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Wiedza ułatwia życie, 
ale to doświadczenie pozwala przeżyć.

(Odd)

Temor – siedziba generała Iwena, Zachodni Archeon 
3 czarny rok (315 rok ery nowoarcheońskiej), późna wiosna

– Wiara, powiadasz... Mam uwierzyć w zwycięstwo 
i zaryzykować wszystkim, żeby się przekonać, czy masz 
rację... – rzucił prześmiewczo generał.

– Jeżeli nie mam, panie, i tak czeka nas śmierć, gdyż 
Bazak lub Malduk z pewnością uderzą na nasze miasto. 
To kwestia najwyżej kilku miesięcy... – oznajmił dorad-
ca, rozkładając ręce. Jego opinająca ciało czerwona szata 
zdobiona złotą nicią mocno podkreślała szczupłą sylwet-
kę. Niegdyś Areus był namiestnikiem Temor. Gdy Czerń 
opanowała Archeon, najlepiej, jak mógł, dostosował się 
do nowej sytuacji. Obecnie służył radą generałowi Iwe-
nowi, który objął we władanie tereny na zachód od Mo-
stu Trzech Rzek. Dawniej ziemie te zamieszkiwali Frabo-
ni, ale zanim Archeon popadł w ruinę, większość rodzin 
opuściła osady oraz port i pożeglowała na Południe lub 
przekroczyła góry w poszukiwaniu schronienia pośród 
arborańskich plemion w Wiecznie Zielonym Lesie.
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– Według ciebie mamy się udać na Północ. Myślisz, 
że Angeci z otwartymi ramionami przyjmą Venenów 
po tym, jak armia Hellekina wymordowała połowę mę-
żów tego narodu?

– Z otwartymi czy nie, ale przyjmą. Nie będą mieli 
wyjścia.

– Będą mieli... Chwycą za broń.
– Malduk mobilizuje wojska. Jeżeli pokona Venenów 

z Hiry, nic nie stanie mu na przeszkodzie, żeby sięgnąć 
także po twych ludzi, mój panie. Mróz i głód mocno 
przerzedziły nasze szeregi. Już teraz jego legion rozniósł-
by nas w pył, a jeśli jeszcze wchłonie chociażby część słu-
gusów Bazaka, to Temor stanie się dla Malduka jedynie 
miejscem odpoczynku w drodze na południe.

– Mamy więc podkulić ogon i uciekać na Północ?
– Aby przeżyć, powiększyć armię i wrócić... Angeci 

to najwaleczniejsi ludzie, jakich gościły te ziemie. Kilku 
zasila naszą armię, panie, więc sam oceń.

– I jak niby mam przemienić północnych zwyrod-
nialców, nie posiadając mocy Hellekina? Nie przeniosę 
Angoru z przerażonych chłopów do ciał martwych wo-
jowników, a Angeci nie boją się śmierci. Podczas tortur 
będą mi się śmiali w twarz. Dobrze wiesz, że czarny byt 
nie powstaje ot tak, po prostu... Zaszczepienie strachu 
w ludziach Północy będzie trudne, jeśli nie niemożliwe, 
gdyż oni nie boją się niczego.

– Może więc Angor już w nich mieszka?
– Jeżeli by tak było, nasi dowódcy dawno przejęliby 

nad nimi władzę, i to bez walki. Tymczasem niewiele 
brakowało, a jeden z ich wojów zgładziłby generała, bez 
cienia strachu stając z nim w potyczce jeden na jeden.
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– Bo nie wiedział, z kim ma do czynienia.
– Po co mam płynąć na Północ, jeżeli nawet nie 

wiem, czy tamtejsze skały kryją w sobie imeryt? Tutaj 
jest, więc po kiego czorta opuszczać żyzne ziemie? Po-
kryte lodem góry mogą się okazać równie puste w środku 
jak zjedzony przez robaka orzech.

– Panie mój...
– Niech twe rady pozostaną w gębie, a jeszcze lepiej 

w głowie, gdzie się rodzą, bo utnę ci język, który bez 
zastanowienia zamienia myśli w słowa.

– Nigdy w życiu nie podpowiedziałbym ci źle, mój 
panie.

– Nigdy?! Przecież właśnie to robisz! Nużą mnie już 
twe pomysły, jak sięgnąć po nieosiągalne, Areusie.

Generał myślą rozkazał stojącym przy drzwiach 
strażnikom, aby chwycili byłego namiestnika. Jeden 
z nich wydobył z krótkiej pochwy sztylet, a drugi przy-
trzymał biedaka od tyłu. Chwilę później na kamiennej 
posadzce wylądował odcięty koniec języka, a komnatę 
Iwena wypełnił stłumiony okrzyk bólu.

Strażnicy puścili Areusa, który padł na kamienie. Nie 
mogąc już dłużej powstrzymać gromadzącej się w ustach 
krwi, wypluł ją, zalewając czerwienią kawałek podłogi.

Jeden z Venenów potrzymał sztylet w ogniu pochod-
ni, po czym zbliżył się do nieszczęśnika. Drugi strażnik 
ponownie mocno złapał cierpiącego, a jego kompan wsa-
dził Areusowi do ust rozpalone ostrze. Venen zasklepił 
ranę, boleśnie parząc przy tym podniebienie i wargi wy-
jącemu z bólu Temorczykowi.

Iwen spokojnie patrzył, jak strażnicy, bez mrugnięcia 
okiem, wykonują kolejne polecenia, choć od krzyku i za-
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wodzenia Areusa rozbolała go głowa. Ostatecznie Veneni 
postawili mężczyznę na nogi. Generał spojrzał nieszczę-
śnikowi prosto w oczy, przenikając do jego wnętrza.

– Widzisz... Mimo iż kazałem okaleczyć takiego 
tchórza jak ty, nawet w tobie jeszcze nie zamieszkał An-
gor. Co więc musiałbym uczynić mieszkańcom Północy, 
którzy są dziesięć razy dzielniejsi od ciebie, a ucięty język 
zjedliby na wieczerzę z uśmiechem na ustach?

Przerażony mężczyzna spuścił wzrok, bojąc się spoj-
rzeć na swego pana.

– Raz mnie zabito i nie mam zamiaru ponownie 
do tego dopuścić. A już na pewno nie, podejmując po-
chopne decyzje! – Iwen grzmotnął pięścią w stół, aż pusty 
kufel podskoczył. – Od teraz, jeżeli będziesz chciał coś 
powiedzieć, możesz to napisać. Dzięki temu dwa razy się 
zastanowisz, zanim uraczysz mnie kolejnymi bezwarto-
ściowymi pomysłami. Na moje pytania zaś odpowiadać 
będziesz prosto, kiwając lub kręcąc głową. Tak lub Nie 
w zupełności wystarczy. Zrozumiałeś?

Temorczyk nerwowo potaknął. Wciąż jeszcze drżał.
– Bo jeśli nie, osobiście wbiję ci sztylet w plecy. 

W Kasarak nauczono mnie, jak to zrobić, aby ofiara ta-
kiego ataku przeżyła, lecz utraciła władzę w całym ciele. 
Wtedy nie będziesz już w stanie nawet potakiwać. Oczy-
wiście zawsze możesz mrugnąć, ale jeśli i tym mnie zi-
rytujesz, z powiekami również sobie poradzę. – Generał 
położył na stole sztylet, którym wcześniej potraktowano 
Temorczyka.

Strażnicy stali niewzruszeni. Na niemy rozkaz puścili 
Areusa, który grzmotnął kolanami o kamienie i popłakał 
się jak dziecko. Iwen wrócił na krzesło.
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– Zanim generał Amargain odprawił mój byt z tego 
świata, przekazał mi wiele ważnych mądrości. Bydlak 
był dwulicowy, ale znał się na wojaczce i wiedział, kiedy 
należy unikać wroga. Jestem mu niezmiernie wdzięczny 
za ostatnią lekcję. I choć wtedy zakończyła się ona dla 
mnie tragicznie, to dzięki wydarzeniom tamtego dnia 
tym lepiej ją zapamiętałem.

Temorczyk ponownie potaknął.
– Widzisz, uczysz się... Czuję, że wreszcie znaleźliśmy 

wspólny język.
Załamany Areus pustym wzrokiem spojrzał na frag-

ment swego ciała leżący na ziemi w kałuży krwi.
– Wracając do naszych planów... Już wiesz, że mroź-

na Północ to ostatnie miejsce, gdzie się udam, by szukać 
nowych bytów. Z drugiej strony pozostanie tutaj będzie 
równie rozsądne, jak bieganie nago przed głodną he-
reńską pumą. W przeklętym Temor nie mamy niczego 
oprócz kilku statków oraz drewna do ich budowy. Wy-
korzystamy więc je i... popłyniemy, lecz nie na Północ, 
a na Południe.

Sługa Iwena uniósł brwi, ale natychmiast przestał się 
dziwić i gorliwie skinął głową.

– Cieszę się, że rozumiesz, choć pewnie nie wiesz, 
czego będziemy tam szukać.

Areus wymownie spojrzał na generała, prosząc o wy-
jaśnienie.

– Swoją drogą, nie wyobrażasz sobie, jak trudno 
mi o wszystkim z tobą rozmawiać. Tych dwóch rozumie 
mnie bez słów. – Wskazał strażników. – Wystarczy, że po-
myślę. Tobie zaś muszę tłumaczyć każdą kwestię. Zastana-
wiam się, czy nie prościej byłoby cię wcielić do oddziału.
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Były namiestnik nerwowo pokręcił głową. Wiedział, 
co oznaczała przemiana – wielomiesięczne tortury za-
kończone śmiercią i odrodzeniem w postaci zła, które ze-
wsząd go otaczało. Intensywnie myśląc, spojrzał na kre-
dens. Nagle wstał, podbiegł do niego i z górnej szuflady 
wyjął mapę zachodniego wybrzeża. Rozwinął ją przed 
dowódcą, który z niemałym zaciekawieniem przyglądał 
się spanikowanemu słudze.

Areus wymownie postukał palcem w wyspy nale-
żące do Archipelagu Czaszki. Obok nich gęsim piórem 
napisał cyfrę jeden, a później jeszcze trzy zera. Po nich 
narysował prostą podobiznę człowieka i strzałką połączył 
ją z największą wyspą.

– Chcesz powiedzieć, że żyje tam tysiąc osób, które 
tylko czekają na przemianę?

Sługa ponownie wziął do ręki pióro i pod liczbą ty-
siąc również nakreślił strzałkę, na której końcu dopisał 
dziesięć tysięcy. Obok całości postawił znak zapytania.

– Kilka tysięcy?
Areus pewnie skinął głową.
Iwen spojrzał na swych ludzi, jakby szukał w ich 

twarzach potwierdzenia tej informacji, ale byli równie 
pozbawieni uczuć, jak głazy na dnie starego rumowiska.

– To mogłoby się udać – potwierdził zamyślony. 
Wtedy wzrokiem przeskoczył jeszcze niżej, na sam dół 
starej mapy, która kończyła się na Górach Imeryckich. 
Tym razem on w nią postukał.

Temorczyk natychmiast zrozumiał. Przeciągnął 
palcem od miasta do Wysp Czaszki, a później przeciął 
Cieśninę Sierpu i skończył na piaszczystym wybrzeżu 
Martwego Lasu.
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– Dokładnie tak... Jeżeli zachowamy ostrożność, 
to przez bagna przejdziemy bez straty jednego rycerza.

Nagle Areusa coś zaniepokoiło. Uniósł rękę, a gdy 
Iwen na niego spojrzał, wyszczerzył zakrwawione zęby 
i warknął, naśladując psy bagienne, które od wieków za-
mieszkiwały tamte rejony.

– Palukany same uciekną, słysząc maszerujący od-
dział. A jeśli nie, to przez kilka dni nie będziemy mu-
sieli się martwić, co włożyć do gara. Na szczęście dla 
nas Barhoga jest opuszczona. Przyczaimy się w górskiej 
osadzie i wznowimy wydobycie. Mając imeryt, szybko 
zyskamy przewagę. Wkrótce inni generałowie będą się 
nam kłaniać, zamiast grozić mieczami.

Temorczyk niepewnie spojrzał na Iwena i wykonał 
wymowny ruch ręką, jakby chciał sobie podciąć gardło.

– Nie obawiaj się ataku. Barhoga jest idealnie usytu-
owana. Nawet jeśli u podnóża gór stacjonowałaby dzie-
sięciotysięczna armia Agona, niewielu może jednocześnie 
piąć się stromym szlakiem do osady. Leży też ona zbyt 
wysoko, aby prowadzić ostrzał z przedgórza. Przejmie-
my ten zapyziały zakątek i ufortyfikujemy go. Stanie się 
najbardziej niedostępnym miejscem na świecie, a każdy, 
kto zapragnie uszczknąć choć kawałek z naszych dóbr, 
będzie musiał słono zań zapłacić. Złotem... albo życiem.

Areus uśmiechnął się chytrze, jakby już zapomniał 
o wyrządzonej mu krzywdzie.

– Ile statków udało się nam już zwodować?
Gdy były namiestnik wyciągnął obie dłonie i poka-

zał na palcach dziewięć, Iwen spochmurniał.
– To by oznaczało, że na ich pokładach zmieszczą się 

jedynie rycerze, a chcę zabrać stąd wszystkich. Przecież 
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ktoś musi dla nas pracować! Do tego dochodzą jeńcy 
z Wysp Czaszki. Myślę, że będziemy potrzebować co naj-
mniej dwudziestu statków i mnóstwa klatek. A rybakom 
każ pleść grube sieci.

Temorczyk ściągnął brwi.
– Przecież jakoś musimy połapać tych szaleńców! 

Dawniej to Sekalczycy polowali na nieostrożnych żegla-
rzy. Teraz my zapolujemy na nich.

Areus potaknął.
– Jeśli moi ludzie wam pomogą, jak długo potrwa 

wybudowanie jedenastu statków?
Kręcąc głową, sługa rozłożył ręce i wzruszył ramio-

nami.
– Jak długo, pytam?!
Niepewnie wystawił cztery palce, po czym dłońmi 

zakreślił duży okrąg i pokazał na sufit.
– Cztery dni? – zdziwił się Iwen.
Były namiestnik natychmiast zaprzeczył. Złożył dło-

nie jak do modlitwy, przytknął je do policzka i pochylił 
głowę na bok, a zaraz potem zakreślił duży okrąg.

– Cztery pełnie większego z nocnych słońc...
Potwierdził.
Tym razem to Iwen zaprzeczył bez słów, kręcąc gło-

wą. Mocno chwycił dłoń rozmówcy, siłą wyprostował 
mu cztery palce, po czym brutalnie złamał dwa skrajne. 
Biedak zawył i łapiąc się za rękę, padł na stół przed ge-
nerałem.

– I ani dnia dłużej!


