając się czarnymi skrzydłami 
podkreślającymi figurę.

- Twój markiz nie przysłał cię tu dla samych pozdrowień – odpalił Borwald. – Drowy nie są 
głupie. Czekają.

- Kaanyr też nie jest głupcem. Czeka, aż się ruszycie.
- Drowy dobrze się chronią – warknął Horgar. – Baenre i pozostali chronią się na 

Qu’ellarz’orl. A reszta…
- Szlachta drowów nie dba o resztę. Menzoberranzan upadnie, jak Ched Nasad. Miasto 

Połyskliwych Pajęczyn obalił jeden klan Xornbane. A czyż Miasto Pająków nie runie pod 
siłami Znękanego Legionu i Głębinowego Królestwa?

- Zgadza się, lecz powstrzymaj język. Drowy mogą mieć swoich szpiegów.
- To znaczy że nie pilnujesz swoich planów, Horgarze. Podobno pewne drowy widziały 

armię.
- Przeleciały nad Bruzdą Laduguera – przyznał niechętnie Borwald.
- Widzieli, ale nadal błądzą w mroku swojej bogini.
- Nie! – alu roześmiała się głośno – Już nie mają Lloth. Zniknęła im z oczu.
- Zdobędziemy Menzoberranzan bez problemu – odezwał się marszałek Gracklstugh, jego 

czarne oczy błysnęły.
„Głupcy! Wygadaliście się! Zapomnieliście, że tu jestem!” – pomyślała drowka i w tym 

momencie książę Horgar złapał Borwalda za ramię.
- Głupcze! Zapomniałeś, że jest tu SiNafay?! Drowy mogą nie wiedzieć, ale ona zrozumie!
- Niech zrozumie. Mały to problem, a jest córką naszej bogini – rozległ się głos mężczyzny 

drowa.

Rozdział 18
SiNafay lueth Nimor Imphraezl / SiNafay i Nimor Imphraezl

Trójka rozmówców, alu-demon i dwa duergary, odwrócili się, gdy wszedł pomiędzy nich 
przystojny mroczny elf.
- Witaj, Nimorze Imphraezlu – powiedziała Aliisza miękkim, melodyjnym głosem.

Nimor uśmiechnął się lekko, ale jego oczy pozostały zimne.
- Miło mi cię widzieć, Aliiszo, i was, resztę naszych sojuszników. Czy poczyniliście jakieś 

przygotowania?
- Ciekaw jestem, dlaczego tak ci zależy na upadku Menzoberranzan, twojego miasta. – 

mruknął Horgar.
- Kiedy miasto upadnie, będziemy mogli stworzyć nowe.
- Jak chcieliście zrobić z Ched Nasad, ale uprzedziła was dalharil lil Lloth – wtrąciła alu.

Nimor roześmiał się tylko.
- Miasto odbudowała dalharil lil Lloth, to prawda, ale my nadal mamy w nim swoich ludzi.
- Swoich ludzi, a nie swoje miasto – zaśmiała się Aliisza. – to chyba jednak różnica, co, 

Nimorze? Nie boicie się, że SiNafay Vrinn znów was wyprzedzi?
- Nie – mroczny elf wiele mówiącym gestem potarł ostrze rapiera. – Jestem dość silny, 

Aliiszo.
- Źle byłoby, gdybyś zginął – alu nadąsała się lekko.

Horgar Steelshadow walnął pięścią w stół.
- Dość tego! – wrzasnął. – Nimorze, nie rozmawiamy o jednej drowce, którą ty i twoi 

ludzie jesteście z pewnością w stanie się zająć! Mówimy o całym mieście drowów – czy 
to jasne?



Drow udał zbesztanego i spuścił wzrok. Alu-demon tylko zachichotała i w jej oczach 
zajaśniały ogniki.

- Ach, Horgarze – zamruczała cicho. – Mój pan byłby zadowolony, widząc takie dążenia do 
zwycięstwa. Mam nadzieję, że zbierasz już armię? Nimor obiecał mi zdobycie istotnych 
wieści… hmm… o planowanej trasie przemarszu.

- Dylemat Rhazzta – wyjaśnił niechętnie Nimor. – Posterunek drowów, koło którego 
będziemy musieli przejść. Ale zatroszczę się o to, by nie stanowił on dla nas problemu, 
prawda, Horgarze?

- Naprawdę nie ma innej drogi? – żachnął się Borwald Firehand. – Niezbyt podoba mi się 
zdanie się na ciebie, mroczny elfie.

- Spokojnie, Borwaldzie – skarcił go książę Gracklstugh. – Nimorze, czy możesz mi 
powiedzieć coś o drodze?

- Oczywiście. Dylemat Rhazzta to mały posterunek drowów przy szerokim tunelu, krótko 
przed Słupami Żalu. Jest to jedyna droga dość szeroka, by mogła nią przejść armia i 
drowy o tym wiedzą.
SiNafay Vrinn skulona pod oknem wyczołgała się bezszelestnie ponad parapetem. Nie 

mogła dłużej słuchać interesującej rozmowy. Zajęta powtarzaniem w myślach uzyskanych 
informacji nie dostrzegła, że w tym momencie spojrzał na nią Nimor.

Ciemne oczy Nimora Imphraezla rozbłysły na widok kobiecej sylwetki wyskakującej 
przez okno. Grzecznie podziękował Aliiszy i pozostałym, a potem zeskoczył w dół śladami 
drowki. SiNafay Vrinn poczuła mocną dłoń na swoich biodrach, gdy z kocią gracją stawała na 
nogi po skoku z okna. Stał za nią młody przystojny drow zwany Nimorem.
- Kim jesteś i czego ode mnie chcesz, mężczyzno? – zapytała z cieniem pogardy.

Nimor Imphraezl uśmiechnął się lekko, lustrując jej twarz spojrzeniem czarnych oczu. W 
jej ciele wyczuwał coś nadnaturalnego, miała podobne oczy co on, ale rzeczej nie była pół-
smokiem.
- Dalharil lil Lloth, jeśli się nie mylę? – zapytał wreszcie.
- Kim jesteś – teraz w jej oczach dostrzegł lekki błysk.
- Nazywam się Nimor Imphraezl z Menzoberranzan.
- Z którego domu?
- Zadnego. Jestem plebejuszem… wyjątkowo dobrym.

SiNafay roześmiała się razem z nim.
- Dobrym w sztyletowaniu… na usługach którego domu?
- Drannor – odpowiedział, obdarzając ją nazwą starego, pomniejszego domu.

Mroczna elfka roześmiała się.
- Ach, Drannor! Jeden z najstarszych domów w Mieście Pająków. Założono go jeszcze 

przed upadkiem tego miasta elfów powierzchni, Myth Drannor, od którego wziął swoją 
nazwę… czyż nie tak?

- Dobrze znasz naszą historię – przyznał Nimor, ochłonąwszy po pierwszym zaskoczeniu.
- Domowi Drannor powiodło się lepiej niż elfom faerie. – zaśmiała się. – Powiedz mi, czy 

w legendach kryje się prawda?
Przystojny skrytobójca z Menzoberranzan zachichotał.

- Nie, pani, i nawet mógłbym zaręczyć za to głową, Dom Drannor to prawdziwa drowia 
arystokracja, choć przyznam, że mają wyjątkowo mało szczęścia w wspinaniu się po 
drabinie Lloth.

- Słabi, ale mocniejsi niż faerie… Wybacz – zaśmiała się. – Ile ci płaci dom Drannor? 
Pewnie niewiele.

- Masz dobre wyczucie pieniędzy, pani – Nimor uśmiechnął się nie sięgającym oczu 
pochlebnym uśmiechem.



SiNafay wyciągnęła ramię i pogładziła czarną kolczugę Nimora Imphraezla. Drow tylko 
się uśmiechnął.

- Mzilst xundussa – powiedziała, a w uszach zabrzmiały jej słowa Viconii sprzed lat.40

Mroczny elf uśmiechnął się.
- Przyjemnie mi się z tobą rozmawiało, pani, ale muszę już ruszać. Ty również powinnaś 

opuścić już Gracklstugh.
Drowka uśmiechnęła się, odsłaniając zęby. Nic nie powiedziała, zawahała się tylko przez 

moment, puszczając jego ramię. Nimor zasalutował jej rapierem i odszedł. Zawadiacki sposób 
bycia Nimora przypomniał jej innego, równie swobodnego drowa z Miasta Pająków, którego 
miała okazję poznać przed laty – i zabić.

„Ten Nimor Imphraezl mógłby być interesujący” – pomyślała. – „Przypomina mi nie tylko  
Jarlaxle’a, ale i – o ironio! – Solaufeina”. Znowu poczuła tępy ból w piersi na wspomnienie 
kochanka. I wszystkich tych, którzy odeszli zaraz potem do Otchłani: rodziców, brata…

Rozdział 19
Lil Vel’glarn d’lil Olath Orbb / Armia Mrocznego Pająka

SiNafay Vrinn opuściła Głębinowe Królestwo zgodnie z sugestią Nimora Imphraezla. 
Udała się z pośpiechem w stronę Menzoberranzan. Tym razem nie była posłańcem złych 
wieści, jak kilka dekadni temu, gdy niosła wiadomość o upadku Ched Nasad.

Tym razem od jej szybkości zależało istnienie całego miasta drowów, miasta, w którym 
przeżyła połowę swego życia. Nie życzyła mu tego samego losu, co swemu rodzinnemu. Już 
następnego dnia stanęła u bram Menzoberranzan. Krzyknęła tylko strażnikowi swoje 
nazwisko i nazwę pierwszego domu, a ją przepuścił.

Nie zważając na ogarniające ją zmęczenie i brudny strój, przebiegła przez Qu’ellarz’orl, 
by dotrzeć do komnat Rady, która się właśnie spotykała. Odepchnęła na bok szambelana i 
wpadła przez otwarte na oścież ozdobjne drzwi. Zignorowała cały przepych i skłoniła się 
szybko wszystkim opiekunkom.
- SiNafay Vrinn! – krzyknęła Triel Baenre. – Znowu przybywasz, posłańcu złych wieści? 

Ostatni raz, kiedy cię widziałam, przyniosłaś wieść o upadku Ched Nasad. Co stało się 
tym razem?
Mroczna elfka roześmiała się gorzko.

- Glębinowe Królestwo i Znękany Legion zbierają siły do ataku na Miasto Pająków. 
Skrytobójcy z Menzoberranzan mają opanować Dylemat Rhazzta i przeprowadzić armię 
przez Słupy Żalu. – powiedziała.
Byrtyn Fey-Branche prychnęła.

- A skąd to wiesz, rothe?
SiNafay świdrowała ją przez chwilę spojrzeniem ciemnych zielonych oczu, póki nie 
odwróciła głowy.

- Podsłuchałam rozmowę Horgara Steelshadow z wysłanniczką Kaanyra, i Nimorem 
Imphraezlem z Menzoberranzan.

- Dlaczego ten Nimor miałby zdradzić swoje miasto?
Kobieta wzruszyła ramionami.

- Z tego co mówił, wynikało, że nie działa sam i jest bardzo dobrze zorientowany we 
wszystkim, choć służy bardzo niskiemu domowi.

- A dlaczego mamy się tym przejmować? To tylko mężczyzna – zauważyła z pogardą 
Yasraena Dyrr.
Mroczna elfka załamała ręce.

40 Piękna robota



- Może Nimor jest tylko mężczyzną, ale musimy myśleć o siłach duergarów i tanarrukków, 
i zdradzieckich drowów, które już się zbierają, by zaatakować Menzoberranzan.

- Myślę, że przesadzasz, SiNafay – odezwała się Mez’Barris Armgo. – Szare krasnoludy i 
orki nie mogą być niebezpieczeństwem dla naszego miasta.
Odpowiedziało jej kilka potakujących pomruków.

- Nie chcę być złym prorokiem – drowka podniosła głos – ale obawiam się, że jeśli nic nie 
zrobimy, Miasto Pająków spotka ten sam los co Ched Nasad.

- A więc co radzisz nam zrobić, dalharil lil Lloth? – rozległ się głos Prid’eesoth Tuin.
SiNafay wzruszyła ramionami.

- Sformujmy armię. Wszystkie domy muszą się zjednoczyć, jak przed najazdem na 
Mithrilową Halę. Walczmy dla naszego miasta i dla Lloth.
Kilka opiekunek pokiwało głowami.

- A kto by tym dowodził? Ty, rothe?! – krzyknęła Byrtyn Fey-Branche.
Drowka przebyła dzielącą ją od opiekunki odległość jednym skokiem i powaliła ją ciosem 
w szczękę.

- Dom Baenre! – zawołała – Pierwszy Dom!
- Baenre?! – zawołała Yasraena Dyrr. – Ci sami, którzy doprowadzili do klęski pod 

Mithrilową Halą?! Nigdy!
- Zamknij się! – wrzasnęła Miz’ri Mizzrym. – Jestem za. Triel Baenre jest mądrzejsza od 

swojej matki i poprowadzi nas do zwycięstwa.
- Akurat! – krzyknęla zacietrzewionym głosem Vadalma Tlabbar. – Jest głupsza, to chciałaś 

powiedzieć, Miz’ri! Za Czasów Niepokoju Lloth przynajmniej była z nami! A teraz?!
Zdegustowana narastającą kłótnią SiNafay wymknęła się drzwiami, a opiekunki były tak 

zaaferowane dyskusją, że nawet tego nie zauważyły.
***

„Jednak czegoś się nauczyły” – myślała SiNafay Vrinn, idąc ulicą Menzoberranzan kilka 
dni później. Na wielkim placu koło Narbondel zbierali się już pierwsi żołnierze. Rozpocznała 
wśród nich obecnego przywódcę Bregan D’aerthe, Kimmuriela Oblodra.

Największy problem był z zebraniem taborów. Dobrych żołnierzy łatwo było znaleźć 
wśród oficerów, fechtmistrzów czy najemników, ale o jako tako wyszkoloną służbę już 
trudniej. Mroczna elfka weszła do rozstawionego już namiotu dowództwa, nad którym 
powiewała purpurowa chorągiew z czarnym pająkiem.

Wewnątrz Triel Baerne była zajęta wydawaniem rozkazów i dyspozycji swemu 
siostrzeńcówi Andzrelowi, obecnemu fechtmistrzowi, i Zal’therze, nieznacznej kapłance 
domu.
- Kapitanie Andzrelu, melduje się kolejny ochotnik – powiedziała kobieta, salutując.

Ubrany w czarną zbroję z mithrilu Andzrel Baenre podniósl głowę i powitał ją.
- Ach, dalharil lil Lloth przybyła, by zaciągnąć się do Armii Czarnego Pająka.
- Owszem. Kto będzie dowodził?
- Ja i Zal’therra w imieniu matki opiekunki Pierwszego Domu. – chrząknął. – A więc, 

niniejszym nadaję ci stopień… hmm… porucznika. Zbierz trochę ludzi – chyba najlepiej 
nadajesz się, pani porucznik, do dowodzenia tym motłochem najemników – i to tyle. Na 
razie.
Mroczna elfka wyszła na zewnątrz i zaczęła chodzić pomiędzy porozkładanymi obozami, 

szukając najemników. Jednym z pierwszych, którzy poszli pod jej komendę, był Kimmuriel 
Oblodra. Potem dołączyło się jeszcze paru Bregan D’aerthe, oficerowie z domów Mizzrym i 
Baenre i paru najemników, z których jeden wyglądał na syna Ildibane’a.

Rozdział 20



Lil alurl malar del’harglukken / Walka z krasnoludami
SiNafay Vrinn prowadziła swój oddział w szyku, zaraz za zwiadem Agrach Dyrr, 

prowadzonym przez kapitana Zhayemda, któtry jej kogoś przypominał. Obok niej niósł 
chorągiew Ryld Drael Tuabbar, brat znanej jej Uluraeli i syn Ildibane’a Nasadra. 

Za jej oddziałem szły w idealnym porządku oddziały domów szlacheckich, w kolejności 
pozycji. Drowka wiedziała, że jej niezorganizowana banda najemników była tylko mięsem 
armatnim i opiekunki niezbyt się przejmą, jeżeli jej oddział zostanie wybity. Obeszłaby je 
tylko jej śmierć.

Dotychczas ciche korytarze Podmroku rozbrzmiewały echem cichych kroków i 
brzęczących zbroi. Mroczna elfka pocieszała się, że przynajmniej idą ciszej niż niezręczne 
szare krasnoludy czy orki. 

Słupy Żalu, oznaczone miejsce bitwy, były już w zasięgu wzroku. To miejsce 
zaproponowały opiekunki po wysłuchaniu relacji kapitana Zhayemda z upadku Dylematu 
Rhazzta. Kiedy armia wkroczyła do wielkiej jaskini, którą ograniczały dwa ogromne filary, 
okazało się, że duergarzy już na nich czekają. Zjednoczone siły wrogów Menzoberranzan 
ruszyły do ataku, a wtedy Agrach Dyrr rozdzielili się na dwie części i wtopili w ich szeregi.
- Zdrada! Agrach Dyrr zdradzili nas! – krzyknęła głośno Triel Baenre, aż echo poniosło po 

całej jaskini.
Złowieszczo uśmiechnięty Jazzt Dyrr skoczył na jej chorążego Rylda, wbijając mu miecz 

w brzuch. Kimmuriel Oblodra wyrwał drzewca z rąk padającego i zamachnął się mieczem, 
ale zdrajca uciekł. SiNafay wykrzyczała stosowne rozkazy, przekazała chwilowo dowodzenie 
Kimmurielowi i oparła się na podwójnym mieczu, przyglądając się umierającemu.
- Zielone oczy – wyszeptała, przykucając przy nim.

Umierający Ryld Drael Tuabbar zmusił się do uśmiechu.
- Nigdy nie myślałem, że dalharil lil Lloth jest córką mojego ojca, Ildibane’a Nasadra… - 

wyszeptał.
Jego zielone oczy zaszły mgłą.

- Obiecaj mi jedno, córko Lloth – zdołał powiedzieć. – Niech Shar, albo ktokolwiek inny 
zaopiekuje się moją duszą… błagam.
Mroczna elfka wzięła jego rękę w swoją i zaśpiewała starą pieśń do Shar. W tym czasie 

oczy Rylda kulg Ildibane zaszły ostateczną mgłą.
Kolejne dziecko Ildibane’a umarło.

***
SiNafay Vrinn dźwignęła się na nogi znad ciała brata. Wokół szalała bitwa. Kimmuriel 

Oblodra z garstką ludzi walczył w pobliżu, atakowany przez duergarów. Mroczna elfka 
szybko do niego dołączyła. Obok przebiegł krwawiący z kilku ran Jazzt Dyrr. Dwa miecze, 
jej i Kimmuriela, wbiły się w ciało zdrajcy, który runął na ziemię.

„Syn Ildibane’a został pomszczony” – pomyślała z satysfakcją drowka, zwracając się do 
Kimmuriela.
- Kimmurielu, ilu zostało nam ludzi?

Chotrąży zasalutował jej, a potem odpowiedział.
- Mizzrym poległ, Baenre ledwie stoi na nogach. Najemnicy zginęli, z dwoma wyjątkami. 

Walczysz jeszcze ty, pani porucznik, i Bregan D’aerthe…
- Dość – przerwała mu ten raport. – Wyrąbmy sobie drogę przez ten pierścień i cofnijmy się 

do Baenre.
- Jeśli ich znajdziemy w tym chaosie – oficer Pierwszego Domu stanął obok niej i zachwiał 

się. 
Krew płynęła mu z rany na głowie. Kilku duergarów padło, SiNafay kazała utworzyć 

pierścień wokół rannego Baenre i przebijać się przez lukę. Topór szarego krasnoluda świsnął 
nad jej głową, uchyliła się, a wtedy Kimmuriel wbił mu miecz w serce.



Wśród bitewnego zamętu drowka dostrzegła twarz Andzrela Baenre. Wskazała kierunek 
ręką, a jej uszczuplony oddział zaczął szarżować w tamtą stronę. Andzrel ich zauważył i także 
wydał rozkaz. Dwa oddziały drowów zaczęły się do siebie zbliżać. Mała grupa tanarrukków 
próbowała zagrodzić im droge, ale świsnęły ostrza i orki runęły martwe.
- Kapitanie Andzrelu – melduje się porucznik SiNafay ze swoim oddziałem! – wydyszała.
- Połączmy oddziały – Zal’therra Baenre, krwawiąca z rany w udzie, stanęła obok 

krewniaka. – Musimy złapać tych zdrajców Agrach Dyrr.
- Podejrzewam że ten kapitan Zhayemd to ktoś z tych skrytobójców, o których mówiłam.
- Tylko tego brakowało – zmęczony fechtmistrz oparł się na mieczu. – Spójrzcie! Idą na 

nas!
- Kimmuriel, rzuć sztandar! Teraz dowodzi nami Andzrel Baenre! – zawołała.

Jej purpurowy sztandar upadł w krwawe błoto, jakie powstało na podłodze jaskini. 
Żołnierzy szóstego domu prowadził sam Zhayemd, czyli – jak teraz poznała – Nimor 
Imphraezl. Z potępieńczym wrzaskiem skoczyła na niego.
- Giń, zdrajco Pajęczej Królowej!

Zaskoczony Nimor mógł się tylko cofać. Qu’ilth dziabnął go w bok. Jeden z ocalałych 
żołnierzy Dyrr skoczył na nią, przewracając na ziemię. Upuściła broń, która wypadła z rany i 
spadła na podłogę. Młody mężczyzna dziabnął ją mieczem w gardło, na szczęście zasłoniła 
się ręką. Ostrze przeszło na wylot, rozwalając kość. Drow wrzasnął, kiedy miecz Kimmuriela 
obciął mu głowę.
- Wstań, pani. Oj, twoja ręka nie wygląda dobrze – Kimmuriel złapał ją za zdrowe ramię i 

pomógł wstać, a potem znalazł i oddał podwójny miecz.
Przywódca Bregan D’aerthe podarł na pasy płaszcz jednego z zabitych drowów i zrobił z 

niego temblak i bandaż. Nimora nie było widać. Do rannej drowki podeszła również ranna 
Zal’therra, a potem wściekły Andzrel.
- Nimor uciekł – domyśliła się ranna – To znaczy, kapitanie, miałam na myśli kapitana 

Zhayemda Dyrr. Co z innymi domami?
- Barrison’del’armgo zostali odcięci. Duskryn, Kenafin i Fey-Branche wycięci do nogi. 

Xorlarrin i Tuin’Tarl jeszcze walczą, musimy im pomóc.
- Zgadza się – okrągły, tłusty drow z insygniami domu Baenre uśmiechnął się do niej – Jak 

widzę, dalharil lil Lloth, twój oddział potrafił świetnie walczyć.
- I tak straciliśmy połowę ludzi – Kimmuriel oglądał strzaskane ramię swojej dowódczyni.

Rozdział 21
Thalack’vel Menzoberranzan / Atak na Menzoberranzan

SiNafay Vrinn szła u boku Andzrela i Zal’therry Baenre, kiedy pokonana Armia Czarnego 
Pająka wracała do Menzoberranzan. Wcześniej musiała jeszcze znieść gniew Triel Baenre, 
która nie chciała przyjąć porażki do wiadomości.

Mroczna elfka brała udział w rozpaczliwych debatach nad sposobem obronienia miasta 
przed nacierającą armią. Brali w nich udział głównie zbryzgani krwią i ranni dowódcy z bitwy 
pod Słupami Żalu.
- Gdzie zaatakują nasi wrogowie? – chciał właśnie wiedzieć Manafein Fey-Branche, jeden 

z niewielu ocalałych z jego kompanii.
- A gdzie byście zaatakowali na ich miejscu? – spytała spokojnie drowka.
- Qu’ellarz’orl – odezwała się Pharius Armgo.
- Tier Breche – jeden z Xorlarrinów zaprotestował.

Na sali wszczęła się kłótnia, jedni twierdzili, że siedziba pierwszych domów zostanie 
zaatakowana, inni, że najpierw szkoły. SiNafay klasnęła w ręce, by uciszyć tłum.
- A jeśli zaatakują obydwa te punkty? Co wtedy zrobimy?



- Nie możemy odstąpić od oblegania Agrach Dyrr – zaprotestowała Mez’Barris Armgo.
- Xorlarrinowie sobie z tym poradzą – mroczna elfka spojrzała na Zeerith Q’Xorlarrin, 

siedzącą w milczeniu. – Prawda, opiekunko Zeerith?
Opiekunka podniosła głowę, a potem wstała z krzesła.

- Poradzimy sobie z Agrach Dyrr – powiedziała głośno Zeerith, wywołując szmer aprobaty. 
– Ale mistrzowie z naszego domu pozostaną, by bronić Tier Breche.

- To prawdziwie mądre słowa – Mez’Barris Armgo wstała i skinęła głową zaskoczonej 
opiekunce piątego domu. – Myślę, że wszystkie domy mogą postąpić podobnie.

- Ja sama mogę objąć dowództwo nad ocalałymi z rzezi Fey-Branche – powiedziała 
SiNafay. – Moja przeszłość nie ma tu znaczenia. Ważne, byśmy się obronili przed 
maszerującą na nas armią.

- A gdzie opiekunka Triel? – chciał na to wiedzieć Manafein.
- Podobno została zaatakowana. Żałuję, że mnie tam nie było – mruknęła mroczna elfka.

Po sali przetoczył się kolejny pomruk i wtedy drowka zdała sobie sprawę, że w 
momencie, kiedy to mówiła, było cicho jak makiem zasiał. Wszyscy usłyszeli jej słowa.
- A jak sobie poradzimy bez Grompha? – zapytał jeden z Xorlarrinów.

SiNafay pozwoliła sobie na westchnięcie.
- Obecnym arcymagiem miasta jest, o ile mi wiadomo, Nauzhror Baenre, a co do twojego 

pytania, mistrzu Xorlarrin, myślę, że Sorcere poradzi sobie bez niego. Wszak piąty dom 
jest znany ze swojej biegłości magicznej.
„Na Otchłań, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, gdzie jest Gromph Baenre, gdy go  

najbardziej potrzebujemy” – pomyślała z irytacją.
***

Ocalale resztki jej oddziału zostały włączone do kompanii Baenre pod dowództwem 
Andzrela i skierowane do obrony Qu’ellarz’orl razem z kompanią Barrison’del’armgo. 
Siedzibę pierwszych domów atakował Znękany Legion wraz z grupą duergarów.

SiNafay Vrinn wbiła właśnie pięść w twarz jednemu z orków, a potem świsnął miecz 
Kimmuriela. Usłyszała okrzyk Andzrela i odwróciła się. Jadeitowy pająk, który miał 
pilnować wejścia, odwrócił się i zaczął maszerować razem z nacierającymi wrogami.
- Na wszystkie piekła bogini! – wrzasnął obok niej Kimmuriel. – Nawet jadeitowy pająk 

nas zdradził! Lloth odwróciła się od nas!
Celnym ciosem mroczna elfka powaliła dowódcę Bregan D’aerthe na ziemię. Pozostali 

nawet nie obejrzeli się na wywrzaskującego bluźnierstwa głupca. Andzrel zaczął wydawać 
rozkazy, sprowadzające się do zniszczenia konstruktu, kiedy błysnęła magia, pająk stał się 
cielisty, a potem zmienił się w brunatnego kolosa.

Wtedy żołnierze w srebrnych mundurach przełamali strach i zaatakowali. Brunatny kolos 
runął, kiedy Andzrel Baenre podciął mu nogi, miecz drowki odrąbał mu ramię, w kilka chwil 
nie było po nim śladu. Drowka w obu rękach trzymała sztylety, jeden od dawna swój, a jeden 
kuo-toa z Mantol-Derith. Mimo ręki na temblaku wypatroszyła właśnie szarżującego orka i 
uśmiechnęła się.
- Wciąż się trzymamy, kapitanie Andzrelu – zawołała.

Kuśtykająca obok Kimmuriela Zal’therra odcięła głowę duergara ciężkim dwuręcznym 
biczem. Zielonkawe ostrze pogrążyło się tymczasem w plecach tanarrukka.

***
Kiedy tanarrukki zostały wyparte do tuneli, w kompaniach Baenre i Barrison’del’armgo 

zapanował chaos. Dowódcy wykrzykiwali rozkazy, by przegrupować się i jak najszybciej 
obronić Tier Breche. Akademia Menzoberranzan już płonęła. Bomby zapalające już trafiały. 
Na trzech budynkach zakwitły pióropusze ognia. Największe szkody poniosło Sorcere i 
Arach-Tinilith.



Żołnierze w srebrzystych mundurach wdarli się do położonej wyżej jaskini i ruszyli do 
szturmu zaraz po minięciu piramidy wojowników. Andzrel wymachiwał ciężkim mieczem. 
SiNafay Vrinn przeskoczyła nad drewnianym murkiem o twardości kamienia i przecięła liny 
duergarskiej katapulty. Nieumarli, którzy ją obsługiwali, nie zareagowali. Świsnęły bełty i 
miecze, szare krasnoludy runęły.

Wokół szalały zaklęcia rzucane przez obleganych czarodziejów z Sorcere. Nieumarli 
nagle zawrócili i rzucili się do walki ze swymi sojusznikami. Do jej kompanii dołączyli 
wojownicy z piramidy, którzy powitali ją okrzykami. Jakiś czas temu była bowiem 
Pierwszym Mieczem Melee-Magthere.  Jej obecnym następcą był Dargathan Armgo.

Drowy zaatakowały z nowym impetem i szybko wyparły duergarów do tunelu w 
Mrocznym Władztwie. Magowie z Sorcere mogli teraz odetchnąć. Żołnierze spoglądali z 
nową nadzieją na kolumnę Narbondel. Walczyli długo, ale obronili zarówno Qu’ellarz’orl, jak 
i Tier Breche.

Niedługo później grupa magów z Akademii pod nadzorem Grompha Baenre, który 
powrócił, zapięczętowała skutecznie tunel.

Rozdział 22
Lil elamshin lil Nimor Imphraezl / Los Nimora Imphraezl

SiNafay Vrinn stała na płaskowyżu Qu’ellarz’orl za plecami Andzrela Baenre, wśród 
żołnierzy przeszukujących ciała tanarrukków i ciągnących je do zagród, by nakarmić nimi 
jaszczury. Do kapitana i fechtmistrza domu Baenre podszedł arcymag Gromph Baenre, który 
wreszcie się znalazł, i zaczął z nim rozmawiać.

Drowka uśmiechała się, słysząc, o czym rozmawiają. Nauzhror, chwilowy arcymag 
Menzoberranzan i jeden z wnuków starej opiekunki Baenre, wiele lat wcześniej, kiedy ona 
była w Akademii, zamienił swego krewniaka w jaszczura. Rozzłoszczony Andzrel go ugryzł, 
co szybko wyszło na jaw, i całe Tier Breche stroiło sobie żarty z napuszonego młodego 
Baenre.

Podnosząc głowę zobaczyła, że Gromph i Andzrel udają się w stronę wyjścia z miasta, 
więc podążyła za nimi. Głęboko w tunelach Mrocznego Władztwa arcymag rzucił na siebie i 
kuzyna czar zamieniający ich obu w tanarrukki. Mroczna elfka widziała, że u Grompha była 
to tylko iluzja.

W absolutnej ciszy, niezauważalna, podążyła za nimi. Niezbyt długo szli samotnie w 
trójkę. Szybko jaskinie stały się pełne przepychających się, wrzeszczących i przeklinających 
tanarrukków. W całym tym zamęcie i chaosie nikt nie zwacał uwagi na ciemny cień, który 
śledził dwóch półdemonów, półorków. Kobieta nie mogła ich zgubić, gdyż widziała 
zamgloną prawdziwą sylwetkę Grompha.

Andzrel i Gromph, wciąż w postaci tanarrukków, weszli w boczny tunel i zaczęli kłócić 
się z duergarem pilnującym jaskini. Wreszcie do środka wszedł sam arcymag. SiNafay oparła 
się o ścianę z przygotowanym nożem – wciąż ręka strzaskana w bitwie o Słupy Żalu nie 
pozwalała jej korzystać z Qu’iltha – i czekała.

Wewnątrz toczyła się rozmowa. Arcymag najwyraźniej udawał, że jest posłańcem od 
łupieżcy umysłu, szpiega z Menzoberranzan, i przynosi od niego amulety. Wreszcie rozległ 
się jego krzyk. Fechtmistrz Baenre powalił duergara na ziemię jednym ciosem i wbiegł do 
środka.

Drowka wbiła nóż kuo-toa w gardło szarego krasnoluda i wpadła za nim do jaskini. 
Zobaczyła pryzmat przyklejony do dłoni Nimora i szybko zakryła oczy rękami. Jaskinia 
rozbłysła oślepiającym światłem, a mroczna elfka przez chwilę pomyślała, że znalazła się 
znów na powierzchni. Nimor zawył i umilkł, kiedy blask zniknął. Uciekł na Plan Cieni.



Gromph Baenre stał twarzą do ściany, gdzie przed chwilą stał Nimor Imphraezl. Z jego 
oczu płynęły łzy bólu. Wymamrotał jakieś zaklęcie, które nie przyniosło skutku. Andzrel 
zapytał go o Nimora, ale odpowiedziała mu SiNafay ze złowieszczym śmiechem.
- Nimor ugrzązł na Planie Cienia – stwierdziła. – Prawda, mistrzu Baenre?

Kiedy Gromph nie odpowiedział, podeszła do niego. Macał wokół rękami jak oślepiony. 
Odezwał się po chwili, wyjaśniając Andzrelowi sytuację. Drowka złapała arcymaga za jedno 
ramię, fechtmistrz Baenre za drugie i cała trójka ruszyła w stronę Menzoberranzan.

***
Niewidoczna dla postronnych obserwatorów SiNafay Vrinn towarzyszyła Gromphowi 

Baenre przy każdej okazji. Arcymag wykorzystał jeden ze swych eliksirów, ale nadal był 
prawie ślepy. Korzystał więc z oczu Kyorli – swojego szczura – chowańca, i jej 
niezauważalnej pomocy.

Teraz razem stali w wielkiej kaplicy Baenre, obserwując niekończący się pochód jeńców z 
domu Agrach Dyrr, którzy mieli zostać złożeni w ofierze. Triel Baenre w asyście kilku 
kapłanek podeszła do nich. Arcymag poinformował ją o wiadomościach od Quenthel – jej 
drużyna znalazła statek chaosu, cokolwiek to było, i kierowała się do Otchłani.

„Statek chaosu ma chyba coś wspólnego z demonami tanar’ri i z Wojną Krwi, którą toczą  
z baatezu z Dziewięciu Piekieł” – pomyślała drowka. Gromph i Triel tymczasem rozmawiali o 
Quenthel, która została zabita podczas najazdu na Mithrilową Halę przez renegata Drizzta 
Do’Urden, a potem powróciła do Menzoberranzan. Później arcymag odszedł, a opiekunka 
przywołała ją gestem.
- Witaj, dalharil lil Lloth. Cieszę się, że tu jesteś. Między innymi dzięki tobie nie ugięliśmy 

się pod naporem armii Gracklstugh i Znękanego Legionu. Miasto Pająków jest ci glęboko 
wdzięczne.
Mroczna elfka skinęła tylko głową.

- Matko opiekunko, co Quenthel i jej towarzysze mogą znaleźć w Pajęczynie Demonów?
Pytanie było teoretyczne i obie o tym wiedziały.

- Myślę, że Lloth. Jaka by bogini nie była. Myślę, że w końcu wyjaśni się, dlaczego bogini 
milczy.

- A może bogini miała swoje plany? Wysłała mnie i Quenthel, by zapewnić, że drowy się 
nie ugną pod naciskiem, a sama się wzmacnia?

- To nie ma sensu – mruknęła Wilara, jedna z niższych kapłanek pierwszego domu.
- Lloth jest boginią chaosu, zapomniałaś, głupia?

Rozdział 23
Lil colbauth ulu’ Lloth phrenge / Droga do krainy Lloth

SiNafay Vrinn mrugała oczami przez ułamek sekundy, unosząc się nad Jeziorem Cieni, 
nad okrętem chaosu, którym podróżowała grupa z Menzoberranzan, uszczuplona o dwie 
osoby: Halisstrę Melarn z Ched Nasad i Rylda Argith.

Jeggred kłócił się z demonem uridezu, spętanym łańcuchem przez Pharauna Mizzrym, 
stojącego kawałek dalej. Quenthel Baenre rozmawiała z Valasem Hune i branką Melarn, 
Danifae Yauntyrr. Chodziło, o ile drowka mogła usłyszeć wśród wycia wichru, o wyprawę do 
Sschindylryn.

Lewitująca mroczna elfka nie spuszczała wzroku z kapitana okrętu, uridezu o imieniu 
Raashub.  Demon najwyraźniej coś planował pomimo nieustających kłótni z Jeggredem, pół-
demonem, synem Belshazu. Przez pokład przechodził korowód plugawców, mających zasilić 
statek przed długą wyprawą, przywołanych i kontrolowanych przez mistrza Sorcere, który 
tymczasem obserwował to z założonymi rękami…



Kiedy po dłuższym unoszeniu się – chwała bogini, że może utrzymywać swoją moc 
niemal przez cały czas, by nie porwały jej wyjące wichry Jeziora – Danifae, Valas, a także 
plugawce zniknęły, chjoć z ładowni dobiegały krzyki demonów.

Pharaun badał właśnie statek, który wydawał się zmieniać. Rozmawiała z nim Quenthel 
Baenre, która wyglądała dla jej oczu na… jakby to powiedzieć… przerażoną. Mierzyła 
wzrokiem własnego siostrzeńca, Jeggreda.

***
SiNafay Vrinn patrzyła ze swego rodzaju zazdrością na pogrążone w Zadumie drowy na 

statku chaosu. Ona sama przymykała oczy tylko na krótkie okresy, nawet w transie skupiając 
się na lewitacji. Pharaun Mizzrym medytował nad swoimi księgami zaklęć. Co jakiś czas 
omiatał wzrokiem pokład, od Quenthel na dziobie do uridezu i Jeggreda na śródokręciu.

Drowka usłyszała szmer nad sobą i napięła się instynktownie, patrząc do góry. Aliisza, 
kochanka Kaanyra, alu-demon. Pharaun też musiał wiedzieć o jej obecności, gdyż nagle 
wzleciał pionowo w górę, by złapać opadającą alu. Mroczna elfka uśmiechnęła się krzywo. 
Ze swojego miejsca słyszała każde ich słowo. Wyglądało na to, że Pharaun i Aliisza się 
dobrze znają – może nawet byli kochankami.

Wyglądało jednak na to, że tym razem nie dojdą nawet do porozumienia. Alu i drow 
mierzyli się nieprzyjaznymi spojrzeniami, aż wreszcie ją puścił, a wtedy uderzyła mocno 
skrzydłami, warknęła coś i zniknęła w małym rozbłysku.

Quenthel rozmawiała tymczasem ze swoimi wężami, impami uwięzionymi w bacie, 
oparta o burtę. Była jak zwykle zdenerwowana i wściekła. „Mistrzyni Arach-Tinilith niedługo 
popadnie w szaleństwo, szaleństwo, które moja milcząca matka zdaje się tak lubić” – 
pomyślała lewitująca wysoko mroczna elfka.

Jeggred walił pazurami oblepiające go ciasno szczury. Mag po chwili patrzenia w Jezioro 
Cieni usłyszał to i zaczął rzucać zaklęcia, grożąc Raashubowi. Apatyczna Quenthel oderwała 
się od swoich myśli i ruszyła, ale otoczyła ją kula mroku.

Kiedy Pharaun rozproszył ciemność, okazało się, że kapłanka walczy z kolejnym 
demonem uridezu, najwyrażniej przywołanym przez kapitana. Lewitująca SiNafay 
przygotowała zaklęcie i kuszę, ale okazało się to niepotrzebne.

Z pomocą drowce, pozbawionej wężowego bata i rannej, przyszedł czarodziej, który 
popchnął bicz w jej stronę banalnym zaklęciem. „Dlaczego nie użył potężniejszego?” – 
zastanawiała się drowka. Wtedy zobaczyła spojrzenie spętanego uridezu i zrezygnowała z 
wtrącenia się. Raashub sprawdzał drużynę, a więc nie byłoby dobrze się ujawnić.

Quenthel walczyła z uridezu, podczas gdy Pharaun pomógł Jeggredowi pozbyć się 
obłażących go szczurów. Zdesperowana drowka zwaliła kawałek burty na demona, kiedy zaś 
draegloth ruszył do walki, to był szybki koniec dla samotnego wroga.

Mroczna elfka przyglądała się z rozbawieniem, jak drużyna dyskutuje nad losem kapitana, 
a Pharaun rzuca na niego czar przerażenia, sprawiając, że zaczął się szarpać, wrzeszcząc i 
kwiląc. Drowy dały mu więc chwilowo spokój.

***
SiNafay Vrinn lewitowała nadal, czując, że ogarnia ją coraz większe znużenie i 

zmęczenie. Sądząc po Pharaunie, stojącym przy burcie, drowy na okręcie miały podobne 
uczucia. „Najbardziej drażni ich chyba cisza” – pomyślała.

Wtedy z jeziora wyskoczyły demony uridezu i jeden z nich zawinął młyńca zaskoczonym 
czarodziejem i wyrzucił go za burtę. Drowka obniżyła lot, gotowa pomóc Pharaunowi, gdyby 
to było konieczne. Mag mógł być jedyną szansą drużyny na przetrwanie.

Na szczęście drow wyłonił się po krótkim czasie z wody, obserwując ginące pod jej 
powierzchnią uridezu i walkę na okręcie chaosu. Mroczna elfka pozwoliła sobie na 
westchnienie ulgi. Pharaun z daleka wspomagał towarzyszy zaklęciami.



Draegloth rozprawił się z ostatnim uridezu. Aliisza opadła trochę w dół, gdy czarodziej 
stanął obok chwilowo sparaliżowanej Quenthel. SiNafay opadła, by słyszeć rozmowę. Drow, 
namówiony przez alu, zasugerował zabicie kapitana.

Jeggred i Raashub wypadli za burtę i zaczeli kotłować się pod wodą, którą wzburzały 
bąbelki. Po chwili z wody wyłonił się Baenre ociekający wodą i odcięta głowa uridezu. 
Drowka zaśmiała się.

Danifae, tryskająca energią, i Valas Hune wrócili na pokład i oczywiście nie uszły ich 
uwagi zmiany na pokładzie. Quenthel stała plecami do wszystkich, co była branka, a także 
ukryta mroczna elfka, natychmiast zauważyły. Jeggred i Danifae wdali się w dyskusję na jej 
temat, a jej nieoczekiwane zakończenie – draegloth oddał się w służbę kapłance – sprawiło, 
że brwi SiNafay powędrowały do góry.

Valas Hune przyglądał się okrwawionym towarzyszom, gdy Pharaun opadł na pokład po 
krótkiej pogawędce z Aliiszą. Alu zaproponowała mu pilotowanie statku, a on się zgodził. 
Quenthel z niewesołą miną rozmawiała z wężami.

Jeggred i Danifae zniknęli za żaglem, a potem z całego pokładu w rozbłysku magii, 
widocznym tylko dla drowki ponad nimi. Niedługo później była branka powróciła sama, 
mówiąc, że Halisstra i Ryld zdradzili. W lewitującej kobiecie zagotowało się z furii. 
„Nadzieja Menzoberranzan odchodzi do Eilistraee? Jak… jak ona śmie?!”

Pharaun pilotował statek, słuchając dyskusji kobiet, siedząc za grotem i nie odzywał się. 
W jego dłoń wbił się włos, a sam mag najwyraźniej  postępował zgodnie z instrukcjami 
Aliiszy, siedzącej z nim na pokładzie.

***
Statek chaosu znalazł się na Skraju, czyli najbliższej Materialnemu części Planu Cienia. 

Lewitująca ponad nim SiNafay Vrinn czuła przeraźliwe zimno tego planu. Nienawidziła tego. 
Szary, wyprany z koloru świat był niepokojący, a jeszcze bardziej przerażała ją myśl o tym, 
co zastaną w Otchłani.

Skraj był krótki. Niedługo później statek dotarł do Jądra Cieni. Pharaun ostrzegł 
towarzyszy przed grożącymi tu niebezpieczeństwami i poprowadził go dalej. Cienka bariera 
oddzielała ten z kolei plan od Planu Astralnego.

Drowka przeciskała się przez nią zaraz za statkiem, ale była od niego słabsza. W głowie 
jej zawirowało i zaczeła spadać, uparcie próbując się przebić. Nie była świadoma nawet, że 
przeniosła się na Astral i że Menzoberrańczycy jej uciekają.

Rozdział 24
Uss’ mrinn lu’mrann d’ssinss ph’bel’laen / Kochanek i kochanka są widmami

SiNafay Vrinn unosiła się w bezkresnej pustce Planu Astralnego, wypatrując drużyny 
Menzoberrańczyków, która miała tędy dotrzeć do Pajęczych Otchłani. Niestety nie było ich 
nigdzie widać. Zamiast nich widziała Halisstrę Melarn w towarzystwie dwóch heretyckich 
kapłanek Eilistraee. Wszystkie obserwowały długi korowód dusz, niewyraźnych, 
zamazanych. 

Wszyscy zmarli od czasu Eleasias, od początku Milczenia Lloth. Ciągnięta dziwnym 
przeczuciem podleciała do nich przez nieważki eter Astralu, przyglądając się widmowym, 
węglowym zarysom dusz. Halisstra unosiła się pomiędzy nimi, nagle drgnęła, przyciskając 
dłonie do głowy.

SiNafay – usłyszała swoje imię. Potrząsnęła głową, jakby chcąc odpędzić ten głos, 
zaprzeczyć, ale nie mogła. Zawołał ją ponownie. Rozpoznała go. W głowie jej się zakręciło, 
zamknęła oczy.

Stał przed nią przystojny, dość młody drow. Widmowe kontury srebrzystych włosów i 
błyski w brązowych oczach czyniły go jeszcze bardziej pociągającym. U pasa trzymał dwa 
miecze, ramiona okrywała mu szata czarodzieja i płaszcz piwafwi.



Solaufein Jae’llat, albo raczej jego bezcielesny duch, podpłynął do niej, wyciągając ręce w 
geście bezbrzeżnej tęsknoty.

Usstan ssinssrigus dos… - powiedział cicho. – Usstan ph’us dossta mrann d’ssinss…41

Drowka poczuła że do oczu napływają jej łzy.
Kochałem cię – powtórzył drow, tym razem we wspólnym. – Zawsze i wszędzie. I w 

Podmroku i na powierzchni.
- Sola… - wydusiła przez ściśnięte gardło. – Sola… dlaczego jesteś na Astralnym… a nie w 

murze niewiernych?
Zawsze byłem jej lojalny… przez miłość do ciebie. Jej moc była… uśpiona, ale  

wystarczająca, by… ocalić nas przed potępieniem…
- Gdzie jest moja matka? Co się z nią stało?

Lloth jest w swojej krainie, bohaterko Menzoberranzan.
- W swojej krainie? – mroczna elfka otarła łzy, spoglądając na falę mrocznej mocy 

wylewającą się z jednego z wejść i obejmującą duchy.
Tak. Do Pajęczych Otchłani. Ta moc… to ona.

- Zdążasz do Otchłani? – zapytała SiNafay i nagle pojęła. – Moja matka…
Widmo znowu pokiwało głową. Solaufein podleciał do niej i niemal ją przeniknął. 

Widziała jego błyszczące oczy, ciało mniej rozwiane w miarę, jak dochodziła do niego fala 
mocy Lloth.

Bogini przeniosła Pajęcze Otchłanie. Nie są one już częścią Otchłani – powiedział cicho.
Pochylił się, chcąc ją pocałować, ale jego usta przeszły przez jej ciało. Wzdrygnęła się, 

szarpnęła, zapragnęła się odsunąć. W ciągu kilku chwil znalazła się kilka metrów od niego. 
Wtedy fala mocy zaczęła go unosić z powrotem.

Drowka poczuła, że jej wzrok znowu zaćmiewają łzy. Pomknęła za nim najszybciej jak 
mogła, ale Solaufeina przyspieszała fala. Nie zdołała go dosięgnąć. Jego wyciągnięta dłoń 
musnęła jej palce.

Kochałem cię – zawołał jeszcze, zanim zniknął w wejściu, zabrany przez falę. – Tę 
podróż odbędziesz sama. Twoim celem jest ten sam plan. Jeszcze się zobaczymy!
- Sola! Czemu nie mogę iść z tobą już teraz?! Błagam, na krew Lloth!

Poczuła tak silne mentalne zaprzeczenie, że wstrząs zatrzymał ją w miejscu, na przekór 
fali i wyjącym wichrom Planu Astralnego.

Kilka metrów od niej Halisstra Melarn płakała, wpatrzona w oddalającą się zjawę... Rylda 
Argith, fechtmistrza z Melee-Magthere. Tej partii savy nie zdołał wygrać. Drowka usłyszała 
jeszcze:

Gdyby było inaczej, draegloth nie zdołałby mnie pokonać - i zrozumiała. "Dlatego Danifae  
i Jeggred zniknęli ze statku. By rozdzielić Halisstrę i Rylda, i by go zabić."

***
Astralny wir wciągnął SiNafay Vrinn dość szybko i wyrzucił, nie na Równinie 

Niezliczonych Portali, tylko od razu na sześćdziesiątym szóstym poziomie Otchłani, w krainie 
Lloth. Nie to było jej celem. "Może się przekonam, czy Sola mówił prawdę" - pomyślała.

Gigantyczna pajęczyna była podziurawiona i pordzewiała. Wyglądało to tak, jakby cały 
ten świat został zniszczony. Cały ten poziom przesiąkł rozpaczą, przemożną i wielką, ale 
cuchnące siarkowe powietrze nie dopuszczało łez do jej oczu.

Drowka szła, nie zatrzymując się, zawsze w dół, przeskakując z nici na nić, gdy nagle się 
urywały, lub lewitując nad kraterami otwierającymi się na dymiące czeluście. Nigdzie nie 
było widać żadnych stworzeń. Nawet Menzoberrańczyków.

Sądząc po odgłosach walki z góry niosących się w ciszy Otchłani, drużyna wpadła w 
tarapaty i zostawiła Pharauna na łasce jakiegoś tanar'ri z innego poziomu, czyli, jak się 
okazało, Belshazu, ojca Jeggreda Baenre.
41 Kochałem cię... byłem twoim kochankiem...



Mroczna elfka postawiła stopy na zrujnowanym, usianym dziurami placu wokół tego, co 
kiedyś było pałacem - świątynią Lloth. Skuliła się w jednym z cieni i czekała.

Drużyna - razem z czarodziejem, który jakoś zdołał pokonać Belshazu - zeszła w dół i 
zaczęła dyskutować nad stanem Otchłani. SiNafay z trudem hamowała chęć wtrącenia się, 
słysząc słowa Valasa.
- ... nie chce zostać znaleziona - mówił ten mężczyzna o bogini.
- To świętokradztwo - Danifae na to i elfka zgadzała się z nią w całości.

"Jak mężczyzna, a co gorsza najemnik, sługa bezbożnika Jarlaxle'a, może wypowiadać się  
o mojej matce?!" - wrzała w myślach.

Niedługo później wszyscy weszli do ruin pajęczej fortecy Lloth. Drowka szła za nimi, 
przysłuchując się dyskusjom między Pharaunem i Quenthel i z radością przyglądając się jak 
ten pierwszy zostaje obalony na ziemię przez Jeggreda.

Wtem nagle Quenthel runęła na kolana, niemal waląc głową w posadzkę. Danifae upadła 
na wznak, wyginając się w łuk, a Jeggred upadł na kolano, próbując złapać ścianę. Ciężko 
dyszał. Mistrzyni wyglądała, jakby była bliska szaleństwa, zaś młodsza - na całkowicie 
pogrążoną w rozkoszy.

Mroczna elfka też to poczuła. Gwałtowny podmuch mocy. W ciągu kilku chwil przeżyła 
na nowo całe swoje życie. Śmiała się i kochała u boku Solaufeina - nienawidziła i rozpaczała 
po jego śmierci. A nad tym wszystkim górowała Lloth, jej matka.

Upadła na kolana, roztrącając łokciami kamienie i gruz. Nawet nie poczuła rozcięcia na 
ręce. Towarzysze, dotknięci tym samym, jak każdy sługa Lloth na Faerunie, nie zauważyli 
nawet, że rozciągnęła się jak długa.
- Mistrzyni... - usłyszała głos Jeggreda - Co powiedział głos?

Chwila ciszy.
- Yor’thae – odpowiedziała Danifae.

„<Wybranka> w wysokim drowim! Jak… jaki głos?!” Nagle zrozumiała. Ten cichy szept: 
Dos ph’ussta Yor’thae… „Do kogo ona się odnosiła?!” – pomyślała, czując zalewającą ją 
panikę. Dotarły do niej tylko ostatnie słowa Quenthel.
- … by wrócić i zostać jej Yor’thae…

SiNafay poczuła mdlący gniew, zazdrość i wściekłość. „Ta pajęcza dziwka, Quenthel,  
przywłaszczyła sobie moją potęgę! Ta waela uważa, że jest wybranką samej Lloth! Ona 
oszalała!” Nie zważając na nic, skoczyła w stronę drużyny. Zatrzymała ją niewidzialna 
bariera i głos Lloth.

Nie, moja córko. Udaj się do córki twego ojca, powiedz mojemu ludowi. A potem 
przybądź do mnie.

Rozdział 25
Solaufein zhah phlynn tanar’ri / Solaufein jest tanar'ri

 Minęło kilka dni, podczas których SiNafay Vrinn z trudem usiłowała się oswoić z nową 
rzeczywistością: upadkiem Miasta Połyskliwych Pajęczyn i śmiercią Solaufeina, i następnymi 
wydarzeniami. Drowka siedziała w swoim pokoju, wpatrzona w morze, gdy pachołek doniósł 
jej, że ktoś chce się z nią widzieć.
- I… pani… weź ze sobą Goriona. Możesz… potrzebować pomocy…

Stary mag, Gorion z Candlekeep, już stał za pachołkiem.
- SiNafay, weź ze sobą Qu’iltha. To demon! – ostrzegł cicho.

Mroczna elfka wzruszyła ramionami.
- Belshazu, ojciec Jeggreda? – i sięgnęła do miecza.

Uzbrojona i odziana w kolczugę czuła się pewniej, idąc za swoim przybranym ojcem na 
spotkanie z demonem, który chciał ją widzieć. Kilkanaście metrów za murami fortecy, a więc 



w zasięgu podejrzliwych łuczników na murach, przykucnął demon. Nie był to glabrezu, tylko 
inkub, najniższy z demonów Otchłani.

Na widok dwójki demon podniósł łeb i zaryczał, machając dziko pazurzastymi 
skrzydłami. Inkub podniósł się do niemal stojącej pozycji i był niższy od drowki o głowę. 
Długo się wahał, zanim przemówił.
- Witajcie, SiNafay Vrinn, i ty, Gorionie z Candlekeep.

Stary mag podniósł ręce jak do zaklęcia, ale inkub się tym nie przejął.
- Przyjacielu, nie gróź mi. Raczej nic mi nie zrobisz.

Demon mówił z dziwnym, charakterystycznym akcentem, który obojgu śmiertelników coś 
przypominał. Gorion cofnął się kilka kroków, a rękawy jego szaty opadły w dół. Mroczna 
elfka stała jak posąg, skoncentrowana na czymś, ale kiedy otworzyła oczy, tylko bezsilnie 
zaklęła. Spojrzała na tanar’ri, który opadł z powrotem na tylne łapy. Odsłonił kły w krzywym 
uśmiechu, patrząc na nią.
- Kim jesteś? – zapytała z ciekawością.

Demon przechylił głowę, jakby nasłuchując. Owinął się skórzastymi, żółtymi skrzydłami i 
czekał. Otworzył pysk i zaryczał, ale drowka nawet nie drgnęła.
-  Kim jesteś? – powtórzyła.

Inkub opadł na czworaki, nie spuszczając z niej wzroku.
- Dos zhaun naubol? SiNafay?42

Kobieta potrzasnęla, zaskoczona, głową.
- Kim jesteś, że mówisz językiem drowów? – zdumiał się Gorion.

Twarz tanar’ri rozjaśnił krzywy uśmiech.
-  Spójrzcie na moje oczy – powiedział niskim głosem. – Ale ty, SiNafay, chyba się mnie 

nie boisz? Podejdź do mnie.
Drowka zrobiła kilka chwiejnych kroków w stronę demona. Spojrzała w jego pokryty 

łyską i pękiem czarnych włosów pysk. Jej uwagę przykuło co innego: brązowe oczy. Gorion 
podążył za jej spojrzeniem i zdusił krzyk.
- Oczy – demon jeszcze bardziej zniżył głos. – Jedyne, co łączy mnie z tym, kim kiedyś 

byłem…
Mroczna elfka nie zwolniła kroku, ale jej zielone oczy rozszerzyły się gwałtownie. 

Wyciągnęła ręce do tanar’ri. W jej oczach strach walczył o lepsze z nadzieją.
- Byłeś drowem? – odezwał się Gorion, by odwrócić uwagę demona od SiNafay.

Inkub nie odrywając wzroku od niej kiwanął potężnym łbem. Stary mag zachwiał się, 
zdumiony. SiNafay również już zrozumiała. Mroczna elfka zignorowała przybranego ojca i 
podbiegła do tanar’ri, zarzucając mu ramiona na pokrytą łuską szyję.
- Solaufein! Ja… wiedziałam, że… że wrócisz, Sola!

Drowka pieściła ramiona kochanka tak długo, aż podniósl demoniczny łeb. Usta 
Solaufeina rozciągnęły się w uśmiechu i zanim kobieta zareagowała, ich usta zetknęły się. Po 
krótkiej chwili jego sylwetka rozmazała się i SiNafay została sama z Gorionem, z łzami 
spływającymi po twarzy i rekami obejmującymi puste powietrze.

***
SiNafay, Gorion i inkub – Solaufein nie wiedzieli, że ktoś jeszcze ich obserwuje. Jaheira, 

Imoen i Haer’dalis przyglądali się drowce i jej demonicznemu kochankowi.
- Nasza drowka jeszcze ma w sobie ogień! Znalazła sobie nowego kochanka – inkuba?! – 

zauważył Haer’dalis.
Imoen potrząsnęła głową.

- Nie – młoda czarodziejka zaprzeczyła – w tym tanar’ri jest coś znajomego…
Jaheira parsknęła śmiechem.

42 Nie wiesz?



- Nie znaliśmy osobiście żadnych demonów, mała Imoen.
- Ale ktoś, kogo znaliśmy, mógł stać się demonem – wtrącił Haer’dalis.

 Córka Goriona podziękowała mu uśmiechem. Cala trójka zeszła po wspaniałych 
marmurowych schodach.

***
SiNafay Vrinn opierała się o ścianę, blada, ze śladami łez na twarzy, ale i cieniem emocji 

w pustych oczach. Gorion pocieszał ją, stojąc plecami do trójki, która właśnie zeszła.
- On wróci, zobaczysz… Wróci, kiedy tylko będzie mógł…
- Tak, wróci! Jeśli lord otchłani go wypuści!
- Wypuści. Przecież draeglothy często również służą Otchłani.
- Draeglothy! – krzyknęła ze wściekłością – Jesteś tak samo nieczuły jak tanar’ri lord Errtu! 

Myślisz tylko o… o fizycznej…
- Nie ja tak myślę, tylko Errtu! – Gorion podniósł głos. – Wróci. Przecież o tym wiesz.

Drowka warknęła przez zęby i pognała na zewnątrz.
- Kto wróci? I dlaczego miałbyś myśleć tylko o fizycznej stronie miłości? – zapytała 

szybko Imoen.
- Wcale tak nie myślę! – zaprotestował Gorion. – To ona tak twierdzi!

Haer’dalis milczał. Druidka również.
- A kto wróci? – zapytała.

Gorion uparcie milczał. Wreszcie przyjaciele zrezygnowali z wypytywania go o tę 
sprawę.

***
Oczy SiNafay Vrinn nabrały na powrót dawnego jasnozielonego koloru. Wraz ze 

spotkaniem Solaufeina – inkuba do jej serca powróciła nadzieja. Nie powiedziała jednak 
towarzyszom, kim był demon. 

Oprócz niej wiedziała tylko Viconia – od której, co wprawiło ją w szok, wionęło 
zapachem yochlola – i Gorion, który był świadkiem spotkania. Imoen, Haer’dalis i Jaheira coś 
podejrzewali, a pozostali nie byliby pewnie w stranie zrozumieć.

Dekadzień później weszła do pokoju Viconii, ponieważ siostra przysłała jej krótką 
wiadomość o milczeniu Lloth. Wynikało z niej że zdołałą się czegoś dowiedzieć. Viconia 
Vrinn, siostra mrocznej elfki i córka Ildibane’a siedziała na prostym krześle nad kilkoma 
kartkami i książką poświęconą Lloth. Nie odpowiedziała na powitanie.
- Mam przeczucie że nasze problemy wkrótce się skończą – powiedziała w języku drowów 

unosząc głowę.
- Pachniesz yochlolem – zauważyła niemal warknięciem SiNafay.
- Owszem, dalharil lil Lloth. Około dekadnia temu zastałam w moim pokoju niekształtną 

chmurę dymu, która przekazała tylko kilka słów i znikła, pozostawiając po sobie ten 
zapach.

- To mógł być yochlol – oczy mrocznej elfki zabłysły – Co powiedział?
- „Demonem jest twój drowi towarzysz”. Nie zapominaj, ze Lloth wciąż milczy, to chyba 

nie mógł być sługa.
- Wiesz kim był ten inkub?
- Oczywiście. To Solaufein, mój towarzysz i sojusznik, a twój drowi kochanek. Spodobał ci 

się? – kapłanka Shar puściła do niej oko.

Rozdział 26
Lloth alu rath ulu Yom’yathrin / Lloth powróciła do swojego kleru

Wyrwana ze snu Viconia Vrinn zaklęła ohydnie, niemal bluźnierczo, póki się nie 
zorientowała, że obudziła ją klęcząca na podłodze jej siostra, SiNafay Vrinn, z błędnym 



wyrazem twarzy i dziwnym blaskiem w oczach. Obok niej wstawał brązowooki inkub – 
Solaufein Jae’llat.
- Co u…? – zaczęła kapłanka Shar.

Jej siostra zerwała się z podłogi, złapała ją za poły szaty, wpatrując się w nią uporczywie 
oczami pełnymi natchnienia i ekstazy.
- Lloth wróciła, Viconio! Słyszałam ją! Słyszałam Mroczną Matkę!
- Widziałaś boginię? Co? Jak? Kiedy?
- Przed chwilą… w Otchłani… Demonicznej Pajęczynie… ona… mnie tu przeniosła… 

Viconio… ona… ona… - zabrakło jej słów, jedynie wzrósł dziki blask. – Ona… oddała 
mi Solaufeina… i kazała… kazała…

- Chwała Lloth! – powiedziała na głos kapłanka. – Twierdzisz, że Lloth wróciła? Jak to 
możliwe? Przecież nie widziałaś jej chyba po raz pierwszy?

- Viconio! – zawołała mroczna elfka. – Viconio, musiałaś to czuć… musiałaś… wszyscy to 
czuli… Jeśli nie wierzysz w moje słowa, pomódl się do niej i rzuć zaklęcie.
Z dosyć sceptycznym wyrazem twarzy kapłanka zanuciła proste zaklęcie, aluin orbben, 

którego Lloth udzielała każdej kapłance… i obok niej pojawił się rój małych czarnych wdów. 
Na twarzy Viconii pojawiło się zaskoczenie, potem szok i podziw, niesamowita radość i ulga. 
Krzycząc i szalejąc ze szczęścia, zaczęła się tarzać po podłodze wśród pająków, pozwalała im 
po sobie chodzić. Jej moc wróciła! Bogini wróciła!
- Pajęcza Królowa wróciła – powiedziała SiNafay, a na dowód podniosła rękę i wystrzeliła 

czarną błyskawicę w powietrze.
Viconia Vrinn stała, pokryta pająkami, spod których przebijały tylko jej oczy, płonące 

dziką uciechą, białe zęby w szerokim uśmiechu i wężowy bicz kapłanki Lloth. Po jej 
policzkach spływały łzy radości. Podniosła ramiona w geście zwycięstwa.

Przez drzwi wbiegła młodsza kapłanka jej domu, Triel Vrinn xund SiNafay, i z 
rozdziawionymi ustami zagapiła się na kapłankę pokrytą pająkami, na matkę z uniesieniem w 
oczach i inkuba u jej boku.
- Bogini! Bogini wróciła! – zawołała, ogarnąwszy sytuację w kilka sekund. – A kim jest ten 

demon?
- Rzuć zaklęcie prawdziwego widzenia, a się przekonasz – powiedziała pokryta pająkami 

Viconia.
Młoda kapłanka zanuciła zaklęcie, w powietrzu zaiskrzyło się od magii i jej oczy 

rozbłysły oraz rozszerzyły się, gdy poznała ojca.
- Matko opiekunko, czy mam zwołać Radę?
- Zrób to – SiNafay poprawiła diadem córki Lloth na swej głowie. – Wezwij 

najpotężniejsze kapłanki Lloth z miasta.
***

SiNafay Vrinn ze swojego wysokiego tronu, jako matka opiekunka pierwszego domu 
Ched Nasad, przyglądała się zwołanym kapłankom Lloth: opiekunce Teh’Kinrellz, Shyntlarze 
Auvryndar, Minolin Nasadra i pozostałym ocalałym z dawnych domów rządzących.

Wszystkie z nich patrzyły na jej twarz, a zwłaszcza na jaśniejące natchnieniem oczy, z 
mieszaniną uczuć: przerażenia, nadziei, radości, niepokoju, ekstazy, obaw i wielu innych.
- Matko opiekunko, czy twoja misja jest już zakończona? – spytała wreszcie Shyntlara 

Auvryndar, niegdyś z Piątego Domu, która najbardziej nalegała na jej wysłanie.
Mroczna elfka spokojnie skinęła głową, uciszając stojące przy jej tronie krewniaczki.

- I czego się dowiedziałaś… czcigodna? – zapytała Minolin Nasadra, z emocji niemal 
zapominając o dodaniu tytułu.

- Lloth powróciła! – zawołała wielkim głosem drowka, wstając z tronu.



Wszyscy obecni dostrzegli, że na powrót wokół niej rysuje się mroczny płaszcz mocy, dar 
Lloth dla jej córki i wybranki. Wiele kapłanek jednak powątpiewająco patrzyło po sobie.
- Ja wam to mówię, ja, pierwsza opiekunka, ja, dalharil lil Lloth, córka, wybranka i 

wysłanniczka Pajęczej Królowej! Bogini poleciła mi ukarać wszystkie niewierne 
Yom’yathrin. Faerun spłynie krwią zdrajców!

- Matko opiekunko… - wybąkała Yasraena D’dgttu. – Czy jesteś pewna swoich słów?
Jak wszyscy pozostali obawiała się, że dalharil lil Lloth pokazuje im tylko złudną 

nadzieję, narzędzie kolejnego awansu jej domu. Wielu w Ched Nasad uważało, że dom Vrinn 
skoczył niesłusznie i za wysoko w miejskiej hierarchii, a niemal tylu twierdziło, że ambicje 
SiNafay Vrinn sięgają jeszcze dalej.

Z dłoni rozwścieczonej SiNafay błysnęła jedna, druga, trzecia… ósma błyskawica. 
Wszystkie trafiły w córkę dawnego drugiego domu. Gdyby wciąż była dzieckiem Bhaala, 
stałaby się w tej chwili Zabójcą. Ale i tak przeszedł ją znajomy dreszcz szału.
- Widziałam Lloth! – wrzasnęła, aż echo poniosło po budynku. – Widziałam Pajęczą 

Królową na własne oczy. Stałam przed jej tronem w Demonicznej Pajęczynie! Sama 
bogini nakazała mi ukarać niewiernych, a pomoże mi w tym Solaufein!
Wśród tłumu kapłanek dały się słyszeć szepty, sarkania i sarkastyczne uśmiechy. Dla 

wielu z nich matka opiekunka wyglądała na szaloną: ukarać niewiernych Lloth przy pomocy 
martwego od dawna, który nigdy nie pochwalał zbytnio bogini!
- Solaufein! – krzyknęła mroczna elfka – Aluin ulu udossa!43

Przed jej tronem zamigotało, pojawiły się ryty w podłodze tworzące heksagram. Dwie 
kapłanki jej domu złapały wyrywającego się niewolnika i poderżnęły mu gardło, by krew 
napełniła szczeliny, a potem przyłączyły się do śpiewu. Pozostałe kleryczki rozpoznały rytuał 
wezwania demona, ale stały nieruchomo: jeśli Lloth milczała, cóż to da?

Ich złudzenia rozwiał bijący od wzoru ohydny, krwawopurpurowy blask, nadający mu 
czarny kolor. W niesamowitej poświacie wszystkie zobaczyły sylwetkę inkuba, najniższego z 
demonów, jakim mógł stać się drow, cuchnącego w sposób charakterystyczny dla Pajęczyny 
Demonów.

Tanar’ri, co kapłanki zauważyły dopiero po chwili, a członkowie pierwszego domu od 
razu, miał brązowe oczy, naznaczone talentem do Sztuki, a na jego szyi kołysały się insygnia 
domu Jae’llat. Solaufein Jae’llat.

Tłum zebrany w sali tronowej pierwszego domu runął na kolana przed żywym dowodem 
powrotu Lloth. Kapłanki nuciły litanie, krzyczały, kilka odważniejszych modliło się o 
zaklęcia – z pozytywnym skutkiem – a w komnacie zapanował chaos.
- Uważają ciebie za posłańca bogini, Sola – powiedziała drowka do inkuba uwięzionego w 

diagramie.
- Wszak jestem jej sługą – zaśmiał się tanar’ri.

SiNafay umyślnie przerwała nogą wzór.
- Zatem dołącz do mnie, usstan mrann d’ssinss…44

***
SiNafay Vrinn z towarzyszącym jej demonem – Solaufeinem Jae’llat – stanęła u bram 

Menzoberranzan kilka chwil później. Przeniósł ją tam jeden z uczniów arcymaga, ten sam, 
który podczas upadku Ched Nasad próbował ratować Ildibane’a.

Manafein Fey-Branche w towarzystwie jednej z ocalałych kapłanek swego domu 
wzmacniał patrol strażników pilnujący bramy. To właśnie on rozpoznał przybyłą drowkę.
- Pani SiNafay Vrinn! – zawołał. – Kto jest z tobą?… Co jest z tobą?! To ch – chyba 

demon!

43 Przyjdź do nas!
44 Mój kochanku



- Zgadza się – odpowiedziała spokojnie. – To demon, inkub z Demonicznej Pajęczyny, na 
imię ma Solaufein. Jest moim wiernym sługą. Chcemy się zobaczyć z Radą.

- Rada się właśnie zebrała na Qu’ellarz’orl. Podobno jest tam wyjątkowy tłum.
- Sola? – zwróciła się do demona – Możesz nas tam przenieść?
- Jak sobie życzysz, moja pani – machnął ręką, tworząc iskrzący błękitny krąg, w który 

oboje wskoczyli.
Pęd magii wypchnął ich do przedsionka komnat Rady na płaskowyżu Qu’elarz’orl, gdzie 

zaaferowany szambelan biegał między szlachetnie urodzonymi drowkami. Krzyknęła na 
niego, ale się nie zatrzymał: dopiero kiedy Solaufein wbił mu pazury w kapotę, stanął.
- Cz – czego sobie życzysz, pani?

Drowka odnotowała z rozbawieniem, ze reakcja na obecność demona – Solaufeina – u jej 
boku była zawsze taka sama: czkawka ze strachu nawet u znających ją mrocznych elfów.
- Wpuść mnie do komnat Rady. Jestem SiNafay Vrinn, dalharil lil Lloth, przybyłam z Ched 

Nasad ze sprawami wielkiej wagi. Jeżeli nas nie wpuścisz, mój sługa rozszarpie cię na 
strzępy.
Trzęsący się ze strachu drow odsunął się na bok, inkub kopnięciem otworzył masywne 

drewniane drzwi. SiNafay z demonem u boku wkroczyła do wyjątkowo zatłoczonej komnaty 
Rady.
- SiNafay Vrinn! Jakie to znowu wieści przynosisz? Ust Natha upadło? – zapytała 

ironicznie Triel Baenre.
Stojącemu obok przybyłej inkubowi rozbłysły brązowe oczy. Pochylił się, chcąc skoczyć 

na bezczelną opiekunkę, która ubliżyła jemu i jego miastu, ale drowka podniosła rękę i opadł 
na ziemię.
- Nie! Przynoszę szczęśliwe wieści! Lloth powróciła do naszego ludu! Widziałam Pajęczą 

Królową w całym jej majestacie w Demonicznej Pajęczynie! – jej oczy świeciły 
natchnieniem.
Kapłanki i opiekunki popatrzyły na nią sceptycznie, ale nie mogły zaprzeczyć jednemu: 

wokół dalharil lil Lloth znów unosiła się znajoma czarna aura, a towarzyszący jej tanar’ri 
pochodził z Demonicznej Pajęczyny.
- A kim jest twój towarzysz?
- Poproś Pajęczą Królową o xas’bel’la kyorli, wtedy się dowiesz.45

Pozostałe kapłanki popatrzyły na opiekunkę pierwszego domu, która wstała i zaczęła 
śpiewać inkantację, wykonując odpowiednie gesty. Uważały ją za niebezpiecznie śmiałą. 
Pomiędzy Triel a SiNafay i demonem zaiskrzyło od magii, oczy opiekunki zabłysły i jej twarz 
rozciągnęła się w uśmiechu. Kapłanka śmiała się.
- Przyniosłaś nam najszczęśliwszą wiadomość, jaką słyszałam od miesięcy! Lloth znowu 

odpowiada na nasze wołania!
- Nie cieszcie się! – mroczna elfka uciszyła ich lodowatym głosem. – Lloth nakazała mi 

ukarać niewierne Yom’yathrin, a pomoże mi w tym Solaufein!
Kleryczki Lloth zaczęły śpiewać do bogini, by udowodnić jej, że nie porzuciły Pajęczej 

Królowej przez pół roku jej Milczenia. Ta po kolei odpowiadała na modlitwy. Komnata 
zajaśniała magią gdy przeszło kilkanaście kapłanek uwolniło czary zachowane w pamięci.

***
Kiedy rozradowane kapłanki opuściły komnatę Rady, Triel Baenre wezwała jeszcze do 

siebie SiNafay Vrinn i towarzyszącego jej demona, inkuba o brązowych oczach. Jej oczy 
nadal błyszczały magią xas’bel’la kyorli.
- Ten inkub, który ci towarzyszy… był już w Ched Nasad i Menzoberranzan.
- W innej postaci – zaznaczyła drowka.

45 Prawdziwe widzenie



- Ten tanar’ri to sługa Pajęczej Królowej, był kiedyś drowem.
- Zgadza się – kiwnął łbem demon.
- Czy jesteś Solaufeinem Jae’llat z Ust Natha? – zapytała wprost Triel.

Solaufein ponowił gest.
- Czy to twój kochanek? – opiekunka zwróciła się do mrocznej elfki.
- Tak – powiedziała z całą pewnością.

Rozdział 27
SiNafay lueth elsst Ilhar / SiNafay i jej matka

SiNafay Vrinn wpatrywała się podejrzliwie w migoczący fioletowy krąg. Kiedy jednak 
zobaczyła krajobraz za portalem: wielką pajęczynę pełną demonów i bulgoczącego dymu, 
przestała się wahać. Wskoczyła w niego. W głowie jej zawirowało, runęła na kolana, prawie 
zwymiotowała, gdy w jej nozdrza uderzył ohydny odór.

Stanęła chwiejnie na nogi na srebrzystoszarej nici gigantycznej pajęczyny. Pomiędzy 
nićmi, przecinającymi się w nierównych odstępach, widziała czarną, duszną, odpychającą 
pustkę pełną kłębiącego się szlamu i dymu. Czuła się jakby powróciła do domu i wiedziała, 
czemu to zawdzięcza – boski skrawek jej duszy, odziedziczony po Lloth, drżał z radości.

Mroczna elfka schodziła pewnie, bez najmniejszego wahania, w dół lekko lepkiej sieci z 
oczyma utkwionymi w dole. Tam gdzieś, w centrum pajęczyny, znajdowało się władztwo 
Lloth, całkowicie jej podlegające.

Z mroku wyłaniały się sylwetki pomniejszych demonów, quasitów i inkubów, a nawet 
kilku nabassu i glabrezu. Na niektórych niciach stały yochlole lub dusze wiernych Lloth 
drowów, co napełniło drowkę otuchą. Gdzieniegdzie dostrzegała bardziej egzotyczne 
stworzenia, maurezhi i goristro, lub jeszcze inne demony. Kilka razy mignęły jej przed 
oczyma draeglothy.

Kiedy zbliżyła się do centralnego pierścienia, nadal nie niepokojona przez żadne demony, 
szła po szerokiej i równej nici, a potem przez wielki plac. Na jego środku – pustego, jeśli nie 
liczyć kilku rzeźb, wyglądających jak wykute z płynnego kamienia – znajdowała się wielka 
barokowa świątynia z czarnego obsydianu w kształcie pająka.

W miejscu gdzie powinna znadować się jego paszcza, znajdowały się ogromne 
adamantytowe wrota wręcz kapiące od złota i ozdób. Kiedy do nich podeszła, otworzyły się 
natychmiast. Przechodząc przez nie dostrzegła parę sukkubów uczepioną każdego z wielkich 
skrzydeł wrót.

W głąb świątyni prowadził prosty korytarz, ozdobiony złotem, ozdobami, posągami i 
gobelinami. SiNafay szła po czerwonym, aksamitnym kobiercu, a drogę oświetlały 
purpurowe, czerwone i fioletowe lampiony faerie. Mijała niewielkie, prawie niezauważalne 
drzwi do komnat służących i strażników Lloth, demonów i błogosławionych drowów, nie 
poświęcając nim nawet spojrzenia.

W korytarzu co jakiś czas stały pary strażników – nalfeshnee plujący kwasem, glabrezu o 
wielkich szczypcach, wreszcie sześcioramienne marilith. Przed wielkimi, ozdobnymi, 
adamantytowymi wrotami zdobionymi symbolem pająka stała para vrocków, największych 
tanar’ri z Pajęczyny Demonów.
- Kim jesteś? – zapytał ją ten po prawej.
- SiNafay Vrinn, dalharil lil Lloth. – powiedziała dumnie.
- Pani kazała nam cię przepuścić – oznajmił garbiąc się i spuszczając wzrok, otworzył 

potężne wrota.
***

Komnata za wrotami była skąpana w mroku. Blade purpurowe ognie faerie oświetlały 
tylko jej dalszą część. Sklepienie, podpierane przez smukłe purpurowo-czarne kolumny, 
znajdowało się na wysokości kilkunastu metrów. SiNafay Vrinn postąpiła kilka kroków 



naprzód. Pod nogami miała kobierzec przedstawiający pajęczynę, błyszczący w ciemności. 
Szła spokojnym, równym krokiem, z oczami utkwionymi w dali.

Zamrugała, kiedy weszła w oświetloną część komnaty. Stała przed wspaniałym tronem, 
mogącym należeć tylko do Lloth. Oprócz niego stało tu tylko proste biurko bez krzesła, 
zawalone tabliczkami i notatkami.
- Witaj, moja córko – głos dobiegał z tronu. Głos niesłychanie potężny i pełen majestatu. – 

Podejdź bliżej.
Mroczna elfka podeszła kilka niepewnych kroków naprzód. Dostrzegła stojącą przy 

biurku sześcioramienną marilith, zajętą pisaniem, ale nie zwróciła na nią uwagi. Widok 
kobiety siedzącej na tronie odebrał jej dech i powalił na kolana

Kobieta na tronie była szczupła, wysoka i pełna gracji. Jej ciało koloru najczarniejszego 
obsydianu lśniło własnym blaskiem. Karmazynowe oczy błyszczały jak dwa płomienie. Białe 
włosy uczesane w koronę wręcz kłuły w oczy. Podtrzymywała je wspaniała złota korona. 
Odziana była w złotą, powycinaną suknię, godną każdej drowiej opiekunki.

Lloth, Pajęcza Królowa. Nawet widok awatara nie przygotował jej na wcielone piękno 
mrocznych elfów, jakim była bogini. Odwróciła twarz, usiłując skulić się w sobie i zapaść. W 
głowie kłębiły się jej tysiące myśli, ale żadnej z nich nie mogła wypowiedzieć, tak jej język 
skołowaciał z mieszaniny ulgi, radości, szoku, przerażenia i ekstazy. Nie panując nad sobą 
rzuciła się do stóp Lloth.
- Odezwij się, moja córko – głos bogini brzmiał jak chór najbardziej melodyjnych głosów, 

jakie w życiu słyszała.
Mroczna Matka zdawała się śpiewać przy każdym słowie.

- Czemu tu jesteś, SiNafay?
Kobieta dźwignęła się na nogi, złożyła niezdarny ukłon, wstała, starannie unikając 

spojrzenia w oczy bogini, odchrząknęła i przemówiła.
- Quenthel… chyba jej się nie udało. Ja… miałam ciebie odnaleźć, Mroczna Matko, 

Pajęcza Królowo – jej własny, skądinąd melodyjny głos brzmiał w jej uszach jak 
krakanie.

- Wystarczy – jej matka przerwała tę litanię tytułów. – Wolę być tu nazywana po prostu 
„Wasza Wspaniałość”. A więc mnie odnalazłaś. I co teraz?

- Jak sobie życzysz, Wasza Wspaniałość – powiedziała automatycznie SiNafay.
Trzesła się, a w jej myślach panował kompletny chaos. Tylko jedna myśl przypominała 

jej, kim jest i po co tu przyszła. „Solaufein!” Nie mogła jednak wypowiedzieć tego imienia, a 
co dopiero ubrać swej prośby w słowa.

Za tronem Pajęczej Królowej stał drobny inkub o hardym spojrzeniu brązowych oczu, 
którego poznała na pierwszy rzut oka. Ten sam, którego widziała kilka dekadni temu pod 
fortecą Candlekeep. Solaufein Jae’llat. Lloth roześmiała się na widok jej miny.

Solaufein Jae’llat podszedł do tronu Pajęczej Królowej. Bogini położyła mu rękę na 
karku, przyprawiając go o zimny dreszcz. Spojrzał na jej rozmówczynię, zgodnie z mentalnym 
rozkazem i zaparło mu dech. SiNafay!

 Drowka patrzyła na niego, a jej oczy rozszerzały się coraz bardziej. Była bardzo 
dotknięta przejrzystym gestem Lloth, a co gorsza sugestią, że Solaufein do niej należy lub 
nawet był… „Nie! To za wiele!” – krzyczały myśli SiNafay.

Pajęcza Królowa tylko się uśmiechnęła. Połaskotała inkuba palcami po karku, a potem go 
puściła. Głowę niższy od drowki demon upadł do stóp bogini, a potem rzucił się w stronę 
kochanki. Mroczna elfka rozpostarła szeroko ramiona, zaciskając je na umięśnionym ciele 
Solaufeina – demona. Ten wysunął szorstki język i połaskotał jej policzek.

Zajęci powitaniem nie zwracali uwagi na fakt, że Lloth i marilith wszystko dokładnie 
komentują. Kiedy na chwilę się rozdzielili, Mroczna Matka znów się odezwała.



- A co teraz zrobisz, SiNafay Vrinn, skoro odzyskałaś już swego kochanka? Przyznam, że 
jesteś niezwykle uparta w docieraniu do niego.
SiNafay pochyliła lekko głowę, by uniknąć płonących oczu swej matki, a potem 

wzruszyła ramionami, śmiejąc się.
- Nie mam pojęcia, Wasza Wspaniałość. Postaram się służyć ci najlepiej jak mogę.
- A nie zaniesiesz radosnej wieści do trzech miast?

Drowka spuściła głowę, rozumiejąc, co zasugerowała bogini.
- Oczywiście, że zrobię to, Mroczna Matko. Niech kapłanki znowu zanoszą do ciebie 

modły.
- Ukarz w moim imieniu te z Yom’yathrin, które nie zachowały wiary. Jak Halisstra. Twój 

kochanek ci w tym pomoże.
- Jak rozkażesz, matko.

Mroczna elfka usłyszała dziki, chaotyczny śmiech. Śmiała się marilith stojąca przy 
biurku.

- A więc to jest ta słynna dalharil lil Lloth, o której słyszałam od Waszej Wspaniałości! 
Niezwykle podobna do Waszej Wspaniałości, jeśli mogę zaryzykować takie stwierdzenie. 
Zarówno duchem, jak i ciałem.
SiNafay zauważyła, że marilith, pomimo pochlebstw, ostrożności i usłużności, nie boi się 

bogini, w przeciwieństwie do wszystkich innych stworzeń. Sekretarkę Lloth otaczała aura 
dziwnego, kojącego spokoju.
- Tak, Morag, to jest moja córka – powiedziała Lloth. – Dalharil lil Lloth. Cieszy mnie 

twoja opinia. Co jeszcze o niej sądzisz?
Morag wzruszyła wszystkimi sześcioma ramionami.

- Słowa Waszej Wspaniałości były prawdziwe, jak zawsze.
Pajęcza Królowa roześmiała się głośno. Zamachała szczupłymi palcami prawej dłoni. 

Świątynia i siedziba Lloth w Demonicznej Pajęczynie rozmazała się w oczach drowki. 
Nastąpił błysk. Kobieta wylądowała na kolanach w komnatach swojej siostry w domu Vrinn. 
Obok niej na nogi gramolił się Solaufein.

Rozdział 28
Lil colbauth lil’dal Lloth Orbb’bol / Droga do pajęczyny Lloth

SiNafay Vrinn powróciła po krótkiej, kilkutygodniowej nieobecności do Demonicznej 
Pajęczyny, krainy Lloth. Moc bogini powróciła do niej i do innych kapłanek, odzyskała 
Solaufeina, ale wiedziała instynktownie, że zawierucha Wojny Pajęczej Królowej jeszcze nie 
ustąpiła.

Teraz, niewidzialna dzięki zaklęciom Solaufeina, szła u boku inkuba przez przemieniony 
krajobraz. Pod stopami miała purpurowo-szare kamienie, osnute dymem, nad głową szare 
niebo, na którym widniało osiem księżyców i małe, czerwone słońce.

Ziemia i cały ten świat wydawały się być spustoszone. Wszędzie widniały wyrwy i 
rozpadliny, a w niebo wyrastały czarne słupy, wygięte jak pajęcze odnóża. Daleko na 
horyzoncie widniały ogromne góry.
- To świat Lloth. Za górami jej miejsce, jej świątynia – powiedziała cicho.
- Przenieść cię tam, pani? – spytał tanar’ri.

Mroczna elfka drgnęła, zaskoczona. Spojrzała na niego uważnie. Wyciągnęła dłoń i 
dotknęła jego policzka, patrząc przy tym w jego brązowe oczy.
- Nie, Solaufeinie – powiedziała.

Czy tylko się tak zdało, czy jej głos zadrżał? Zacisnęła usta w wąską linię, gdyż wiatr 
przyniósł jedno słowo: Yor’thae. „Kto to jest Yor’thae? Kto jest wybranką Lloth? Ja? Czy  



może Halisstra Melarn? Quenthel Baenre? Albo… Danifae Yauntyrr? Którą z nas przyzywa 
bogini?” – pomyślała.

Wszędzie wokół rozpięte były pajęczyny, pełne świętych stworzeń Lloth. Niektóre nici 
wydawały z siebie dźwięki, brzmiące dla jej uszu jak słodka muzyka. Na ich srebrzystych 
niciach siedziały smukłe czerwono-żółte pająki. Pochyliła się, by się im przyjrzeć.
- Pająki śpiewaki – powiedziała półgłosem.
- Są wspaniałe, pani, ale czy nie powinniśmy się pospieszyć, jeśli chcemy doścignąć lub 

wyprzedzić Menzoberrańczyków?
Mroczna elfka zaśmiała się i wstała. Białe zęby błyszczały w czarnej skórze, zielone oczy 

nabrały nowego blasku. Ruszyła naprzód, nie oglądając się na towarzyszącego jej inkuba. 
Szła szybko, prześcigając unoszące się wysoko nad nimi dusze drowów.

Czerwone słońce jeszcze nie wzeszło do końca, gdy drowka niemal wdepnęła w małą 
jamę. Z podobnych dziur wokół wychodziły pająki wszystkich gatunków i rozmiarów. 
Zachwycona widokiem tylu dzieci Lloth, SiNafay przykucnęła i pozwoliła czarnej wdowie 
wejść w swoje białe włosy.

Inkub uniósł się w powietrze dzięki swej krwi demona. Wiatr przybierał na sile, na niebie 
zbierały się czarne, gęste jak krew chmury. Unosił on pył, pajęczyny i pająki, więc obydwoje 
szybko byli pokryci drgającą, czerwono-czarną masą od stóp do głów.

Z rozlicznych jam wychodziły pająki, przystawały, jakby obserwując przechodzących, a 
zaraz potem wybuchały między nimi walki. Szczypce szarpały i rozrywały, żuwaczki cięły i 
gryzły, pole zamieniło się w chaos walki i krwi. Solaufein przyglądał się temu bez żadnych 
uczuć w brązowych oczach.
- Horda – powiedziała mroczna elfka, obserwując walkę z radością, a nawet ekstazą – 

Ucieleśnienie chaosu. Tu widzimy jej wolę. Silni zabijają słabych, by stać się jeszcze 
silniejsi. To są pająki, dzieci Lloth. A my, drowy, jej śmiertelne dzieci… jesteśmy 
podobni do nich, nie uważasz?
Tanar’ri chrząknął niezobowiązująco. Pamiętał całe swoje życie drowa, także krótki 

epizod z Eilistraee, swoją wiarę w boginię, ale nawet pomimo tego, że najlepiej ze wszystkich 
znał córkę Lloth, zawsze był poza zrozumieniem jej religii. Był tylko mężczyzną.

Złapał ją za rękę i razem unieśli się nad polem bitwy pająków. Demon rzucił swój czar i 
teleportował ich do podnóża gór. Drowka miała nadzieję wyprzedzić Menzoberrańczyków i 
dotrzeć do Lloth jako pierwsza. Weszła w tunel.

***
SiNafay Vrinn zamrugała oczami. Nic. Ścieżka Pożeracza Dusz była dla niej zamknięta, 

jak i dla stojącego obok Solaufeina. Demon szturchnął ją w ramię, a kiedy nie zareagowała, 
odciągnął na bok. Oboje skulili się w cieniu. Menzoberrańczycy nadchodzili.

Quenthel i Danifae odesłały demony, które przeniosły je przez góry. „Nie musiałam 
przyzywać żadnych demonów, miałam swojego” – pomyślała drowka, a inkub uśmiechnął się. 
Wiedziała, że jej kochanek teraz może czytać myśli.

Następnie dwie kapłanki zaczęły się kłócić, a potem rzucać zaklęcia. Miały być ochronne, 
ale niekoniecznie.  Kiedy zdawało się, że elfki rzucą się na siebie, pojawiły się trzy inne 
osoby. Halisstra Melarn w towarzystwie heretyckiej drowki i elfki z powierzchni.

Trzy kapłanki Eilistraee rzuciły się na Quenthel i jej towarzyszy. Danifae wykrzyczała 
imię ich bogini i stała bez ruchu. SiNafay przejrzała jej taktykę. Uniosła kuszę i strzeliła w 
plecy elfki, Feliane. Chwilę później przeciwniczkę uwięziła magiczna dłoń Pharauna. Ten 
sam uwięził Halisstrę w kopule lodu, podczas gdy Quenthel walczyła z drowką.

Solaufein wyskoczył ze swej kryjówki i rozpruł brzuch Uluyary pazurami, a potem znów 
się ukrył. Jego kochanka położyła mu dłoń na ramieniu, by się uspokoił. Warczał cicho z 
wściekłości na Halisstrę Melarn, która rozbiła kopułę.



Za późno. Drużyna z Menzoberranzan zeszła Ścieżką Pożeracza Dusz. Kapłanka została 
sama, nie licząc dogorywającej Feliane. Mroczna elfka wyskoczyła ze swej kryjówki z 
zatrutym nożem w dłoni, poderżnęła elfce faerie gardło, a potem z rękami uwalanymi krwią 
podążyła tunelem razem z demonem.

W głowie jej się zakręciło jak przy teleportacji. Razem z towarzyszem stała na wąskiej 
dróżce prowadzącej w dal. Wszędzie wokół rozlegały się śmiechy, wrzaski, bełkoty, wycie, 
szepty. Mogło to doprowadzić każdego do szaleństwa. Po skroni spłynęły jej krople potu.

Zacisnęła zęby, gdy przed nimi prześlizgnęła się przezroczysta wężowa sylwetka pełna 
pochłoniętych drowich dusz. To one krzyczały. Wszystkie drowy skazane na potępienie przez 
tysiąclecia.

***
SiNafay Vrinn stała na powrót w swym domu w Ched Nasad, na adamantytowym 

balkonie, podziwiając odbudowane miasto. U jej boku stał Solaufein. Odwróciła głowę, by na 
niego spojrzeć, jednak wzrok miała tak zaćmiony przez łzy, że rozmazywał się jej w oczach.

Nie wiedziała, czy był drowem, czy demonem. W gruncie rzeczy nie obchodziło jej to. 
Mógł sobie być nawet draeglothem, ale był tu. Stał obok niej i dotykał jej ciała. Była na pół 
naga, jej rynsztunek leżał rzucony na stertę w kącie. Mężczyzna przyparł ją do barierki, 
przewiesiła się przez nią. I tak się kochali, wysoko ponad Miastem Połyskliwych Pajęczyn. 
Nic innego się nie liczyło. W oddali wiatr szeptał: Yor’thae.

Drowka ocknęła się, otworzyła oczy. Tuliła się do – nie, wisiała na – demonie inkubu, 
którym był obecnie jej kochanek. Tanar’ri dyszał ciężko, jakby on również w wizjach 
przeżywał coś podobnego. Stali na końcu ścieżki. Przed nimi rozpościerał się widok. Na 
Równinie Ognia Dusz stała armia yugolothów w szyku bojowym, półksiężycu ustawionym w 
stronę wylotu tunelu.
- Osłoń nas, ukochany – wyszeptała do Solaufeina.

Czarodziej – demon zaśpiewał słowa zaklęcia i oboje stali się niewidzialni. Następnie 
wyjął z kieszeni pył diamentowy i obsypał nim siebie i swoją towarzyszkę. Napędzani 
kolejnym czarem unieśli się wysoko w powietrze, ponad Równinę, gdzie skazana na zagładę 
drużyna walczyła z yugolothami.

Wylądowali w sercu Nieskończonej Pajęczyny, przed piramidalną twierdzą Lloth. Z 
półotwartych drzwi sączył się fioletowy blask, gdy mroczna elfka podziwiała misterne wzory, 
między innymi pająków, na ścianach budynku. Nie mogła jednak wejść do środka.

Stała i patrzyła, dumna dalharil lil Lloth, ale bezsilna, jak trzy kapłanki, trzy kandydatki 
na Yor’thae, wchodzą do środka świątyni Lloth na jej planie. Jeggred Baenre zmagał się z 
czartami, Pharauna Mizzrym nigdzie nie było widać.

SiNafay skuliła się pod wrotami, zdecydowana przeczekać. Solaufein osłaniał ją własnym 
ciałem przed wichrami, pająkami i czartami. Jego kochanka jeszcze się nie poddała.

Rozdział 29
Yor’thae zhah bel’la dalharil lil Lloth / Yorthae błogosławi córce Lloth

SiNafay Vrinn zamrugała oczami, gdy filoletowe światło niemal ją oślepiło. Zza wrót 
wypadła Quenthel Baenre, ciężko dysząca, wzburzona, z niezrozumieniem w oczach. Jedno 
spojrzenie wystarczyło jej, by zrozumiała: to nie mistrzyni Akademii została Yor’thae Lloth. 
Nie było śladu po Halisstrze Melarn.

Drowka zawahała się na moment, a potem weszła przez otwarte wrota. W oddali Quenthel 
kłóciła się ze swoim siostrzeńcem, obrzucając go obelgami. Oczy kobiety i stojącego obok 
demona potrzebowały chwili, by przyzwyczaić się do blasku, a potem oboje ruszyli 
korytarzem.

Na końcu, w wielkiej sali na tronie siedziała Lloth, inna, potężniejsza niż dotychczas. 
Przed tronem wielkie otchłanne wdowy, w połowie nagie drowki, w połowie pająki, 



utworzyły szpaler, w którym stało też siedem ogromnych czarnych wdów.
Przybyłaś, moja córko – rozległ się głos bogini. Głos Danifae Yauntyrr. Bogini miała 

teraz szare oczy branki z Eryndlynu.
Przybyłam. Danifae Yauntyrr była twoją Yor’thae… nie ja. Zrozumiałam to już wcześniej.
Zawsze taka sama – Lloth zaśmiała się. – Solaufein dobrze ci służy.
Mroczna elfka nie powstrzymała cisnącego się jej na usta uśmiechu.
Jakie są twoje rozkazy, matko? – schyliła głowę.
Wróć do Ched Nasad… - SiNafay drgnęła gwałtownie, gdyż usłyszała osiem głosów, 

osiem intonacji.
Mówiła nie tylko drowka na tronie, ale też siedem czarnych wdów. Każda z pajęczyc była 

Lloth, Lloth była każdą z osobna i wszystkimi naraz, potężna drowka również była boginią. 
Pajęcza Królowa zwiększyła swoją moc wielokrotnie w czasie swojego Milczenia.

Nad ramieniem Lloth stanęło szkaradne stworzenie, wyższe od drowki, wyglądające na 
krzyżówkę demona i szlachetnie urodzonej mrocznej elfki, w którego oczach płonęło 
szaleństwo. Ubrane było w pogięty napierśnik ze zniszczonym symbolem. Spojrzało na 
boginię, a potem znów znikło w mroku. Bogini dostrzegła zdziwione spojrzenie swej córki.
- Grzesznica – powiedziała ze śmiechem. – To kara, jaka spotkała Halisstrę Melarn, która 

ośmieliła się mnie odrzucić i przejść na wiarę Eilistraee. Ta głupia i słaba śmiertelniczka 
ośmieliła się próbować mnie zabić.
Mroczna elfka otworzyła usta, by ostro skomentować podobne szaleństwo, ale żaden 

dźwięk nie wydobył się z jej gardła. Grzesznica, przemieniona Halisstra Melarn, stanęła znów 
za tronem Pajęczej Królowej.
- Alu rath – powiedziała bogini do Grzesznicy, która zniknęła w cieniu.46

46 Odejdź


