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wało się, że nic nie mogło tutaj przeżyć, lecz wtedy Ha-
gan dostrzegł wyraźne ślady butów, podobne do swoich. 
Były dosłownie wszędzie, jakby ktoś się zgubił i długo 
błądził w poszukiwaniu wyjścia. Założył, że to ślady sza-
browników. Jako były strażnik wielokrotnie miał z tymi 
ludźmi do czynienia. Najodważniejsi złodzieje podążyli-
by nawet w Czeluść, gdyby ktoś im obiecał, że na jej dnie 
znajdą garść miedziaków.

V

Trudno było Haganowi ocenić upływ dnia, a o wi-
doku słońca na niebie mógł jedynie pomarzyć. Mimo 
to wiedział, że jedna pochodnia wystarcza na dwie, trzy 
mile nocnego marszu. Wypalała się już druga, więc jeśli 
teraz postanowiłby wrócić, dotarłby na przełęcz jeszcze 
przed zachodem słońca.

Szybko przestał się łudzić, że kogokolwiek tutaj znaj-
dzie. W tym miejscu nawet nie wiał wiatr, więc wszel-
kie ślady mogły powstać dawno temu. Domyślał się, 
że Kasarak wielokrotnie padło łupem grabieżców, lecz 
z pewnością nie pozostali oni w tym Przedsionku Czeluści 
dłużej, niż sprawa tego wymagała.

Co rusz dostrzegał także zdeformowane szczątki. 
Niektóre zbroje były wręcz stopione z ciałami, a inne 
puste w środku, jakby zwłoki wyparowały. Stale się dzi-
wił, że mimo tak dużej liczby trupów nie czuje odoru 
śmierci, a po ciałach nie pełza robactwo.

Po długiej wędrówce przez zgliszcza postanowił za-
wrócić i skierować się z powrotem na szlak. Minąwszy 
ostatnie zabudowania, zauważył coś niepokojącego. Nie-
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które ślady dosłownie się urywały, jakby idący tędy lu-
dzie po prostu zniknęli.

Zaciekawiony przystanął przy martwym, bezgłowym 
Venenie. O dziwo, zwłoki nie były zwęglone. Pierw-
sze, czego Hagan nauczył się w antiemskich koszarach, 
to zachować dystans, nawet wobec wroga, który wyda-
je się martwy. Szturchnął więc ciało mieczem. Myślał, 
że ostrze bez problemu zagłębi się w zgniliźnie, ale skóra 
Venena była sucha, twarda i spękana – przypominała 
korę drzewa.

– Co jest...
Dopiero teraz w pełni zrozumiał, że wszelkie ży-

cie opuściło to miejsce. Ani razu nie usłyszał cykania 
świerszcza czy choćby bzyczenia muchy. Nie było tutaj 
mrówek ani żyjących w glebie stworzeń. Najwidoczniej 
ogień wyjałowił także ziemię, pomyślał. Chyba że stwo-
rzenia uciekły... Czyżby przestraszyły się czegoś?

Wtedy za plecami usłyszał szmer, jakby coś przemknę-
ło tuż za jego głową. Błyskawicznie się odwrócił i machnął 
mieczem, ale nikogo nie trafił. Zobaczył jedynie fragment 
ciemnej sylwetki znikającej za rogiem pobliskiej chaty. 
Gdy w popiele nie dostrzegł żadnych śladów z wyjątkiem 
własnych, serce załomotało mu w piersi.

Zabijał już ludzi i Venenów, walczył z wężami ja-
skiniowymi, a na bagnach z palukanami, lecz mimo 
to wolałby teraz stanąć sam na sam z najgroźniejszym 
generałem Czerni, niż uganiać się za zjawą. W pierw-
szej chwili chciał się po prostu wycofać i jak najszybciej 
odnaleźć szlak, ale rozsądek mu podpowiadał, że wróg 
może zaatakować od tyłu. Nie wiedział też, z czym lub 
z kim ma do czynienia.
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Mocniej ścisnął rękojeść miecza, po czym wolno ru-
szył w stronę chaty. Stąpał i oddychał jak najciszej, choć 
jego pozycję stale zdradzała pochodnia. Przygotowując 
się na atak, uniósł miecz. Obszedł osmalone mury sze-
rokim łukiem, lecz tak jak się spodziewał, za chatą już 
nikogo nie było. Wróg musiał się przemieścić, jednakże 
nie dostrzegł jego śladów. Co więcej, zniknęły nawet te, 
które wcześniej zauważył, a nawet... jego własne.

– Na Stwórców...
Przez dłuższą chwilę stał w bezruchu i nasłuchiwał. 

Ostatecznie przylgnął plecami do brudnej ściany, aby 
ograniczyć ewentualne kierunki, z których wróg mógł 
zaatakować. Starając się cokolwiek wychwycić z otacza-
jącej go ciemności, nawet nie poruszał pochodnią.

– No wyłaź... – szepnął.
Jakby na zawołanie z mroku przed nim wyłoniła się 

czarna postać z krótkim kijem w ręku przypominającym 
wypaloną pochodnię. Zbliżyła się, ale raczej płynęła nad 
ziemią, niż szła.

Z trwogą wpatrując się nadciągającą czerń, Hagan 
poczuł mrowienie na całym ciele. To coś nie było podob-
ne do niczego, co do tej pory widział. Zawierało w sobie 
jedynie mrok, nic więcej... Jakby Angor przyjął ludzką 
postać.

Zjawa zastygła w bezruchu kilka kroków od Hagana.
– Czym jesteś? – warknął, mocniej zaciskając dłoń 

na rękojeści miecza.
– Twa broń niczego tutaj nie zmieni... – wyrzuciła 

z siebie tajemnicza postać głosem jak zza grobu, choć 
nie miała ust ani nawet twarzy.

– Zaraz się przekonamy...
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– Nie, Haganie... Za bardzo cię cenię...
Olbrzym poczuł ciarki rozchodzące się po ciele. 

Opuścił nieco miecz i przymrużył oczy, próbując lepiej 
przyjrzeć się zmaterializowanej czerni. Istota wyglądała, 
jakby miała na głowie kaptur, choć nawet nie potrafił po-
wiedzieć, czy jest w coś ubrana. Poruszył pochodnią z na-
dzieją, że dostrzeże rysy twarzy skryte w ciemności, lecz 
postać wydawała się tworem powstałym jedynie z mroku.

– Skąd znasz moje imię?
– Znam nie tylko twe imię, ale także imiona wszystkich 

twych ofiar oraz przodków.
– Żeby to była prawda, musiałabyś być... Śmiercią.
– Tak, mój synu...
Zjawa zbliżyła się jeszcze bardziej i Hagan poczuł jej 

oddech – uderzyło go morowe powietrze.
– Ty nie istniejesz...
– W takim razie z kim rozmawiasz? Z samym sobą? 

Czyżbyś postradał zmysły? A może to brak świeżego powie-
trza mąci ci w głowie?

– A może wszystko razem...
– Zawsze wierzyłeś jedynie w to, co widzisz. Stroniłeś 

od niepojętego... – Zjawa wyciągnęła rękę nad płomień, 
który nieco przygasł, jakby bał się jej tknąć. – Miałeś bro-
nić króla... Miałeś bronić księcia... Zawiodłeś... Strażnicy 
mają być, mają służyć... Czyż to nie twe myśli?

Hagan przełknął ślinę.
– Zabijałeś dla królewskich kaprysów, z rozkazów gene-

rałów, a ostatnio nawet dla przyjemności – kontynuowała 
zjawa. – Twój miecz tnie ciała wrogów z równie dużą ła-
twością, jak twój ojciec ćwiartował martwe zwierzęta. Nie 
istniał rozkaz, którego byś nie spełnił.
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– Zabijałem, ale nigdy dla przyjemności.
– A Veneni?
Nie odpowiedział.
– Zabijałeś i będziesz zabijał... Znam nie tylko twą 

przeszłość, ale i przyszłość. Jeszcze nieraz spotkam byty, któ-
re odeślesz do Czeluści.

– Nie zgładzisz mnie?
Zjawa roześmiała się głośno, a jej grobowy rechot od-

bił się przerażającym echem od otaczającego ich mroku.
– Nie, Haganie. Twa droga na tym świecie będzie bar-

dziej zawiła, niż możesz to sobie wyobrazić.
– Powiedz mi...
– Nie mogę, gdyż spróbowałbyś jej uniknąć.
Archeończyk ściągnął brwi.
– Dlaczego więc teraz mi się objawiasz?
– Widzieliśmy się już wcześniej, ale wtedy nie patrzy-

łeś właściwie. Przypomnij sobie podziemia góry i młodego 
księcia, któremu służyłeś.

Błyskawicznie sięgnął pamięcią do tamtych wydarzeń.
– Aodhan widział zjawę. To byłaś ty?
– Tak... Zawsze znajdziesz mnie pośród zła.
Istota jakby spojrzała w górę, a czarna mgła nad nimi 

nieco pojaśniała. Hagan dostrzegł uwięzione w niej byty. 
Miał rację...

– Na przodków... Dlaczego nie trafiły do Czeluści?
– Trafiły... Czeluść to ja, Haganie.
Archeończyka ponownie przeszył dreszcz.
– Dlaczego mi się ukazałaś? – ponowił pytanie, lecz zja-

wa nie odpowiedziała. Bez ostrzeżenia ruszyła na Hagana, 
który zasłonił się mieczem. Mrok prześlizgnął się po ostrzu 
i przeniknął przez Archeończyka jak niegdyś przez księcia.


