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Rozdział 14

Przeprowadź go kawałek - polecił Halt. Kudłaty kucyk spoglądał na 

Willa bystrymi oczami.

- Chodź - powiedział Will i pociągnął za lejce. Wyrwij natychmiast 

zaparł się przednimi nogami i nie ruszył się z miejsca. Will pociągnął 

mocniej, używając całego ciężaru ciała, by zmusić upartego konika do 

ruchu.

Stary Bob zanosił się od śmiechu.

- Przecież on jest silniejszy od ciebie! - zauważył. Will poczuł, że 

czerwieni się ze wstydu. Pociągnął

mocniej. Wyrwij zastrzygł tylko uszami i ani drgnął. Nie sposób było 

go zmusić, by uczynił choćby krok.

- Nie patrz na niego - poradził spokojnym głosem Halt. - Trzymaj linę 

w ręce i idź do przodu. Pójdzie za tobą. 

Will odwrócił się plecami do Wyrwija i ruszył przed siebie, mocno 

trzymając linę. Konik od razu podreptał za nim. Will spojrzał na Halta 

z uśmiechem. Zwiadowca wskazał ruchem głowy ogrodzenie po 

przeciwległej stronie wybiegu. Will spojrzał tam i ujrzał niewielkie 

siodło przewieszone przez górną belkę.

- Osiodłaj go - rzekł zwiadowca.



Wyrwij potulnie potruchtał za Willem. Chłopiec przywiązał wodze do 

ogrodzenia i umieścił siodło na grzbiecie kucyka. Pochylił się, by 

zapiąć pasy siodła pod brzuchem wierzchowca.

- Zaciągnij popręgi mocno i starannie! - poradził Stary Bob.

Gdy siodło było już umocowane na swoim miejscu, Will spojrzał z 

wyczekiwaniem na Halta.

- Czy mogę się na nim przejechać? - spytał. Zwiadowca w zamyśleniu 

pogładził się po brodzie, po czym odpowiedział:

- Jeśli uważasz, że to dobry pomysł, spróbuj.

Will zawahał się przez moment. To zdanie coś mu przypominało, 

jednak nie mógł się doczekać, by siąść na końskim grzbiecie i 

niecierpliwość wzięła górę nad ostrożnością. Wsunął stopę w 

strzemiono i zręcznie przerzucił ciężar ciała nad grzbietem konika. 

Wyrwij stał bez ruchu.

- Naprzód! - zawołał Will, uderzając piętami w jego boki.

Jeszcze przez chwilę nic się nie działo. A potem Will poczuł, jak przez 

całe ciało konika przebiegło coś na kształt drżenia.

Nagle Wyrwij wygiął grzbiet w łuk i skoczył w powietrze odrywając się 

od ziemi wszystkimi czterema kopytami jednocześnie. Następnie 

skręcił się gwałtownie na bok, wylądował na przednich nogach, a 

tylnymi wierzgnął gwałtownie w stronę nieba. Will przeleciał nad 

uszami kucyka, wykonał salto w powietrzu i walnął plecami o ziemię. 



Podniósł się z trudem, rozmasowując obolały grzbiet.

Wyrwij stał opodal z postawionymi uszami i przyglądał mu się z 

życzliwym zaciekawieniem.

Ejże, co ci strzeliło do głowy, żeby wyprawiać takie głupoty? - 

zdawały się mówić jego oczy.

Stary Bob opierał się o ogrodzenie i śmiał się, wielce uradowany. Will 

popatrzył na Halta.

- Co zrobiłem źle? - spytał. Halt przeszedł pod belkami ogrodzenia i 

zbliżył się do miejsca, gdzie stał Wyrwij, przyglądający się im obu z 

wyczekiwaniem. Zwiadowca podał wodze Willowi i położył rękę na 

jego ramieniu.

- Nic, o ile miałbyś do czynienia ze zwykłym koniem - powiedział. - 

Tylko że Wyrwij został wyszkolony jako koń zwiadowcy...

- Co za różnica? - przerwał Will, któremu jeszcze nie minęła złość. 

Halt uniósł dłoń, by go uciszyć.

- Różnica polega na tym, że każdego konia zwiadowcy trzeba spytać o 

zgodę, nim wsiądzie się na jego grzbiet po raz pierwszy - wyjaśnił 

Halt. - W ten właśnie sposób zostały wyszkolone i dzięki temu właśnie 

nie można żadnego z nich ukraść.

Will podrapał się po głowie.

- Nigdy nie słyszałem o czymś takim! - stwierdził. Stary Bob 

uśmiechnął się, podchodząc do nich.



- O tym słyszał mało kto - zauważył. - Dlatego nikt nie kradnie 

zwiadowcom koni.

- No dobrze - rzekł Will - a co trzeba powiedzieć do konia zwiadowcy, 

nim się wsiądzie na jego grzbiet?

Halt wzruszył ramionami.

- Każdy z nich reaguje na inne hasło - wskazał większego z 

wierzchowców. - Na przykład mój, nim pozwoli się dosiąść, musi 

usłyszeć słowa „permettez-moi".

- Permettez-moi? - powtórzył Will niczym echo. - Co to za dziwne 

słowa?

- To po gallijsku, znaczy „pozwól mi". Wiesz, jego przodkowie 

pochodzą z Galii - wyjaśnił Halt. - Jak brzmi hasło dla tu obecnego 

Wyrwija? - spytał, zwracając się do Starego Boba.

Bob przetarł oczy, udając, że nie może sobie przypomnieć. Następnie 

na jego twarzy zagościł uśmiech.

- Ach, tak, już pamiętam! - zawołał. - Nim wsiądzie się na jego grzbiet, 

trzeba go spytać następującymi słowy: „czy można?".

- Czy można? - powtórzył Will, a Bob potrząsnął głową.

- Nie mów tego do mnie, młodzieńcze! Szepnij te słowa do końskiego 

ucha!

Will czuł się trochę niepewnie i obawiał się odrobinę, że tamci dwaj 



żartują sobie z niego, ale podszedł do Wyrwija i cichym głosem 

szepnął mu do ucha:

- Czy można?

Wyrwij zarżał cicho. Will zerknął ku mężczyznom; Bob skinął 

zachęcająco głową.

- Dalej, wsiadaj! Teraz Wyrwij nic ci nie zrobi.

Will bardzo ostrożnie usadowił się na kudłatym grzbiecie kucyka. 

Ciągle jeszcze czuł w plecach skutki poprzedniej próby. Siedział przez 

chwilę, ale nic się nie wydarzyło. Uderzył więc lekko piętami w żebra 

Wyrwija.

- Naprzód, koniku - powiedział cicho.

Wyrwij zastrzygł uszami i ruszył przed siebie, człapiąc niespiesznie.

Nadal mając się na baczności, Will pozwolił mu obejść wybieg raz i 

drugi, potem znów uderzył piętami. Wyrwij przeszedł w trucht. Will 

unosił się i opadał w strzemionach zgodnie z rytmem końskich 

ruchów.

Halt z uznaniem pokiwał głową. Chłopak jakby urodził się w siodle.

Zwiadowca rozwiązał krótki sznur, służący za zamknięcie, i otworzył 

bramę na oścież.

- Zabierz go na przejażdżkę - zawołał - i przekonaj się, na co naprawdę 

go stać!



Will posłusznie skierował konika ku bramie, a gdy wyjeżdżali na 

otwartą przestrzeń, raz jeszcze uderzył piętami. Natychmiast poczuł, 

jak mięśnie wierzchowca spięły się i Wyrwij niemal z miejsca ruszył 

szybkim galopem.

Wiatr świstał Willowi w uszach; pochylił się nad szyją konika, by 

skłonić go do jeszcze szybszego biegu. Rzeczywiście, Wyrwij zastrzygł 

tylko uszami i pognał z jeszcze większą prędkością.

Konik pędził niczym wiatr. Jego krótkie nogi poruszały się w takim 

tempie, że ktoś spoglądający z boku mógłby uznać, iż kucyk nie ma 

czterech kończyn, lecz co najmniej szesnaście. Zbliżali się do granicy 

lasu. Will nie bardzo wiedział, jak konik zareaguje, ale lekko 

pociągnął wodze z lewej strony.

Wyrwij natychmiast skręcił w lewo, drzewa znalazły się po ich prawej 

stronie; Will nadal ściągał nieco wodze, aż Wyrwij całkowicie 

zawrócił, pędząc teraz z powrotem ku wybiegowi. Will aż zachłysnął 

się z wrażenia, gdy zobaczył, jak bardzo się od niego oddalili. Halt i 

Stary Bob wyglądali teraz jak maleńkie figurynki. Jednak ich postacie 

rosły z każdą sekundą, gdy Wyrwij zbliżał się ku nim frunął ponad 

gęstą trawą.

Nagle Will ujrzał, że na drodze konika leży potężny zwalony pień, 

jednak nim zdążył poczynić jakikolwiek wysiłek, by go ominąć, 

Wyrwij zebrał się w sobie, spiął i przeskoczył przeszkodę. Will wydał 

głośny okrzyk, a konik zarżał krótko w odpowiedzi.



Znajdowali się już niemal u bramy wybiegu, toteż Will pociągnął 

lekko za wodze. Wyrwij w tej samej chwili zwolnił do cwału, potem do 

truchtu, a wreszcie do zwykłego chodu, aż zatrzymał się tuż przy boku 

Halta. Potrząsnął kudłatym łbem i znów zarżał. Will pochylił się i 

poklepał kucyka po szyi.

- Jest świetny! - rzekł bez tchu. - Szybki jak wiatr! Halt poważnie 

pokiwał głową.

- Może nie aż tak szybki - zauważył - ale biegać potrafi, to pewne. - 

Odwrócił się ku treserowi. - Nieźle się spisałeś, stary.

Stary Bob przekrzywił głowę i teraz on poklepał konika po szyi. Od 

najmłodszych lat zajmował się hodowlą, szkoleniem i 

przygotowywaniem koni dla zwiadowców, ten zaś zaliczał się do 

najlepszych okazów, z jakimi miał do czynienia.

- Potrafi utrzymać takie tempo przez cały dzień - zapewnił, dumny ze 

swego podopiecznego. - Tłuste konie bojowe padną i już nigdy nie 

wstaną, a ten będzie biegł i biegł. Trzeba też przyznać, że ten młodzik 

świetnie się trzyma w siodle, nieprawdaż, zwiadowco? Halt pogładził 

się po brodzie.

- Owszem, całkiem znośnie - przyznał. Bob był oburzony.

- Znośnie? Trudno cię zadowolić, panie! Chłopak radził sobie 

doskonale, sam widziałeś ten skok! - Starzec zerknął na Willa, 

siedzącego okrakiem w siodle i puścił do niego oko. - W dodatku nie 

szarpał za wodze, jak niektórzy. Nie porani delikatnego końskiego 



pyska.

Na dźwięk pochwał, wygłaszanych przez starego koniarza, Will 

rozpromienił się. Rzucił okiem na Haka, ale zwiadowca jak zawsze 

miał grobową minę.

On nigdy się nie uśmiecha - pomyślał Will. Już miał zsiąść, gdy nagle 

coś sobie uświadomił.

- Czy powinienem coś mu powiedzieć, zanim zejdę na ziemię?

Bob zaśmiał się głośno.

- Nie, młodzieńcze. Starczy, że powiedziałeś raz, a młody Wyrwij 

nigdy nie zapomni - o ile to ty będziesz go dosiadał.

Will zeskoczył z siodła. Stanął obok konika, który przyjaźnie musnął 

wilgotnym pyskiem jego dłoń. Will zerknął w stronę kosza z jabłkami.

- Mogę mu dać jeszcze jedno? - upewnił się.

- Jedno, nie więcej - zgodził się Halt. - Nie można przesadzić, bo jeżeli 

będziesz go karmił bez przerwy, zrobi się zbyt gruby, żeby biegać.

Wyrwij parsknął głośno. Najwyraźniej miał inne zdanie niż Halt co do 

tego, ile jabłek dziennie może zjeść koń w jego wieku.

Resztę dnia Will spędził, wysłuchując porad Starego Boba na temat 

techniki jeździeckiej oraz ucząc się, w jaki sposób należy dbać o siodło 

i uprząż, jak je reperować, a także jak trzeba opiekować się małym 

konikiem.



Szczotkował i rozczesywał sierść zwierzęcia, aż zaczęła lśnić, a 

Wyrwijowi najwyraźniej te zabiegi przypadły do gustu. Wreszcie był 

już tak zmęczony, a jego ramiona tak obolałe od wysiłku, że przysiadł 

na beli słomy. Rzecz jasna, w tej właśnie chwili do stajni wkroczył 

Halt.

- Nie ma czasu, żeby się obijać - stwierdził. - Pora nam ruszać, jeśli 

mamy znaleźć się w domu przed nocą.

I nie mówiąc więcej ani słowa, przerzucił siodło przez grzbiet swojego 

wierzchowca. Will nawet nie próbował oponować i twierdzić, że wcale 

nie „obijał się". Po pierwsze wiedział, że na nic się to nie zda, a po 

drugie cieszył się na myśl o jeździe konno wzdłuż skraju lasu. 

Najwyraźniej oba konie już na stałe miały im towarzyszyć. Teraz zdał 

sobie sprawę, że koń Halta z pewnością przez większość czasu 

zamieszkiwał niewielką stajenkę przylegającą do jego domu i 

zwiadowca czekał tylko, aż Will sprawdzi się jako jeździec i udowodni, 

że ma właściwe podejście do swego przyszłego wierzchowca, by 

odebrać oba konie ze stajni Starego Boba.

Przez całą drogę zwierzęta od czasu do czasu rżały do siebie, 

przemierzając truchtem mroczny, zielony las, całkiem jakby 

prowadziły między sobą jakąś interesującą rozmowę. Willa zżerała 

ciekawość i miał ochotę zadać zwiadowcy parę pytań, starał się jednak 

wystrzegać zbytniej gadatliwości. A jednak nie mógł wytrzymać.

- Halt? - spytał ostrożnie.



Mężczyzna mruknął coś pod nosem. Will uznał to za znak, że może 

mówić dalej.

- Jak się nazywa twój koń? - zagaił chłopak.

Halt zerknął ku niemu. Jego wierzchowiec był nieco większy od 

Wyrwij a, choć w żadnym razie nie dorównywał wzrostem wielkim 

bojowym rumakom ze stajni barona.

- Abelard, jak mi się zdaje.

- Abelard? - powtórzył Will. - A cóż to za imię?

- Gallijskie - rzekł zwiadowca, najwyraźniej ucinając rozmowę na ten 

temat.

Przez kilka mil jechali w milczeniu. Słońce chyliło się ku zachodowi, 

cienie drzew stały się długie, wyciągnięte, ścieląc się u ich stóp. Will 

przyjrzał się cieniowi Wyrwij a: miał niezwykle długie nogi i 

śmiesznie karłowaty tułów. Chłopiec przez moment zamierzał 

zwrócić na to uwagę Halta, natychmiast jednak z tego zrezygnował; 

przecież tak banalna obserwacja nie zrobiłaby na zwiadowcy żadnego 

wrażenia. Zamiast tego postanowił zebrać się na odwagę i zadać 

kolejne pytanie, które nurtowało go już od wielu dni.

- Halt? - odezwał się raz jeszcze. Zwiadowca westchnął.

- Co znowu? - ton jego głosu zdecydowanie nie brzmiał zachęcająco. 

Will jednak nie dawał za wygraną.

- Pamiętasz, opowiadałeś mi kiedyś, jak zwiadowca przyczynił się do 



zwycięstwa nad Morgarathem?

- Yhm - mruknął Halt.

- Chciałbym wiedzieć, jak ten zwiadowca miał na imię? - spytał 

chłopak.

- Imiona są nieważne - stwierdził Halt. - Naprawdę, nie pamiętam.

- Czy to byłeś ty? - Will był pewien, że tak. Halt znów obdarzył go tym 

pozbawionym wyrazu, ponurym spojrzeniem.

- Mówię ci, że imiona są bez znaczenia - powtórzył. Przez chwilę 

panowało milczenie, a potem zwiadowca dodał: - A wiesz, co tak 

naprawdę się liczy?

Will potrząsnął głową.

- Teraz liczy się kolacja! - oznajmił mężczyzna. -A jeśli się nie 

pospieszymy, to przyjedziemy do domu za późno.

Uderzył piętami w boki Abelarda i koń wystrzelił przed siebie niczym 

strzała z łuku Halta, w ciągu kilku sekund pozostawiając Willa i 

Wyrwija daleko w tyle.

Gdy tylko Will ochłonął z zaskoczenia, pędził już na grzbiecie 

Wyrwija ich śladem.

- Prędzej, prędzej! - poganiał kucyka. - Pokaż im, na co cię stać!



Rozdział 15

Will przeciskał się przez tłum na grzbiecie swego kucyka. Ludzie 

zgromadzili się, by korzystać z uciech wesołego miasteczka, jakie 

rozłożyło się pod murami zamku. Zdawało się, że przybyli wszyscy 

mieszkańcy wioski i zamku, toteż Will musiał uważać, żeby Wyrwij 

nie nastąpił komuś na stopę.

Nastał właśnie Dzień Plonów, święto obchodzone po zakończeniu 

żniw, gdy zboże zostało już zebrane z pól, a zapasy na długie zimowe 

miesiące zwiezione do spichlerzy. Poddani barona mieli za sobą wiele 

dni ciężkiej pracy, teraz więc należało im się nieco rozrywki i 

wypoczynku. Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, do zamku 

przybywali, rozstawiając swe stoiska i namioty, połykacze ognia, 

żonglerzy, pieśniarze i bajarze. Na niektórych straganach można było 

powalczyć o nagrody; aby je zdobyć, należało miękką skórzaną 

piłeczką trafić w piramidę ustawioną z kawałków drewna w kształcie 

butelek lub zarzucić obręcz na drewnianą skrzynkę. Will podejrzewał 

niekiedy, że skrzynki te były akurat o niezbędną odrobinę większe niż 

obręcze. Nie widział bowiem nigdy, by ktokolwiek wygrał jakąś 

nagrodę. Wszystko to jednak była tylko zabawa, za którą zresztą 

baron płacił z własnej kiesy.

Póki co, uwagę Willa zaprzątało coś innego niż atrakcje oferowane na 

straganach. Na to będzie miał czas później. W tej chwili udawał się na 

spotkanie swych towarzyszy z sierocińca.



Zgodnie z tradycją wszyscy mistrzowie z okazji Dnia Plonów dawali 

wolne swoim czeladnikom, choć nie brali oni bezpośredniego udziału 

w pracach polowych. Will już od dobrych kilku tygodni zastanawiał 

się, czy Halt zastosuje się do tego zwyczaju. Zwiadowca na ogół 

lekceważył tradycję i robił wszystko po swojemu. Jednak dwa dni 

przed nadejściem święta wątpliwości chłopca zostały rozwiane: Halt 

mruknął niechętnie, że jeśli chce, może mieć dzień wolny, dodając 

przy tym, że najpewniej w ciągu tego jednego dnia zapomni wszystko, 

czego nauczył się podczas minionych trzech miesięcy.

A były to miesiące nieustających ćwiczeń w strzelaniu z łuku i 

posługiwaniu się otrzymanymi od Halta nożami. Trzy miesiące 

skradania się po chaszczach wokół zamku, przemykania cichaczem od 

jednej kryjówki do drugiej i starania się, by podczas ćwiczeń nie 

dojrzały go sokole oczy Halta. Przez cały ten czas doskonalił też 

sztukę jeździecką i opiekował się Wyrwijem, z którym zaprzyjaźnił się 

serdecznie.

Teraz, gdy o tym rozmyślał, właśnie tę część swych zajęć uznał za 

najprzyjemniejszą.

Po raz pierwszy od trzech miesięcy miał chwilę wytchnienia, choć 

myśl o tym, że spotka również Horace'a, trochę psuła mu tę 

przyjemność. Jednak kto wie - pomyślał - może tych kilka miesięcy 

intensywnego szkolenia rycerskiego zmieniło choć trochę napastliwy 

charakter Horace'a?



Pomysł spotkania wyszedł od Jenny, która obiecała im wszystkim 

świeże babeczki bakaliowe z kruchego ciasta, upieczone w zamkowej 

kuchni. Zdążyła już stać się ulubienicą Mistrza Chubba, który 

wychwalał jej umiejętności wobec każdego, kto chciał słuchać - 

podkreślając oczywiście przy tym niezwykle istotną rolę swych 

bezcennych rad.

Na myśl o ciasteczkach Willowi zaburczało w brzuchu. Był głodny, bo 

specjalnie zrezygnował ze śniadania, żeby zostawić sobie miejsce na 

obiecane przysmaki. Ciasteczka Jenny cieszyły się już w Zamku 

Redmont niemałą sławą.

Pojawił się w umówionym miejscu przed czasem, nikogo z kolegów 

jeszcze nie było. Zaprowadził Wyrwija w cień jabłonki. Konik zadarł 

łeb, spoglądając łakomie na jabłka, znajdujące się daleko poza jego 

zasięgiem. Will uśmiechnął się na ten widok i czym prędzej wdrapał 

się po pniu drzewa, zerwał jabłko i podał je swemu ulubieńcowi.

- Więcej nie dostaniesz - oznajmił. - Znasz opinię Halta na temat 

obżerania się, prawda?

Wyrwij potrząsnął niecierpliwie głową. Akurat pod tym względem 

jego zdanie różniło się zasadniczo od przekonań zwiadowcy. Will 

rozejrzał się. Nikogo z kolegów nie było jeszcze widać, toteż siadł w 

cieniu drzewa opierając się plecami o sękaty pień.

- Ejże, przecież to młody Will, nieprawdaż? - odezwał się tubalny głos.

Will czym prędzej zerwał się na równe nogi i uniósł dłoń do czoła w 



powitalnym, pełnym szacunku geście. Oto z zamyślenia wyrwał go 

baron Arald we własnej osobie, dosiadający wielkiego bojowego konia, 

a towarzyszyło mu kilku wysokich rangą rycerzy.

- Tak, panie - odezwał się Will głosem nieco drżącym ze 

zdenerwowania. Nie był przyzwyczajony do rozmów z dostojnym 

wielmożą. - Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Plonów, panie.

Baron skinął głową w podziękowaniu i pochylił się w siodle, ale 

rozmawiając z nim, Will i tak musiał mocno zadzierać głowę do góry.

- Muszę przyznać, młodzieńcze, że ledwo cię widać -stwierdził baron. 

- Czy Halt już zaczął uczyć cię swoich sztuczek, czy to tylko ten szary 

płaszcz?

Will okryty był peleryną w szare i zielone plamy, którą dostał kilka 

tygodni wcześniej od Halta. Zwiadowca pokazał Willowi, jak dzięki 

temu strojowi można łatwiej wtopić się w otoczenie. Między innymi, 

właśnie dzięki takiemu maskowaniu - jak stwierdził - zwiadowcy 

mogą poruszać się niepostrzeżenie.

- Raczej płaszcz, panie - odpowiedział Will baronowi. - Halt nazywa 

to kamuflażem. - Baron skinął głową, najwyraźniej określenie to nie 

było mu obce, choć Will usłyszał je po raz pierwszy bardzo niedawno.

- Tylko żebyś go nie wykorzystywał do niecnych celów, takich jak 

podbieranie ciastek z kuchni! - pouczył go z żartobliwą surowością, na 

co Will gorliwie pokręcił głową.



- O nie, panie! - odparł natychmiast. - Halt powiedział, że jeśli jeszcze 

raz zrobię coś podobnego, to tak skroi mi ty... - urwał i przestąpił z 

nogi na nogę w zakłopotaniu. Nagle uświadomił sobie, że słowo 

„tyłek" nie jest najwłaściwszym określeniem w konwersacji z tak 

dostojną osobą jak baron.

Wielmoża jednak skinął tylko głową, starając się powstrzymać 

uśmiech.

- Nie wątpię, nie wątpię - rzekł. - A tak w ogóle, jak dogadujesz się z 

Haltem? Podoba ci się nauka u zwiadowcy?

Will milczał przez chwilę. Tak naprawdę nie miał dotąd czasu się nad 

tym zastanowić. Wciąż zajęty był uczeniem się czegoś nowego, 

ćwiczeniami łuczniczymi, rzucaniem nożem i opieką nad Wyrwijem. 

Po raz pierwszy od trzech miesięcy nie miał mnóstwa pilnych zajęć i 

mógł sobie pozwolić na chwilę refleksji.

- Chyba tak - powiedział z wahaniem. - Tylko... -umilkł, a baron 

popatrzył na niego uważniej.

- Tylko co? - ponaglił.

Will znów przestąpił z jednej stopy na drugą, po raz niewiadomo 

który przeklinając swą niewyparzoną gębę, która wciąż stawiała go w 

tak kłopotliwych sytuacjach. Jakimś sposobem słowa same wymykały 

mu się z ust, nim zdołał się porządnie zastanowić, czy chciał je 

wypowiedzieć, czy raczej wręcz przeciwnie.



- No... tylko że Halt nigdy się nie uśmiecha - wybąkał. - Wszystko 

traktuje tak strasznie poważnie.

Miał wrażenie, że baron znów przygryza wąsy.

- No cóż - rzekł feudał - być zwiadowcą to rzecz poważna, temu się nie 

da zaprzeczyć. Jestem pewien, że Halt dał ci to już do zrozumienia.

- O tak, i to wiele razy, panie. - Tym razem baron nie zdołał już 

zachować należytej powagi.

- Słuchaj go więc uważnie, młodzieńcze - polecił chłopakowi. - 

Nabywasz niezwykle ważnych umiejętności.

- Tak, panie. - Will z pewnym zdziwieniem zdał sobie sprawę, że 

naprawdę zgadza się ze słowami barona. Tymczasem wielmoża sięgnął 

po wodze. Nagle Willa coś tknęło; nim baron Arald zdążył odjechać, 

chłopak postąpił krok do przodu. - Proszę o wybaczenie, panie... 

-odezwał się niepewnym głosem. Baron znów odwrócił się w jego 

stronę.

- Tak?

- Panie, pamiętasz ten dzień, gdy nasze wojska pokonały Morgaratha?

Jowialne oblicze barona Aralda zachmurzyło się nieco. Zmarszczył 

brwi.

- Nieprędko o tym zapomnę, chłopcze - zapewnił. -Czemu pytasz?

- Panie, od Halta dowiedziałem się, że jeden ze zwiadowców 



przeprowadził kawalerię tajnym brodem na Slipsunder, dzięki czemu 

rycerze mogli zaatakować tyły wroga...

- To prawda - stwierdził Arald.

- Chciałbym wiedzieć, panie, jakie imię nosił ten zwiadowca? - 

dokończył Will jednym tchem, czując, jak się czerwieni, zawstydzony 

własną śmiałością.

- Halt ci tego nie wyjawił? - zdziwił się baron. Will rozłożył ręce.

- Powiedział tylko, że imiona nie są ważne. Że ważna jest kolacja, a 

imiona nie.

- Ty jednak jesteś innego zdania i nie zadowala cię odpowiedź twojego 

mistrza, co? - Baron jakby nachmurzył się znowu. Will przełknął 

nerwowo ślinę.

- Ja myślę, że to był właśnie Halt, panie - stwierdził. - Zastanawiałem 

się, dlaczego nie został jakoś udekorowany czy uhonorowany za swoje 

dokonania.

Baron zamyślił się na moment, nim powiedział:

- Cóż, masz słuszność - oznajmił. - To był Halt. A ja chciałem go 

wynagrodzić, ale on się na to nie zgodził. Powiedział, że to nie 

przystoi zwiadowcy.

- Ale... - zaczął Will, nic nie pojmując, lecz baron uniósł dłoń, by mu 

przerwać.



- Wy, zwiadowcy, rządzicie się własnymi prawami i obyczajami. Nie 

wątpię, że poznałeś już wiele z nich. Nie wszyscy potrafią to 

zrozumieć. Póki co, słuchaj uważnie słów Halta i postępuj tak jak on, a 

czeka cię chlubna przyszłość.

- Tak, panie - Will znów zasalutował, a baron uderzył lekko wodzami 

szyję swego konia, zwracając go w stronę wesołego miasteczka.

- No, starczy tego - stwierdził. - Nie możemy tak gawędzić przez cały 

dzień. Muszę wybrać się na jarmark. Może w tym roku uda mi się 

wreszcie zarzucić tę przeklętą obręcz na którąś z tych przeklętych 

skrzynek!

Jego rumak postąpił kilka kroków, ale najwyraźniej nagle baronowi 

przyszło coś do głowy, więc powstrzymał go jeszcze na chwilę.

- Chłopcze! - rzucił przez ramię.

- Tak, panie?

- Nie mów Haltowi, że dowiedziałeś się ode mnie, kto poprowadził 

wtedy kawalerię. Nie chcę, żeby się na mnie obraził.

- Tak, panie - uśmiechnął się Will. Wielmoża odjechał, a chłopak 

znów usiadł i czekał na swych przyjaciół.



Rozdział 16

Jenny, Alyss i George pojawili się wkrótce potem. Zgodnie z obietnicą, 

Jenny przyniosła zawinięte w czerwoną szmatkę świeżo upieczone 

przez siebie ciasteczka. Rozłożyła je starannie na ziemi pod jabłonią, 

pozostali zaś zgromadzili się wokół niej. Nawet Alyss, zawsze tak 

pełna godności i dystyngowana, nie mogła się doczekać, by 

skosztować słynnego arcydzieła Jenny.

- Zaczynajmy! - zawołał George. - Umieram z głodu!

- Powinniśmy zaczekać na Horace'a - zaoponowała Jenny, rozglądając 

się dookoła. Jednak rycerskiego czeladnika nie było widać w tłumie.

- Daj spokój - upierał się George. - Przez cały ranek harowałem jak wół 

nad petycją do barona, coś mi się należy od życia!

Alyss westchnęła ciężko, unosząc oczy ku niebu.

- Może rzeczywiście powinniśmy zacząć - zauważyła. - W przeciwnym 

razie usłyszymy wywód prawny, a to zajmie nam cały dzień. Przecież 

możemy odłożyć porcję dla Horace'a.

Will przysłuchiwał się tej wymianie zdań z uśmiechem. George był 

teraz innym człowiekiem. Zupełnie nie przypominał już tego 

onieśmielonego chłopaka, który jąkał się podczas ceremonii Wyboru. 

Najwyraźniej Szkoła Skrybów dobrze mu służyła.



Jenny wydzieliła każdemu z przyjaciół po dwie babeczki, odkładając 

też dwie dla Horace'a.

- W takim razie zaczynajmy - zarządziła. Pozostali łapczywie rzucili 

się na ciasteczka i wkrótce rozległ się zgodny chór pochwał. Reputacja 

Jenny była jak najbardziej uzasadniona.

- Oto, drodzy państwo - oznajmił George, wstawszy i rozłożywszy 

ramiona niczym podczas przemowy sądowej - oto mamy przed sobą 

coś więcej niźli tylko babeczki, Wysoka Ławo. Zwać to cudo zwykłym 

wypiekiem byłoby pomyłką sądową, istną obrazą sprawiedliwości!

- Dawno mu się tak zrobiło? - spytał Will. Alyss uśmiechnęła się.

- Po kilku miesiącach szkółki prawniczej wszyscy robią się tacy. 

Ostatnimi czasy główny problem związany z Georgem polega na tym, 

żeby go jakoś uciszyć.

- Daj spokój, George - Jenny zaczerwieniła się, ale widać było, że 

pochwały sprawiały jej przyjemność. -Zgłupiałeś do reszty.

- To możliwe, piękna panno. Jednak to właśnie za sprawą szlachetnej 

magii tego oto dzieła sztuki mój umysł uległ zmąceniu. To nie ciastko, 

lecz symfonia!

Uniósł pozostałą połówkę babeczki w żartobliwym toaście.

- Uczcijmy więc, panie i panowie, tę wypiekaną symfonię!

Alyss i Will radośnie przyłączyli się do toastu George'a, a potem 

wszyscy czworo wybuchnęli śmiechem.



Niestety, właśnie w tym momencie pojawił się Horace. On jeden z 

nich wszystkich czuł się całkowicie zgnębiony swą nową sytuacją. Nie 

szło tu jedynie o ciężką pracę i twardą dyscyplinę - tego się spodziewał 

i w normalnych okolicznościach nie byłoby to dla niego obciążeniem 

ponad siły. Jednak prócz tego stał się ofiarą bezustannych 

prześladowań ze strony Bryna, Aldy i Jerome'a, przez co jego życie 

przemieniło się w koszmar. Kadeci z drugiego roku nie poprzestawali 

na pastwieniu się nad Horace'em w dzień, budzili go o 

najrozmaitszych porach nocy i zmuszali do spełniania najbardziej 

upokarzających i wyczerpujących poleceń.

Niewyspanie i bezustanny lęk - nigdy bowiem nie wiedział, czy w 

następnej chwili nie pojawią się jego prześladowcy - przyczyniły się do 

tego, że jeszcze bardziej opuścił się w nauce. Inni pierwszoroczniacy 

zdawali sobie sprawę, że jeśli okażą mu choć cień sympatii, mogą tak 

jak on stać się ofiarą, toteż trzymali się od chłopca z daleka, a on czuł 

się całkowicie osamotniony. Wymarzona Szkoła Rycerska okazała się 

dla niego przedsionkiem piekła. Nienawidził jej, ale nie widział 

żadnego sposobu, który pozwoliłby mu uwolnić się od cierpień, a 

zarazem wyjść z sytuacji bez uszczerbku na honorze.

A teraz, gdy wreszcie miał jeden dzień wolny od restrykcji i napięć 

panujących w szkole, gdy przybył na spotkanie ze swoimi dawnymi 

towarzyszami z przytułku, zastał ich już podczas uczty, bawiących się 

w najlepsze. Uraziło go, że nawet na niego nie zaczekali. Nie miał 

pojęcia, że Jenny odłożyła dla niego porcję ciastek. Pomyślał, że 



wszystko zostało już zjedzone i to właśnie jej wina, że o nim nie 

pomyślała. Było to tym boleśniejsze, że ze wszystkich czworga 

towarzyszy Jenny była niu w jakiś sposób najbliższa. Zawsze była 

radosna, przyjazna, zawsze gotowa wysłuchać cudzych zwierzeń. 

Uświadomił sobie, że to właśnie z nią najbardziej chciał się spotkać, a 

teraz poczuł się przez nią podle zdradzony.

W ogóle miał tendencję, by raczej źle myśleć o bliźnich. Alyss zawsze 

się wywyższała - tak mu się przynajmniej zdawało - a Will drażnił się 

z nim, a potem uciekał na drzewo, gdzie Horace nie mógł go dopaść. 

Nie pamiętał już, bo nie chciał pamiętać, jak ciągnął Willa za ucho 

albo trzymał jego głowę pod pachą tak długo, aż mniejszy i słabszy 

chłopak nie krzyknął, że się poddaje.

Na George'a nigdy nie zwracał większej uwagi. Chu-dzielec, który 

siedział z nosem w książkach, był w oczach Horace'a postacią całkiem 

bezbarwną i nudną. A teraz, proszę: robił z siebie błazna przed nimi 

wszystkimi, oni zaś zajadali się ciastkami, nic dla niego nie 

zostawiwszy. .. Nagle poczuł, że nienawidzi ich wszystkich.

- No, ładnie to tak? - spytał z goryczą w głosie. Odwrócili się ku 

niemu, śmiech zamarł na ich twarzach. Jenny odezwała się pierwsza:

- Horace! Jesteś wreszcie! - ucieszyła się i już chciała podbiec do nowo 

przybyłego, ale powstrzymał ją jego odpychający wyraz twarzy.

- Wreszcie? - powtórzył. - Spóźniłem się ledwie parę minut, a już jest 

„wreszcie"? Widzę, że zeżarliście wszystkie ciastka.



Było to wyjątkowo niesprawiedliwe wobec biednej Jenny. Jak 

większość kucharzy, kiedy przyrządziła jakiś przysmak, mało 

interesowało ją samo jedzenie; największą radość sprawiało jej 

przyglądanie się, jak jej wytworami delektują się inni - i oczywiście 

wysłuchiwanie pochwał. Tak więc nie tknęła jeszcze ani jednego ze 

swych ciasteczek. Odkryła serwetkę i pokazała mu dwa czekające na 

niego przysmaki.

Nie, nie - rzekła prędko. - Zostały jeszcze dla ciebie, zobacz!

Jednak nagromadzony gniew i uraza nie pozwalały Horace'owi myśleć 

ani mówić racjonalnie.

- No cóż - stwierdził z przekąsem - może powinienem przyjść trochę 

później, to zdążylibyście zjeść i te.

- Horace! - do oczu Jenny napłynęły łzy. Nie miała pojęcia, co się z nim 

dzieje. Wiedziała tylko, że przez swoje dąsy Horace zaraz zepsuje całe 

spotkanie.

George postąpił krok w stronę Horace'a, przyglądając mu się ciekawie. 

Wysoki, szczupły chłopak przechylił głowę na bok, aby lepiej widzieć 

rycerskiego czeladnika - jakby był to jakiś dziwaczny okaz lub 

przedstawiony sądowi dowód rzeczowy.

- Nie musisz być taki niemiły - zwrócił mu uwagę. Horace jednak nie 

zamierzał wysłuchiwać niczyich pouczeń. Gniewnie odepchnął 

kolegę.



- Odczep się - warknął. - I pilnuj się, kiedy mówisz do wojownika.

- Jeszcze nie jesteś wojownikiem - wypomniał mu Will. - Jesteś 

uczniem, tak samo jak my wszyscy.

Jenny dała mu znak, żeby dał spokój i nie pogarszał sytuacji. Horace, 

który właśnie posilał się zostawionymi dla niego ciastkami, z wolna 

podniósł głowę. Uważnie zmierzył Willa od stóp do głów.

- Oho! - stwierdził. - Widzę, że jest z nami ten lebiega, uczeń szpiega! 

- popatrzył po innych, by sprawdzić, czy śmieją się z jego dowcipu. 

Najwyraźniej jednak nikogo to nie rozbawiło, co wprawiło Horace'a w 

jeszcze bardziej napastliwy nastrój. - Uczysz się u Halta, jak 

podglądać wszystkich i donosić, no nie? - Nie czekając na odpowiedź, 

Horace podszedł do Willa i ujął w palce połę jego peleryny. - A to co za 

szmata? Zabrakło wam farby, żeby pomalować ją na jeden kolor?

- To płaszcz zwiadowcy - wyjaśnił spokojnie Will, powstrzymując 

wzbierający w nim gniew.

Horace parsknął pogardliwie, wpychając pół babeczki do ust i 

rozsypując okruszki.

- Przestań być taki niemiły - powtórzył George. Horace poczerwieniał 

na twarzy i odwrócił się do ucznia Szkoły Skrybów.

- Pilnuj swego języka, mały! - wrzasnął. - Rozmawiasz z rycerzem!

- Z czeladnikiem, który może kiedyś zostanie rycerzem - poprawił go 

znów Will, kładąc nacisk na słowo „czeladnik".



Horace poczerwieniał jeszcze bardziej i rzucił mu wściekłe spojrzenie. 

Will spiął się w sobie, czując, że zaraz zostanie zaatakowany. Jednak 

coś w oczach Willa i jego zdecydowana postawa powstrzymały 

Horace'a. Will nigdy dotąd nie zachowywał się tak wyzywająco. W 

przeszłości, kiedy mu groził, widział w jego oczach tylko strach. 

Natomiast teraz dostrzegł determinację i pewność siebie, co zbiło go z 

tropu.

Tak więc zamiast tego zajął się Georgem. Pchnął go mocno w pierś.

- Tu masz coś niemiłego! - rzucił, gdy wysoki chudzielec zachwiał się i 

zaczął młócić ramionami powietrze, próbując odzyskać równowagę. 

Przy okazji musnął ręką Wyrwij a. Wystraszony konik, który dotąd 

spokojnie skubał trawę, wspiął się na tylne nogi, naciągając wodze.

- Spokojnie, Wyrwij - powiedział Will, a kucyk natychmiast przestał 

wierzgać. Teraz jednak uwagę Horace^ przykuło zwierzę, którego 

dotąd nie zauważył. Podszedł do konika i przyjrzał się jego kudłatej 

postaci.

- A to co znowu? - spytał z udawanym niedowierzaniem. - Kto tu 

przyprowadził to wielkie, brzydkie psi-sko?

Will zacisnął pięści.

- To mój koń - wyjaśnił spokojnie. Mógł znieść docinki Horace'a 

dotyczące swojej osoby, ale nie zamierzał pozwolić, by ten osiłek 

obrażał jego ulubieńca.



Horace ryknął śmiechem.

- To ma być koń? To nie jest żaden koń! W naszej szkole jeździmy na 

prawdziwych koniach, nie jakichś kudłatych kundlach! W dodatku 

coś mi się zdaje, że przydałoby się go porządnie wykąpać! - zmarszczył 

nos, udając, że obwąchuje Wyrwija.

Zwierzak spojrzał z ukosa na Willa. Co to za prostak? - pytały jego 

oczy. Wówczas Will, starannie pilnując się by na jego twarzy nie 

pojawił się złośliwy uśmiech stwierdził niedbałym tonem:

- To jest koń zwiadowcy. Tylko zwiadowca może go dosiąść.

Horace znów wybuchnął głośnym śmiechem.

- Moja babka mogłaby dosiąść tego pokurcza!

- Może by mogła, kto wie? - zgodził się Will. - Ale założę się, że ty nie 

dasz rady.

Nim zdążył wypowiedzieć te słowa, Horace już odwiązywał wodze. 

Wyrwij popatrzył na Willa i chłopiec przysiągłby, że konik 

nieznacznie skinął głową.

Horace bez trudu wskoczył na grzbiet Wyrwija. Kucyk ani drgnął.

- Łatwizna! - napuszył się Horace, a potem uderzył piętami w bogi 

Wyrwija. - Rusz się, piesku! Pobiegamy sobie.

Will dostrzegł, jak wszystkie mięśnie tułowia i nóg Wyrwija spinają 

się, a w następnej sekundzie kucyk wyskoczył w powietrze na 



wszystkich czterech nogach, skręcił się gwałtownie, opadł na przednie 

kopyta i wyrzucił zad w powietrze.

Przez kilka chwil Horace unosił się w powietrzu niczym ptak. 

Wylądował z głośnym łoskotem na plecach, wzbijając chmurę kurzu. 

George i Alyss z niedowierzaniem, ale i zachwytem, przyglądali się, 

jak oszołomiony i zaskoczony osiłek próbuje dojść do siebie. Jenny w 

pierwszym odruchu chciała podejść i sprawdzić, czy nic mu się nie 

stało, ale zatrzymała się w pół kroku, zagryzając usta. Horace sam się 

prosił o to, co go spotkało - pomyślała.

Być może istniał jeszcze cień, malutki cień szansy, że na tym się 

skończy. Jednak Will nie mógł powstrzymać pokusy, by mieć ostatnie 

słowo.

- Może powinieneś poprosić swoją babkę o kilka lekcji jazdy konnej - 

zaproponował z kamienną twarzą. George i Alyss zdołali zachować 

powagę, ale Jenny niestety zachichotała, nim zdążyła się opanować.

W jednej chwili Horace zerwał się na nogi z twarzą pociemniałą od 

gniewu. Rozejrzał się szybko dookoła, ujrzał leżącą na ziemi 

odłamaną gałąź jabłoni, chwycił ją i uniósł nad głowę, rzucając się w 

kierunku Wyrwija.

- Ja ci pokażę, przeklęta bestio! - wrzasnął wściekle i wymierzył 

potężny cios. Konik odskoczył na bok, unikając uderzenia, a nim 

Horace zdołał znów unieść gałąź, Will skoczył na niego.

Wylądował na plecach Horace'a z takim impetem, że obaj runęli na 



ziemię. Tarzali się przez chwilę, mocując się ze sobą. Wyrwij, widząc 

swego pana w niebezpieczeństwie, rżał nerwowo i wspinał się na 

zadnie nogi.

Waląc na oślep, Horace w pewnym momencie trafił Willa w ucho. 

Zaraz potem Willowi udało się oswobodzić prawą rękę i z całej siły 

walnąć Horace'a w nos.

Po twarzy większego z chłopców pociekła krew. Trzy miesiące 

treningu u Halta sprawiły, że mięśnie Willa stwardniały i nabrały 

krzepy. Jednak i Horace przez ten czas nie próżnował. Walnął 

przeciwnika w brzuch tak potężnie, że Will stracił oddech i stęknął 

głucho.

Horace dźwignął się wówczas na nogi, ale Will ruchem wyuczonym od 

Halta podciął go, więc przyszły rycerz znów runął na ziemię.

„Zawsze uderzaj pierwszy" - tę zasadę Halt wbijał mu do głowy 

podczas długich godzin spędzonych na ćwiczeniu walki wręcz. Toteż 

gdy tamten znów wylądował na plecach, Will rzucił się na niego, 

próbując przygwoździć jego ramiona kolanami.

Jednak wówczas poczuł, że ktoś żelazną ręką chwyta go za kołnierz i 

unosi w powietrze, niczym rybę złowioną na haczyk, nie zważając na 

jego wyrywanie się i protesty.

- Co tu się dzieje, wy łobuzy? - rozległ się donośny, gniewny głos koło 

jego ucha.



Will wykręcił głowę i zorientował się, że rozdzielił ich sam sir Rodney, 

Mistrz Szkoły Rycerskiej. Rosły wojownik był najwyraźniej bardzo 

zagniewany. Horace dźwignął się i stanął na baczność. Sir Rodney 

puścił kołnierz Willa; uczeń zwiadowcy upadł na ziemię jak worek 

kartofli. W następnej chwili także i on stanął wyprostowany.

- Dwaj czeladnicy - zagrzmiał sir Rodney - którzy tłuką się jak 

najgorsza hołota i psują święto! Co gorsza, jeden z nich to uczeń mojej 

szkoły!

Will i Horace stali ze wzrokiem wbitym w ziemię.

- No, mów, Horace. Co tu się wyprawia?

Horace przestąpił z nogi na nogę i poczerwieniał. Nie odpowiedział, 

więc sir Rodney zwrócił się do Willa.

- W takim razie ty mi powiedz, czeladniku zwiadowcy! O co wam 

poszło?

Will zawahał się.

- Pobiliśmy się i tyle, panie - wymamrotał.

- To sam widzę! - krzyknął Rodney. - Nie jestem aż takim durniem!

Czekał jeszcze przez chwilę, myśląc, że któryś z chłopców coś powie 

na swoje wytłumaczenie. Jednak obaj milczeli. Sir Rodney westchnął 

ciężko. Ech, ci chłopcy, jeśli nie plączą się pod nogami, to się biją. A 

jak się nie biją, to albo kradną, albo coś psują.



- No, dobra - odezwał się wreszcie. - Koniec bójki, podajcie sobie ręce 

na zgodę.

Zawiesił głos, a ponieważ żaden z chłopców nie ruszył się, ryknął 

głosem, jakiego używał wydając komendy na placu ćwiczebnym:

- WYKONAĆ!

Will i Horace niechętnie podali sobie dłonie. Jednak gdy Will spojrzał 

w oczy Horace'a, pojął, że jego przeciwnik wcale nie uważa sprawy za 

załatwioną.

Skończymy innym razem - mówiło gniewnie spojrzenie Horace'a.

Kiedy tylko zechcesz - odpowiedziały mu oczy ucznia zwiadowcy.

Rozdział 17

Gdy Will i Halt wracali stępa z lasu, pola pokryte były grubą warstwą 

pierwszego tej zimy śniegu.

Minęło sześć tygodni od konfrontacji podczas Dnia Plonów, a spór z 

Horacem nadal pozostał nierozstrzygnięty. Po prostu nie nadarzyła się 

po temu okazja, obaj mieli mnóstwo zajęć, a ich drogi rzadko się 

krzyżowały.

Will widział w tym czasie rycerskiego czeladnika kilkakrotnie, ale za 

każdym razem z daleka. Nie zamienili ani słowa, nawet nie wymienili 

spojrzeń. Jednak Will wiedział, że uraza pozostała i pewnego dnia 

musi dojść do spotkania.



Co dziwne, myśl ta nie wprawiała go w taki niepokój, jaki bez 

wątpienia pojawiłby się jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Nie żeby 

tęsknił za wznowieniem bójki z Horace'em, jeśli jednak musiało dojść 

do starcia, nie lękał się go. Z niemałą satysfakcją wspominał solidny, 

mocny cios, który wylądował na nosie Horace'a. Z pewnym 

zaskoczeniem zdał sobie sprawę, że wspomnienie to było tym milsze, 

że wszystko rozgrywało się w obecności Jenny oraz - i to go zaskoczyło 

najbardziej -Alyss. Choć walki nie dokończyli, dała ona Willowi 

niejeden temat do rozmyślań.

Jednak nie powinien oddawać im się w tej chwili, co uświadomił sobie, 

gdy gniewny głos Halta przywołał go do rzeczywistości.

- Czy mógłbyś łaskawie powrócić do tropienia śladów, czy też masz coś 

ważniejszego do roboty? - upomniał ucznia.

Will szybko rozejrzał się, próbując dostrzec ślady, o których mówił 

Halt. Kopyta końskie prawie nie czyniły hałasu na świeżym, 

puszystym śniegu, którego gładką powierzchnię tu i ówdzie przecinały 

tropy zwierząt, a zadanie Willa polegało na tym, by je dostrzec i 

rozpoznać. Miał bystre oczy i dobrą pamięć, więc zazwyczaj radził 

sobie w tej dziedzinie bardzo sprawnie, przy tym tropienie należało do 

jego ulubionych zajęć. Jednak chwila zamyślenia sprawiła, że poczuł 

się zdezorientowany i nie miał pojęcia, gdzie powinien szukać tropów, 

o których mówił Halt.

- Tutaj - stwierdził Halt lodowatym tonem, pokazując na lewo od 



siebie. Ton jego głosu wyraźnie dawał do zrozumienia, że nie ma 

zamiaru drugi raz podpowiadać swojemu uczniowi. Will uniósł się w 

strzemionach i pochylił, by lepiej zobaczyć wgłębienia na śniegu.

- Królik - powiedział od razu. Hak popatrzył na niego z ukosa.

- Królik? - zdziwił się, więc Will spojrzał raz jeszcze i natychmiast się 

poprawił.

- Króliki - stwierdził, kładąc akcent na ostatniej sylabie, wskazującej 

liczbę mnogą. Halt wymagał od niego odpowiedzi nie tylko 

prawidłowych, ale i dokładnych.

- No właśnie - burknął Halt. - Gdyby to były ślady Skandów, to lepiej, 

żebyś wiedział, ilu ich masz przed sobą.

- Pewnie tak - zgodził się potulnie Will.

- Pewnie? - powtórzył Halt, przedrzeźniając go. - Zapewniam cię, 

Willu, że różnica między jednym Skandem w okolicy a pół tuzinem 

jest doprawdy znaczna.

Will bez słowa skinął głową. Jedną ze zmian, jakie zaszły ostatnimi 

czasy w ich wzajemnych relacjach, był fakt, że Halt niemal już nigdy 

nie zwracał się do niego „chłopcze". Teraz prawie zawsze mówił do 

niego po imieniu. Willowi sprawiało to przyjemność. Miał dzięki temu 

poczucie, że zwiadowca o kamiennej twarzy poniekąd go 

zaakceptował. Szkoda jednak, że nigdy się przy tym nie uśmiechał.

Albo że nie uśmiechnął się chociaż jeden raz.



Głęboki głos Halta wyrwał go znów z zamyślenia.

- No więc... króliki. To wszystko?

Will spojrzał znowu. Niełatwo było dostrzec coś więcej pod śladami 

królików, ale jednak zauważył jeszcze inne tropy.

- Gronostaj! - oznajmił triumfalnie, a Halt pokiwał głową.

- Gronostaj, a jakże - zgodził się. - Powinieneś jednak mieć na uwadze, 

że było tu coś jeszcze, Willu. Spójrz, jak głębokie są te ślady królików. 

Najwyraźniej coś je wystraszyło. Kiedy widzisz takie tropy, to znak, że 

należy szukać czegoś więcej.     - Rozumiem - stwierdził Will. Halt 

jednak potrząsnął głową.

- Rozumiesz, ale nie widzisz. Zbyt często nie widzisz, bo nie potrafisz 

się skupić i utrzymać tego skupienia. Musisz nad tym popracować.

Will nie odezwał się, tym razem po prostu przyjął krytyczną uwagę 

zwiadowcy. Nauczył się już, że Halt nie czyni takich uwag bez 

powodu. A jeśli nawet miał coś na swoją obronę, tłumaczenie i tak 

zdałoby się na nic.

Jechali w milczeniu. Will wytężał wzrok, wypatrując dalszych śladów. 

Przejechali jeszcze około kilometra; zbliżali się już do domu, kiedy coś 

dostrzegł.

- Spójrz, Halt! - zawołał, wskazując na spore zagłębienie w śniegu tuż 

obok ścieżki. - Co to takiego?

Halt podjechał bliżej. Tropy, jeśli to były tropy, nie przypominały 



żadnych innych, jakie Will dotąd widział. Zwiadowca podprowadził 

konia tuż do krawędzi ścieżki.

- Hm - rzekł w zamyśleniu. - Tych śladów jeszcze ci nie pokazywałem. 

Nieczęsto się je widuje w ostatnich czasach, więc przyjrzyj się dobrze, 

Willu.

Zeskoczył lekko z siodła i podszedł do interesującego miejsca, brnąc 

po kolana w śniegu. Will podążył za nim.

- Ale co to? - spytał chłopiec.

- Dzik - odparł krótko Halt. - Dzik, i to duży.

Will rozejrzał się nerwowo dookoła. Co prawda nigdy dotąd nie 

widział tropów odyńca w śniegu, ale wiedział wystarczająco wiele o 

tych stworzeniach, by mieć świadomość, że są one bardzo, ale to 

bardzo niebezpieczne.

Halt zauważył jego nerwowe spojrzenie i uczynił uspokajający gest 

ręką.

- Spokojnie - powiedział. - Nie ma go w pobliżu.

- Czy można to stwierdzić po śladach? - zdziwił się Will. Wpatrywał 

się zafascynowany w śnieg. Głębokie koleiny i zagłębienia uczyniło 

bardzo duże zwierzę. Nie tylko wielkie, ale i wyjątkowo groźne.

- Nie, po śladach nie - odpowiedział spokojnie Halt. - Jednak gdyby 

gdziekolwiek w okolicy znajdował się odyniec tej wielkości, oba nasze 

konie wyczułyby go i narobiły takiego zgiełku, rżąc i tupiąc kopytami, 



że nie słyszelibyśmy własnych myśli.

- Aha - mruknął Will, który trochę się zawstydził i przestał już ściskać 

tak mocno w dłoni majdan łuku. Jednak, pomimo zapewnień 

zwiadowcy, bezwiednie rozejrzał się raz jeszcze dookoła i spojrzał za 

siebie. W tej samej chwili jego puls przyspieszył, a serce zaczęło bić 

mocniej.

Gęste zarośla po drugiej stronie traktu poruszały się, choć 

nieznacznie. Dawniej uznałby, że dzieje się to za sprawą wiatru i 

zlekceważył; jednak dzięki szkoleniu Halta jego zmysł obserwacyjny i 

zdolność kojarzenia ze sobą prostych faktów wyostrzyły się: otóż w tej 

chwili nie było wiatru. Nawet najmniejszego podmuchu.

A zarośla nadal się poruszały.

Sięgnął powoli do kołczanu - powoli, by gwałtownym ruchem nie 

spłoszyć kryjącego się w krzakach stworzenia. Wydobył strzałę i 

założył ją na cięciwę.

- Halt? - powiedział to cicho, ale w jego głosie słychać było jednak 

lekkie drżenie. Nie miał pojęcia, czy taki łuk byłby w stanie 

powstrzymać szarżującego odyńca.... miał wrażenie, że raczej nie.

Halt zerknął w jego stronę, potem na grot strzały i w kierunku przez 

nią wskazywanym.

- Mam nadzieję, że nie zamierzasz ustrzelić na kolację tego biednego 

starego wieśniaka, który kryje się w zaroślach - stwierdził. Rzekł 



jednak te słowa podniesionym głosem, tak żeby słychać go było 

również po drugiej stronie drogi i w krzakach.

Gałęzie natychmiast poruszyły się gwałtownie i Will usłyszał czyjś 

bardzo zaniepokojony głos:

- Nie strzelajcie, dobry panie! Proszę, proszę, nie strzelajcie! To 

przecież tylko ja!

Zarośla rozchyliły się, wyszedł z nich pospiesznym krokiem 

wystraszony starzec o niechlujnym wyglądzie. Spieszył się tak bardzo, 

że zaplątał się stopą w gałęzie i runął jak długi w śnieg. Dźwignął się 

jednak czym prędzej, z rękami uniesionymi do góry i otwartymi 

dłońmi, by pokazać, że nie jest uzbrojony. Zmierzając ku nim, 

powtarzał bez przerwy:

- To tylko ja, panie! Nie ma po co strzelać, panie! To tylko ja, 

przysięgam, nikomu nic złego nie zrobię, a zwłaszcza takim, jak wy!

Wyszedł na środek traktu, wpatrując się w trzymany przez Willa łuk i 

lśniący, niepokojąco ostry grot strzały. Will przyjrzał mu się, a 

następnie opuścił łuk. Starzec był chudy jak szczapa, odziany w 

brudną i podartą sukmanę. Miał długie, niezdarne kończyny i ogólnie 

był bardzo kościsty. Całości dopełniała przybrudzona siwa broda i 

łysina na czubku głowy.

Starzec zatrzymał się parę metrów przed nimi i z nerwowym 

uśmiechem zapewnił raz jeszcze, zwracając się do obu 

zakapturzonych postaci:



- To tylko ja.

Rozdział 18

Will uśmiechnął się mimo woli. Trudno było wy-obrazić sobie 

dokładniejsze przeciwieństwo wściekłego, groźnego odyńca.

- Skąd wiedziałeś, że tam jest? - spytał Halta półgłosem.

Zwiadowca machnął niedbale ręką.

- Dostrzegłem go parę minut temu. Z czasem nauczysz się wyczuwać, 

kiedy ktoś na ciebie patrzy. Jak już wyczujesz, zaczynasz się za tym 

kimś rozglądać.

Will pokręcił głową z podziwem. Halt posiadał niemal 

nadprzyrodzoną umiejętność obserwacji. Nic dziwnego, że 

mieszkańcy zamku czuli przed nim zabobonny lęk!

- No dobra - rzekł Halt surowo - czemu tak się skradałeś? Kto kazał ci 

nas szpiegować?

Starzec nerwowo zatarł dłonie, spoglądając na przemian na Halta i ku 

grotowi strzały, skierowanej teraz w dół, lecz wciąż założonej na 

cięciwę łuku Willa.

- Gdzieżbym tam szpiegował, panie! Nie, skądże! Wcale nie 

szpiegowałem. Usłyszałem tylko jakiś hałas i pomyślałem sobie, że to 

ten wielki świniak tu wraca, to i żem się schował! A tymczasem to 

panowie nadjeżdżali.



Halt ściągnął brwi.

- Wziąłeś mnie za dzika? - spytał. Wieśniak znów potrząsnął głową.

- Nie. Nie. Nie. Nie - powtórzył. - Gdzieżby, panie. Przynajmniej nie 

kiedym was ujrzał! Ale wonczas przecie nie wiedziałem, kto zacz. Czy 

nie jacy zbóje.

- Co tu robisz? - przesłuchiwał go dalej Halt. - Nie pochodzisz z tych 

stron, prawda?

Wieśniak, który ze wszech miar pragnął go zadowolić, znów pokręcił 

głową.

- Gdzie tam, panie. Przybyłem aż znad rzeki Willowtree! - oznajmił. - 

Szedłem tropem tego świniaka, w nadziei, że trafi się ktoś, kto go 

przerobi na bekon.

Halt nagle zainteresował się słowami nieznajomego. Przestał 

wypytywać go żartobliwie surowym tonem, teraz jego głos brzmiał 

rzeczowo i poważnie.

- A, to znaczy widziałeś dzika, tak? - spytał, a wieśniak znów zatarł 

dłonie i rozejrzał się lękliwie wokół, jakby spodziewał się, że „świniak" 

w każdej chwili może wyskoczyć zza drzew.

- A jakże, widziałem. I słyszałem. I nie chcę go więcej oglądać. 

Powiadam, panie, bestia, jakich mało!

Halt zerknął w stronę śladów.



- Mały nie jest, to pewne - mruknął.

- Diabeł wcielony, panie! - ciągnął wieśniak. - Istny diabelski pomiot. 

Dla takiego rozszarpać człeka czy konia, to jak zjeść śniadanie!

- Co w takim razie planowałeś? - spytał Halt, a potem dodał: - A tak 

przy okazji, jak się nazywasz?

Wieśniak skłonił się i uniósł dłoń do czoła w pozdrowieniu.

- Piotr, panie. Mówią na mnie Solny Piotr, tak mnie wołają, panie, bo 

lubię sobie nieźle mięsko posolić. Słowo daję.

- Nie wątpię - odparł Halt. - Ale pytałem cię, co zamierzałeś uczynić w 

sprawie tego dzika?

Solny Piotr podrapał się po głowie, miał w tej chwili niezbyt mądrą 

minę.

- Prawdę rzekłszy, nie wiem. Myślał żem sobie -znajdę jakiego 

żołnierza albo rycerza czy wojownika, co mu da radę. Albo i 

zwiadowcę - dodał po namyśle.

Will uśmiechnął się. Halt, który uprzednio przyklęknął, by przyjrzeć 

się śladom na śniegu, wstał. Otrzepał biały puch z kolana i podszedł 

do miejsca, gdzie stał Solny Piotr, przestępujący nerwowo z nogi na 

nogę.

- Pewnie dzik spowodował niemałe zniszczenia? -spytał, a stary 

skwapliwie pokiwał głową.



- Ano, panie! Jakże by inaczej! Trzy psy ubił. Płoty pozwalał i szkód w 

polu narobił, a jakże. Mało co mojego zięcia nie ukatrupił, kiedy ten 

próbował go dopaść. Jakem mówił, panie, istny diabeł!

Halt w zamyśleniu podrapał się po brodzie.

- Hm - odezwał się. - Bez wątpienia powinniśmy coś w tej sprawie 

zrobić. - Zerknął na słońce, które stało już nisko nad horyzontem po 

zachodniej stronie nieba, a potem zwrócił się do Willa: - Ile zostało 

nam jeszcze światła dziennego, Willu?

Will przyjrzał się położeniu słońca. Ostatnio Halt nie zaniedbywał 

żadnej okazji, by nauczyć go czegoś nowego lub sprawdzić zdobytą już 

wiedzę i posiadane umiejętności. Wiedział też dobrze, że oczekuje od 

niego wyważonej i przemyślanej odpowiedzi. Raczej trafnej niż 

pochopnej.

- Trochę ponad godzinę? - zapytał. Ujrzał, jak brwi Halta ściągają się, 

a czoło marszczy i poniewczasie przypomniał sobie, że zwiadowca 

wyjątkowo nie cierpi, kiedy ktoś odpowiada mu pytaniem na pytanie.

- Chcesz wiedzieć, czy chcesz powiedzieć? - zirytował się jak zwykle w 

takich sytuacjach Halt. Niezadowolony z siebie, Will potrząsnął 

głową.

- Nieco ponad godzinę - stwierdził teraz pewniejszym tonem, ku 

usatysfakcjonowaniu zwiadowcy.

- Prawidłowo - pochwalił go. - Doskonale, Solny Piotrze, chcę, żebyś 



zaniósł wiadomość do barona Aralda -rzekł, zwracając się do starego 

wieśniaka.

- Barona Aralda? - powtórzył ten niespokojnie. Halt przybrał surowy 

wyraz twarzy.

- Widzisz, co narobiłeś? - zwrócił się do Willa. -Przez ciebie i on 

zaczął odpowiadać pytaniami na pytania!

- Przykro mi - mruknął Will, uśmiechając się mimo woli. Halt 

pokręcił karcąco głową i podjął przemowę do Solnego Piotra.

- Tak jest, do barona Aralda. Jeśli pójdziesz jeszcze milę czy dwie tą 

drogą, ujrzysz jego zamek.

Solny Piotr przysłonił oczy dłonią i spojrzał w dal, jakby już stąd mógł 

ujrzeć siedzibę wielmoży.

- Zamek, powiadacie? - w jego głosie słychać było powątpiewanie. - 

Nigdy w życiu nie widziałem żadnego zamku!

Halt westchnął, zaczynał się niecierpliwić. Roztrzepanie starego 

gaduły, którego umysł nie był w stanie trzymać się właściwego tematu, 

stawało się trudne do zniesienia.

- Tak jest, mówiłem o zamku. Podejdziesz do strażnika u bramy...

- A duży ten zamek? - spytał starzec.

- Zamek jest OGROMNY! - ryknął na niego Halt. Przerażony Solny 

Piotr odskoczył do tyłu. Na jego obliczu malowała się uraza.



- Nie trzeba krzyczeć, młody panie - ofuknął go. -Przecie ja tylko 

pytałem, nic więcej.

- Więc przestań pytać i bez przerwy mi przerywać -polecił zwiadowca. 

- Tracimy przez to tylko czas. Słuchasz mnie uważnie?

Solny Piotr skinął głową.

- Doskonale - mówił dalej Halt. - Podejdziesz więc do strażnika 

stojącego u bramy i powiesz, że masz wieść dla barona Aralda i że 

przychodzisz od Halta.

Twarz starca ożywiła się, to imię wyraźnie nie było mu obce.

- Od Halta? - spytał. - Ale nie zwiadowcy Halta?

- Owszem - odparł Halt znużonym tonem. - Od zwiadowcy Halta.

- Tego samego, który poprowadził zbrojnych, by pokonali wargalów 

Morgaratha? - dopytywał się Solny Piotr.

- Właśnie od niego - potwierdził Halt niebezpiecznie niskim głosem. 

Solny Piotr rozejrzał się wokół.

- No dobrze - stwierdził. - A gdzie on jest?

- To ja jestem Halt! - zagrzmiał na niego zwiadowca, krzycząc mu 

prosto w twarz. Stary wieśniak znów cofnął się o parę kroków. Szybko 

jednak doszedł do siebie i stanowczo pokręcił głową.

- Nie, nie, nie - powiedział. - Nie możecie nim być, panie. Przecie 

zwiadowca Halt jest wzrostu dwóch mężczyzn i w barach taki sam 



szeroki. Toć to olbrzym, panie! Niepokonany, w boju nieustraszony, ot 

co. Nie może być, żebyście to wy nim byli, panie.

Halt odwrócił się, starając opanować gniew. Will natomiast bawił się 

coraz lepiej.

-Ja... jestem... Halt - wycedził zwiadowca z naciskiem, by Solny Piotr 

nie miał ani cienia wątpliwości. -Kiedy byłem młodszy, byłem wyższy i 

szerszy w barach. Teraz jednak się skurczyłem - patrzył groźnie 

wieśniakowi prosto w oczy. - Zrozumiałeś?

- Skoro tak powiadacie... - Solny Piotr zawiesił głos. Wciąż nie wierzył 

zwiadowcy, ale w jego oczach dostrzegł groźny błysk, dający do 

zrozumienia, że dalszy spór mógłby się dla niego źle skończyć.

- Wyśmienicie - stwierdził Halt lodowatym tonem. -Otóż powiesz 

baronowi, że Halt i Will...

Solny Piotr miał właśnie zadać następne pytanie, ale Halt położył mu 

dłoń na ustach, a drugą ręką wskazał chłopca, stojącego obok 

Wyrwija.

- To jest Will. - Solny Piotr gorliwie skinął głową; dłoń zwiadowcy była 

mocno zaciśnięta na jego twarzy, co skutecznie zapobiegło dalszym 

pytaniom. – Powiedz mu, że Halt i Will są na tropie odyńca - ciągnął 

zwiadowca. - Kiedy znajdziemy jego kryjówkę, powrócimy do zamku. 

Tymczasem, niech baron zbierze swych ludzi i przygotuje się na łowy 

jutro rano. Z wolna cofnął rękę, odejmując ją od ust wieśniaka.



- Zapamiętałeś wszystko? - spytał. Solny Piotr skwapliwie skinął 

głową.

- W takim razie powtórz - nakazał mu Halt.

- Iść do zamku, powiedzieć strażnikowi przy bramie, że jest 

wiadomość od pana... Haka... dla barona. Powiedzieć, że jesteście, 

panie... że Halt... i on... ten, Will... są na tropie odyńca i szukają jego 

kryjówki. Powiedzieć, coby gotowali się jutro na łowy.

- Dobrze - stwierdził Halt. Skinął w stronę Willa i obaj wskoczyli na 

siodła. Solny Piotr stał pośrodku drogi i spoglądał na nich. - No, 

ruszaj! - zawołał Halt.

Wieśniak uszedł parę kroków, lecz gdy uznał, że dzieli ich już 

bezpieczna odległość, odwrócił się i zawołał do zwiadowcy o 

posępnym obliczu:

- Wcale wam nie wierzę, panie, nic a nic! Nie ma tak, żeby człek się z 

wiekiem tyle skurczył!

Halt westchnął ciężko i skierował swojego konia w stronę lasu.

Rozdział 19

Jechali stępa w zapadającym zmroku, przechyleni w siodłach, by 

łatwiej śledzić trop dzika.

Przyznać trzeba, że nie było to trudne. Potężne cielsko pozostawiło w 

śniegu głębokie wyżłobienie, zresztą nawet latem nietrudno byłoby 



odnaleźć jego ślad. Odyniec najwyraźniej był rozjuszony, uderzał 

kłami w drzewa, deptał poszycie, pozostawiając widoczne oznaki 

zniszczenia.

- Halt? - spytał trochę niepewnie Will, gdy ujechali już około pół mili 

gęstym lasem.

- Hm? - mruknął zwiadowca bez zainteresowania.

- Po co trudzić barona? Czy nie moglibyśmy ustrzelić tego dzika z 

naszych łuków?

Halt pokręcił głową.

- Jest na to zbyt wielki, Willu. Świadczą o tym rozmiary śladów. Trzeba 

by z pół tuzina strzał, żeby go położyć trupem, a i wówczas nie padłby 

od razu. Gdy ma się do czynienia z taką bestią, trzeba się mieć na 

baczności.

- Jak więc to się robi?

Halt rzucił okiem w jego stronę.

- Jasne, przecież nigdy nie widziałeś prawdziwego polowania...

Will potrząsnął głową. Halt powstrzymał konia, by wyjaśnić chłopcu, 

w czym rzecz; Will zatrzymał Wyrwi-ja u jego boku.

- Po pierwsze - zaczął zwiadowca - do tego potrzebne są psy. Bowiem 

jest jeszcze drugi powód, dla którego nie możemy po prostu go dopaść 

i ustrzelić z łuków. Prawdopodobnie, gdy go znajdziemy, skryje się w 



jakimś gąszczu, w krzakach czy zagajniku, gdzie nie zdołamy się 

bezpiecznie dostać. Natomiast psy wypłoszą go z kryjówki, wokół 

której będzie już czekać krąg myśliwych z oszczepami.

- Którymi będą w niego ciskać? - spytał Will.

- Nie, o ile mają choć trochę oleju w głowie - odpowiedział Halt. - 

Oszczep na dzika ma ponad dwa metry długości i zakończony jest 

dwusiecznym, długim grotem z rodzajem poprzecznego jelca u 

nasady. Idzie o to, żeby odyniec ruszył na oszczepnika, szarżując. Ten 

wówczas zatyka drzewce w ziemię i nachyla oszczep tak, by zwierz 

nadział się na ostrze. Poprzeczny jelec służy temu, by powstrzymać 

impet dzika, w przeciwnym razie oszczep mógłby przejść na wylot, a 

ranna bestia dopadłaby myśliwego.

Will nie był zachwycony.

- Brzmi to niebezpiecznie. Zwiadowca skinął głową.

- Bo jest niebezpieczne. Jednak ludzie tacy jak baron i sir Rodney oraz 

inni rycerze uwielbiają podobne zabawy. Za żadne skarby nie 

wyrzekliby się polowania na odyńca, skoro nadarza się okazja.

- A ty? - zaciekawił się Will. - Też będziesz miał oszczep?

Halt pokręcił głową.

- Nie, będę siedział sobie na grzbiecie Abelarda - odparł - a ty na 

grzbiecie Wyrwija. A to na wypadek, gdyby dzik przebił się przez krąg 

myśliwych lub gdyby był tylko raniony i uciekł.



- Ale co zrobimy, kiedy tak się stanie?

- Dopadniemy go, nim znów skryje się w gąszczu -oznajmił Halt 

ponuro. -I wtedy rzeczywiście ustrzelimy go z naszych łuków.

***

Następnego dnia była sobota, toteż po śniadaniu uczniowie Szkoły 

Rycerskiej mieli czas wolny, który mogli spędzić, jak tylko chcieli. Co 

do Horace'a, oznaczało to zazwyczaj usilne starania, by schodzić z 

oczu Aldzie, Brynowi i Jerome'owi. Wkrótce jednak prześladowcy 

zorientowali się, że chłopak próbuje im uciec, toteż zazwyczaj czekali 

na niego u wyjścia z sali jadalnej. Gdy tego ranka wyszedł na plac 

manewrowy, ujrzał, że już tam są z niewróżącymi nic dobrego, 

szyderczymi uśmiechami na twarzach. Zawahał się, ale było już zbyt 

późno, żeby zawrócić. Powłócząc nogami, ruszył w ich stronę.

- Horace! - drgnął, gdy ktoś z tyłu zawołał go po imieniu. Odwrócił się 

i zobaczył sir Rodneya, który teraz spoglądał z dziwnym wyrazem 

twarzy ku trzem kadetom, oczekującym na dziedzińcu. Horace 

zastanawiał się nieraz, czy mistrz wie o prześladowaniach, jakich 

systematycznie padał ofiarą, ale przypuszczał, że raczej tak. Pewnie 

chodziło o zahartowanie młodszych uczniów Szkoły Rycerskiej.

- Tak jest! - krzyknął, zastanawiając się jednocześnie, czym zawinił. 

Jednak rysy Rodneya nie wyrażały gniewu, przeciwnie; uśmiechał się 

do młodzieńca i wyglądał na bardzo zadowolonego z jakiejś 

przyczyny.



- Spocznij, Horace. W końcu to sobota. Byłeś kiedyś na polowaniu?

- Ee... nie, panie - choć sir Rodney pozwolił mu przyjąć swobodniejszą 

postawę, wciąż prężył się na baczność.

- Pora, żebyś zobaczył, jak to się odbywa. Zgłoś się do zbrojowni po 

oszczep na dziki i nóż myśliwski, niech Ulf wyda ci konia, a za 

dwadzieścia minut masz się do mnie zgłosić.

- Tak jest! - wykrzyknął Horace, a sir Rodney zatarł ręce. Wyraźnie był 

w znakomitym humorze.

- Zdaje się, że Halt i jego czeladnik wytropili dla nas odyńca. Mamy 

okazję się zabawić! - uśmiechnął się zachęcająco do Horace'a i 

odszedł, by zająć się własnym ekwipunkiem. Gdy chłopak rozejrzał się 

po dziedzińcu, spostrzegł, że Aida, Bryn i Jerome znikli bez śladu. 

Gdyby zastanowił się przez chwilę, czemu trzej złośliwcy woleli nie 

pokazywać się na oczy sir Rodneyowi, może doszedłby do jakichś 

wniosków, teraz jednak myśli jego zaprzątnęło coś innego, 

zastanawiał się bowiem, co go czeka podczas polowania na dzika.

***

Późnym rankiem prowadzeni przez Halta myśliwi dotarli w okolicę 

kryjówki odyńca.

Bestia zaszyła się w gęstych zaroślach pośród lasu. Halt i Will znaleźli 

kryjówkę poprzedniego wieczoru, tuż przed zapadnięciem nocy.



Gdy łowcy dotarli już blisko, Halt dał znak, a wówczas baron i jego 

rycerze zsiedli z koni, pozostawiając je pod opieką jednego ze 

stajennych. Ostatnie sto metrów wszyscy przebyli pieszo. Tylko Halt i 

Will pozostali w siodłach.

Oddział liczył piętnastu myśliwych, każdy z nich uzbrojony był w 

oszczep, dokładnie taki, jaki poprzedniego dnia Halt opisał Willowi. 

Kiedy znaleźli się już niedaleko kryjówki dzika, rozproszyli się, 

otaczając ją kręgiem. Will zdziwił się nieco, widząc pośród nich 

Horace'a, bowiem wszyscy pozostali uczestnicy wyprawy byli 

pełnoprawnymi rycerzami. Tylko jego towarzysz z sierocińca był 

pośród myśliwych jedynym uczniem.

Kiedy podeszli już blisko, Halt uniósł rękę, dając w ten sposób znak 

pozostałym, by się zatrzymali. Zmusił Abelarda do kłusu i podjechał 

ku Willowi. Wyrwij zachowywał się niespokojnie, wyczuwał w 

powietrzu dzika.

- Pamiętaj - rzekł zwiadowca do Willa półgłosem -jeśli będziesz 

musiał strzelać, celuj w punkt tuż pod lewą łopatką. Strzał prosto w 

serce to twoja jedyna szansa, by powstrzymać szarżującego dzika.

Will skinął głową i nerwowo oblizał wargi. Wyciągnął dłoń i poklepał 

Wyrwija po szyi. Konik potrząsnął głową w odpowiedzi na dotknięcie 

swojego pana.

- I trzymaj się blisko barona - przypomniał mu Halt, nim ruszył na 

swoje miejsce po przeciwnej stronie kręgu myśliwych.



Wystawiał się w ten sposób na największe niebezpieczeństwo, 

ponieważ towarzyszył najmniej doświadczonym myśliwym, czyli tym, 

którzy najłatwiej mogli popełnić błąd. Gdyby dzik tam właśnie przebił 

się przez krąg łowców, do niego należałoby dogonienie bestii i jej 

uśmiercenie. Willowi wskazał miejsce obok barona i najwytrawniej 

szych myśliwych, gdzie niebezpieczeństwo było najmniejsze. Tym 

samym chłopak znalazł się również obok Horace'a. Sir Rodney 

wyznaczył uczniowi Szkoły Rycerskiej miejsce pomiędzy sobą a 

baronem. Przecież było to pierwsze polowanie, w jakim chłopak miał 

uczestniczyć, i Mistrz Sztuk Rycerskich nie zamierzał go narażać; 

chodziło o to, by patrzył i uczył się, a jeśli dzik wybiegłby w ich stronę, 

miał pozwolić działać baronowi lub sir Rodneyowi.

Horace zerknął w stronę Willa, ich spojrzenia spotkały się. Jednak tym 

razem nie było w nich wrogości. Mało tego, Horace obdarzył 

czeladnika zwiadowcy nieco wymuszonym półuśmiechem. Will zdał 

sobie sprawę, widząc jak Horace oblizuje wargi, że i tamten boi się, 

nie mniej niż on sam.

Halt dał kolejny znak i krąg myśliwych zaczął zbliżać się do zarośli. 

Gdy pierścień zacieśniał się, Will stracił z oczu swojego nauczyciela 

oraz pozostałych myśliwych, którzy znajdowali się po drugiej stronie 

kępy drzew. Niespokojne zachowanie Wyrwija świadczyło o tym, że 

bestia nadal spoczywa w swej kryjówce. Jednak konik był świetnie 

wyszkolony, kroczył więc posłusznie do przodu, łagodnie popędzany 

przez swojego pana.



Z gąszczu dobiegł naraz gardłowy ryk, tak potworny, że Willowi włosy 

stanęły na głowie. Nigdy przedtem nie słyszał odgłosu, jaki wydaje 

rozwścieczony odyniec. Było to coś pomiędzy chrząknięciem a 

wrzaskiem, tak dojmującym, że myśliwi zatrzymali się na chwilę.

- Jest tam, jest! - zawołał podekscytowany baron radośnie. - Miejmy 

nadzieję, że wybiegnie prosto na nas, nie, chłopaki?

Will nie był całkiem pewien, czy życzył sobie, żeby odyniec 

zdecydował się na szarżę po ich stronie zarośli. Nie, lepiej niech 

wyskoczy na tamtych...

Jednak zarówno baron, jak i sir Rodney szczerzyli zęby w uśmiechu, 

niczym uczniacy, cieszący się na dobrą zabawę. Trzymali oszczepy w 

pogotowiu i najwyraźniej byli zachwyceni, tak właśnie, jak zapowiadał 

Halt. Szybkim ruchem Will zsunął łuk z ramienia i założył strzałę. 

Musnął palcem grot, by upewnić się, że jego ostrze się nie stępiło. 

Zaschło mu w gardle. Miał wrażenie, że gdyby ktoś go teraz o coś 

spytał, nie zdołałby wykrztusić ani słowa.

Psy szarpały się na napiętych smyczach, a odgłos ujadania niósł się 

echem po lesie. Ich szczekanie zaalarmowało odyńca. Teraz Will 

dostrzegł sylwetkę ogromnego zwierzęcia, które długimi kłami 

uderzało w pnie drzew.

Baron skinął na Berta, psiarczyka, by spuścił ogary z uwięzi.

Wielkie psy gończe puściły się pędem, przemknęły przez odkrytą 

przestrzeń i zaszyły się w zaroślach. Była to specjalna odmiana o 



potężnej budowie ciała, hodowana właśnie do łowów na grubego 

zwierza.

Zgiełk, jaki dobywał się z zarośli, był wprost nie do opisania. Do 

wściekłego ujadania psów dołączył mrożący krew w żyłach odgłos 

wydawany przez rozwścieczonego odyńca. Trzaskały gałęzie i pniaki 

młodych drzew. Wyglądało to tak, jakby cały zagajnik miał za chwilę 

wystrzelić w powietrze.

A potem nagle odyniec pojawił się na otwartej przestrzeni.

Szarżował prosto na środek półkola łowców, dokładnie w połowie 

drogi między Willem a Haltem. Ze wściekłym rykiem odrzucił na bok 

jednego z psów, który wpił się zębami w jego skórę, przez moment stał 

bez ruchu, a potem ruszył na myśliwych z całym impetem i 

oszałamiającą prędkością.

Młody rycerz, który stał na drodze zwierza, nie wahał się ani przez 

chwilę. Przykląkł na jedno kolano, wbijając drzewce oszczepu w 

ziemię i nastawiając lśniący grot w kierunku szarżującej bestii.

Odyniec nie miał już odwrotu. Nadział się w pędzie na ostrze, rzucił 

się gwałtownie, rycząc z bólu i wściekłości i próbując uwolnić się od 

śmiercionośnego oszczepu. Jednak młody myśliwy trzymał mocno 

drzewce, przyciskając je ku ziemi, by rozjuszona bestia nie mogła go 

wyszarpnąć.

Will ze zgrozą przyglądał się tej scenie; drzewce w pewnej chwili 

ugięło się niczym łuk pod ciężarem pędzącego odyńca, potem jednak 



wyostrzony grot przebij serce zwierzęcia i było po wszystkim.

Wydawszy z siebie ostatni ryk, potężny odyniec padł na bok, nieżywy.

Pokryty skudlonym włosiem trup był niemal wielkości konia, nabity 

potężnymi mięśniami; po obu stronach potwornego pyska sterczały 

długie, mordercze kły. Widać było na nich ślady ziemi, którą rył w 

furii, i krew przynajmniej jednego z psów.

Will wzdrygnął się, spoglądając na zabite zwierzę. Mam nadzieję - 

pomyślał - że nieprędko będę miał do czynienia z czymś podobnym.

Rozdział 20

Myśliwi zgromadzili się wokół młodego rycerza, który położył dzika, 

gratulując mu i poklepując po plecach. Baron Arald także ruszył ku 

triumfatorowi, przystanął jednak obok siedzącego na Wyrwiju Willa.

- Nieprędko ujrzysz drugiego odyńca tej wielkości, Willu - odezwał się 

do chłopca ochrypłym głosem. -Szkoda, że nie wybiegł na nas. Sam 

chciałbym mieć takie trofeum - rzucił i ruszył dalej w stronę sir 

Rodneya, który dołączył już do grupy wojowników, podziwiających 

zabitego odyńca.

Po raz pierwszy od długich tygodni Will znalazł się sam na sam z 

Horace'em. Nastąpiła chwila niezręcznego milczenia, żaden z 

chłopców nie mógł zdecydować się, by uczynić pierwszy krok. Horace, 

wciąż pod wrażeniem wypadków tego ranka, z sercem nadal bijącym 

od lęku jaki poczuł na widok szarżującej bestii, miał ochotę podzielić 



się swymi emocjami z Willem. W świetle tego, co właśnie ujrzeli, ich 

dziecinne spory nie miały znaczenia, a przy tym wstyd mu było z 

powodu tego, jak się zachował podczas ich poprzedniego spotkania. 

Nie potrafił jednak znaleźć słów, by wyrazić, co myśli, a w zaciętych 

rysach Willa nie dostrzegł zachęty, wzruszył więc lekko ramionami i 

odwrócił się, by również pogratulować młodemu myśliwemu. W tej 

samej chwili Wyrwij zesztywniał, nastawił uszu i cicho zarżał. Will 

spojrzał w stronę zarośli i zdrętwiał z przerażenia. Tuż u ich skraju stał 

drugi dzik - jeszcze większy od tego, który leżał teraz martwy w 

śniegu.

- Uwaga! - wrzasnął chłopak, gdy bestia uderzyła wściekle kłami w 

ziemię.

Sytuacja wyglądała fatalnie. Tyraliera myśliwych rozsypała się, 

większość z nich opuściła już swoje miejsca, by podziwiać zabite 

zwierzę i zamienić kilka słów z jego zabójcą. Teraz na drodze drugiego 

odyńca pozostali tylko Will i Horace - Will zdał sobie sprawę, iż stało 

się tak głównie dlatego, że Horace stał przed nim przez tych kilka 

chwil, nim postanowił odejść.

Na krzyk Willa Horace odwrócił się gwałtownie. Spojrzał na niego, a 

potem w stronę zagajnika. Dzik opuścił głowę, znów uderzył kłami w 

ziemię i ruszył do ataku. Wszystko działo się w oszałamiającym 

tempie. Przed sekundą stał jeszcze i rył kłami ziemię, a teraz już ku 

nim pędził. Horace skoczył między Willa a bestię bez wahania, 

nadstawiając ku niemu swój oszczep, jak nauczyli go sir Rodney i 



baron.

Jednak w ostatniej chwili poślizgnął się na śniegu i runął bezwładnie 

w bok, wypuszczając długi oszczep z rąk.

Nie było chwili do stracenia. Bezbronny Horace wystawiony był na 

cios morderczych kłów bestii. Will błyskawicznie uwolnił stopy ze 

strzemion i zeskoczył na ziemię, jednocześnie napinając łuk i celując. 

Wiedział, że jego broń nie zdoła powstrzymać wściekłej szarży Mógł 

tylko liczyć na to, że zdoła odwrócić uwagę rozwścieczonego 

zwierzęcia od leżącego w śniegu nieszczęśnika.

Strzelił i natychmiast odbiegł na bok, byle dalej od Horace'a. 

Wrzasnął co sił w płucach i znów strzelił.

Strzały utkwiły w kudłatym boku zwierza niczym igły w poduszeczce. 

Nie uczyniły mu większej krzywdy, lecz bestia poczuła piekący ból. Jej 

czerwone, wściekłe oczka dostrzegły drobną postać chłopaka i dzik 

ruszył w jego kierunku.

Nie było już czasu na następny strzał. Póki co, Horace był bezpieczny, 

teraz w niebezpieczeństwie znalazł się Will. Dał susa za drzewo - w 

samą porę!

Rozwścieczony odyniec z całych sił rąbnął w pień. Jego potężne cielsko 

wstrząsnęło drzewem, zrzucając z gałęzi kaskadę śniegu.

O dziwo, potężne uderzenie nie zamroczyło bestii. Dzik natychmiast 

cofnął się kilka kroków i ponownie zaszarżował na Willa. Chłopak 



znów schronił się za drzewem, przemykając zaledwie o centymetry 

przed morderczymi kłami.

Rycząc z wściekłości, odyniec zawrócił, ślizgając się na śniegu i znów 

zaatakował. Tym razem jednak już wolniej i Will nie mial możliwości 

umknąć na bok w ostatnim momencie. Dzik nadbiegał truchtem, w 

jego czerwonych oczkach połyskiwała furia, zbrojny w kły łeb kołysał 

się na boki, gorący oddech zwierzęcia unosił się kłębami pary w 

mroźnym powietrzu.

Will słyszał za sobą okrzyki myśliwych, ale wiedział, że nie zdążą 

nadbiec na czas, by go ocalić. Założył następną strzałę, choć nie miał 

szansy trafić w witalny punkt pod łopatką, jako że zwierz nadciągał 

skierowany przodem do niego.

I wtedy usłyszał tętent kopyt na śniegu; zobaczył kudłatą sylwetkę 

kucyka, biegnącego w stronę rozwścieczonego potwora.

- Nie! - wykrzyknął Will, lękając się teraz o życie swojego 

wierzchowca. Konik jednak nie zwrócił na to uwagi, podbiegł do 

ogromnego dzika, w ostatniej chwili zawrócił i trzasnął go z całej siły 

w bok tylnymi kopytami. Uderzenie było tak silne i niespodziewane, 

że odyniec w jednej chwili przewrócił się w śnieg.

Wstał jednak natychmiast, rozwścieczony jeszcze bardziej niż 

przedtem. Kucyk zdołał pozbawić go równowagi, ale jego kopnięcie 

nie poczyniło większych szkód. Teraz dzik usiłował trafić Wyrwija 

kłami, a konik, rżąc ze strachu, odskakiwał na boki, lawirując, by 



uniknąć zabójczego ciosu.

- Uciekaj! - wrzasnął znów Will. Serce podeszło mu do gardła. Jeśli te 

kły uszkodzą delikatne ścięgna konika, Wyrwij będzie okaleczony do 

końca życia. Nie mógł patrzeć, jak jego wierzchowiec naraża się, 

broniąc swojego pana. Strzelił raz jeszcze i dobył długiego noża, 

biegnąc na spotkanie potężnej, rozwścieczonej bestii.

Trzecia strzała również utkwiła w boku dzika. I tym razem nie trafił w 

serce, tylko znów ranił potwora. W biegu chłopak wrzeszczał na 

Wyrwija:

- Uciekaj! Uciekaj!

Dzik dostrzegł go i rozpoznał tę samą drobną postać, która przedtem 

sprawiła mu taki ból. Nienawistne oczka rozbłysły, odyniec spuścił 

głowę do ostatecznej, morderczej szarży.

Will widział grube węzły mięśni tylnych nóg sprężonych do ataku. 

Znalazł się zbyt daleko od drzew, musiał stawić czoła szarży na 

otwartej przestrzeni. Przyklęknął na jedno kolano i choć nie miał już 

żadnej nadziei, wyciągnął przed siebie długi nóż na spotkanie 

pędzącego dzika. Gdzieś w oddali usłyszał okrzyk Horace'a, który 

pędził ku niemu z oszczepem w dłoniach.

A potem pośród tupotu racic dzika rozległ się przenikliwy świst, który 

urwał się nagle, gdy w pół kroku odyniec niespodziewanie kwiknął 

przeraźliwie, skręcił się w agonii i padł martwy na śnieg.



Długa, ciężka strzała Haka utkwiła w jego boku niemal po brzechwę. 

Pocisk wystrzelony z długiego łuku zwiadowcy trafił dokładnie za 

lewą łopatką, grot przebił serce bestii.

Strzał doskonały.

Hak ściągnął wodze Abelarda, wzbijając tuman śniegu i rzucił się na 

ziemię, otaczając ramionami drżącego chłopca. Will skrył twarz w 

szorstkiej materii płaszcza zwiadowcy. Nie chciał, by ktokolwiek 

ujrzał łzy, spływające po jego twarzy.

Hak łagodnie wyjął nóż z dłoni Willa.

- Cóż ty, u diabła, chciałeś tym zrobić? - spytał.

Will tylko potrząsnął głową. Nie był w stanie mówić. Poczuł wilgotne 

dotknięcie miękkich nozdrzy Wyrwija na ramieniu i popatrzył w 

wielkie, mądre oczy konika.

A potem nastał zgiełk i zamęt, gdy wokół zgromadzili się wszyscy 

myśliwi, którzy nie mogli się nadziwić rozmiarom drugiego dzika i 

poklepywali Willa po plecach, wyrażając uznanie dla jego odwagi. Stał 

pośród nich - drobna postać - wciąż wstydząc się łez, które nie 

przestawały spływać po jego policzkach, choć ze wszystkich sił starał 

się je powstrzymać.

- Przebiegłe bestie - stwierdził sir Rodney, trącając martwego dzika 

czubkiem buta. - Wszyscy sądziliśmy, że jest tylko jeden dzik, 

niesłychana to rzadkość spotkać w zimie dwa odyńce razem.



Will poczuł na ramieniu czyjąś dłoń, odwrócił się i spojrzał prosto w 

oczy Horace'a, który powoli, z podziwem i niedowierzaniem kręcił 

głową.

- Ocaliłeś mi życie - rzekł. - Nigdy nie widziałem, żeby ktoś był tak 

odważny.

Will machnął ręką, próbując zbyć podziękowania towarzysza, ale 

Horace nie ustąpił. Nagle przypomniał sobie, jak dokuczał Willowi i 

jak wykorzystywał to, że towarzysz był od niego słabszy. Tymczasem 

oto ten właśnie drobny chłopak uratował go przed ciosem 

śmiercionośnych, ostrych kłów. W przypływie wdzięczności Horace 

zapomniał o tym, że przecież w pierwszym porywie to on rzucił się 

między szarżującą bestię i ucznia zwiadowcy.

- Ale dlaczego, Willu? Przecież my... - nie zdołał znaleźć słów, by 

dokończyć to zdanie, ale jakimś cudem Will rozumiał, co chłopak ma 

na myśli.

- Horace, dawniej nie było między nami zgody - odparł - ale nie czuję 

do ciebie nienawiści. Nigdy jej nie czułem.

Horace skinął głową, w tym momencie chłopcy rozumieli się prawie 

bez słów. Wreszcie zdołał odnaleźć właściwe słowa:

- Zawdzięczam ci życie, Willu - oświadczył stanowczym tonem. - 

Nigdy ci tego nie zapomnę. Gdybyś kiedyś potrzebował przyjaciela, 

gdybyś kiedykolwiek potrzebował pomocy, zawsze możesz na mnie 

liczyć.



Chłopcy spoglądali na siebie przez chwilę, potem Horace wyciągnął 

rękę, a Will ją uścisnął. Otaczający ich rycerze milczeli, nie chcąc 

przeszkadzać w tak ważnej dla obu młodzieńców chwili. Gdy uścisnęli 

sobie dłonie, podszedł do nich baron Arald i objął ich obu ramionami, 

przyciągając do siebie.

- Dobrzeście rzekli, obaj! - pochwalił ich głośno, a rycerze przyklasnęli 

mu zgodnie.

Twarz barona rozpromienił uśmiech. Jakby nie było, mieli za sobą 

bardzo udany poranek. Nieco emocji, zabite dwa odyńce. A nade 

wszystko, ci dwaj młodzi ludzie, między którymi narodziła się właśnie 

niezwykła więź, jaka łączy jedynie tych, którzy wspólnie stawili czoło 

wielkiemu niebezpieczeństwu.

- Mamy tu dwóch obiecujących młodzieńców! -zwrócił się baron do 

asystujących tej scenie rycerzy i znów zgromadzeni chórem wyrazili 

swe poparcie dla jego słów. - Panie Halt, panie Rodney, obaj możecie 

być dumni ze swych uczniów!

- Zaiste, wasza wysokość - odparł sir Rodney i skinął z aprobatą głową 

Horace'owi. Nie uszło jego uwadze, jak chłopak bez wahania ruszył na 

spotkanie szarżującego zwierza. Również to, że ofiarował swą 

przyjaźń Willowi, świadczyło o nim jak najlepiej, a Rodney pamięta} 

przecież doskonale, że chłopcy pobili się w Dniu Plonów. Tę 

dziecinadę mieli już za sobą. Teraz Horace dowiódł, że godzien był 

Szkoły Rycerskiej.



Halt nie odezwał się ani słowem. Jednak gdy Will spojrzał na swego 

mistrza, napotkał wzrok ponurego zwiadowcy, który po prostu skinął 

głową.

A Will wiedział, że znaczyło to więcej niż całe tyrady pochwał z ust 

kogoś innego.

Rozdział 21

Niedługo po sławetnym polowaniu na dzika Will spostrzegł, że 

zaczęto traktować go jakoś inaczej, Gdy szedł przez wioskę, 

spoglądano na niego z uznaniem, nawet z szacunkiem. Ci prości 

ludzie, których horyzonty ograniczały się do codziennych spraw i 

zajęć, przejawiali skłonność do upiększania wszelkich niezwykłych 

wydarzeń oraz tworzenia wokół nich czegoś na kształt legendy.

Pod koniec pierwszego tygodnia wypadki podczas polowania zostały 

wyolbrzymione do tego stopnia, że wieśniacy opowiadali już, jak to 

Will własnoręcznie i bez niczyjej pomocy ubił oba dziki szarżujące z 

zarośli. Gdy minęło jeszcze kilka dni, można było usłyszeć opowieści z 

których wynikało, że dokonał tego jedną strzałą, przebijając pierwszą 

bestię na wylot i trafiając w serce drugiej.

- Ale przecież ja niczego takiego nie zrobiłem - chłopak zwierzył się 

Hakowi któregoś wieczoru, gdy siedzieli w domku na skraju lasu, 

grzejąc się przy kominku. - Nawet nie miałem czasu się zastanowić, 

nie podjąłem świadomej decyzji, że zrobię to czy tamto. Wszystko 

jakby zdarzyło się samo. A poza wszystkim, to ty zabiłeś dzika, nie ja.



Halt skinął tylko głową, wpatrując się w tańczące płomienie paleniska.

- Niech ludzie myślą sobie, co chcą - rzekł cicho. -Nigdy nie zwracaj 

uwagi na to, co gadają.

Niezasłużona sława wprawiała Willa w zakłopotanie. Miał poczucie, 

że wieśniacy robią z igły widły. Co innego, gdyby ten podziw i 

szacunek wynikał z jakichś jego rzeczywistych dokonań. Owszem, 

uważał, że zachował się należycie i być może nawet w sposób godny 

pochwały. Nie miał jednak ochoty uchodzić za bohatera z racji 

całkiem zmyślonych wyczynów i wrodzona uczciwość nie pozwalała 

mu być dumnym z tak osiągniętej pozycji.

Czuł się także niezręcznie, bo miał wrażenie, że mało kto poza nim 

zwrócił uwagę, jak dzielnie zachował się Horace, który w pierwszym 

odruchu natychmiast stanął między Willem i Wyrwijem a 

szarżującym odyńcem. Will wspomniał o tym Hakowi. Sądził, że 

może zwiadowca przy jakiejś okazji zwróci uwagę sir Rodneya na ten 

przejaw odwagi ze strony Horace'a, ale jego mistrz znów tylko skinął 

głową i stwierdził krótko:

- Sir Rodney wie. Mało jest rzeczy, których by nie dostrzegł. Ma w 

głowie trochę więcej niż przeciętny rębajło. I tym Will musiał się 

zadowolić. W zamku sprawy miały się nieco inaczej. Rycerze oraz 

Mistrzowie Sztuk i ich uczniowie odnosili się do Willa z uznaniem, 

dając mu po prostu odczuć, że nieźle się sprawił. Zauważył, że wielu 

ludzi znało teraz jego imię i kiedy przybywał z Haltem w jakiejś 



sprawie na teren zamku, pozdrawiano ich obu. Sam baron 

zachowywał się jeszcze przyjaźniej niż zwykle. Był dumny, że jeden z 

wychowanków sierocińca otoczony przezeń opieką dał się poznać z 

tak dobrej strony.

Nade wszystko Will pragnął omówić tę sprawę z Horace'em. Jednak 

ich drogi rzadko się krzyżowały i ani razu nie nadarzyła się po temu 

okazja. Will chciał zapewnić rycerskiego czeladnika, że to nie on 

rozpowiada te śmieszne bajdy, krążące pośród mieszkańców wioski, i 

w żaden sposób nie przyczynia się do ich rozpowszechniania.

Tymczasem lekcje oraz ćwiczenia Willa odbywały się w 

przyspieszonym tempie. Dowiedział się od Halta, że za miesiąc obaj 

wyruszą na Zlot - doroczne spotkanie wszystkich zwiadowców.

Właśnie podczas tych spotkań przedstawiciele wszystkich 

pięćdziesięciu obszarów lennych królestwa wymieniali między sobą 

nowiny, omawiali rozmaite zagrożenia, jakie mogłyby pojawić się w 

kraju, i czynili plany na Przyszłość. Z punktu widzenia Willa 

najistotniejszy był fakt, że wtedy dokonywano także oceny 

czeladników, by Przekonać się, czy należy się spodziewać postępów w 

następnym roku szkolenia. Tak się pechowo złożyło, że Will był na 

terminie u Halta dopiero od siedmiu miesięcy. Jeśli podczas 

tegorocznego Zlotu ocena miałaby wypaść niepomyślnie, na następną 

możliwość zyskania uznania musiałby czekać kolejny rok. Ćwiczy! 

więc i ćwiczył, każdego dnia, od świtu do nocy. O luksusach takich, 

jak niedzielny wypoczynek, dawno już zapomniał. Posyłał strzałę za 



strzałą w rozmaite cele różnych rozmiarów, w odmiennych 

warunkach, z pozycji stojącej, klęczącej i siedzącej. Ćwiczył też 

strzelanie z ukrycia na drzewie.

Doskonalił się w operowaniu nożami: rzut na stojąco z klęczek, z 

leżenia, podczas uniku w lewo lub prawo. Większym z dwóch noży 

należało też umieć cisnąć tak, aby uderzył w cel głowicą rękojeści. 

Było to niezbędne, ponieważ, jak wyjaśnił mu Halt, bardzo często 

chodzi o ogłuszenie przeciwnika, a nie jego uśmiercenie. Dlatego 

dobrze jest wiedzieć, jak się do tego zabrać.

Ćwiczył się w ukrywaniu, pamiętając, by zachować bezruch nawet, 

gdy jest pewien, że nikt go nie widzi; wkrótce przekonał się, że nader 

często, w istocie, nikt go nie dostrzega - dopóki nie zdradzi się jakimś 

ruchem. Nauczył się sztuczki, używanej przez obserwatorów, 

polegającej na tym, żeby przesuwać spojrzeniem przez jakiś punkt i 

potem natychmiast wracać do niego wzrokiem, starając się dostrzec 

najmniejszy chociaż ślad ruchu. Dowiedział się o „zamiataczach" - 

wywiadowcach przemieszczających się w ariergardzie wojsk, 

kryjących się, by zdemaskować i wyeliminować podążających śladem 

armii szpiegów, czających się podczas jej przemarszu i opuszczających 

potem swe kryjówki.

Wciąż pracował z Wyrwijem, zacieśniając jeszcze więzy przyjaźni, 

która tak szybko się między nimi zawiązała Nauczył się czynić użytek 

z niezwykle czułego węchu konika oraz jego doskonałego słuchu, 

dzięki czemu mógł w porę zorientować się o grożącym 



niebezpieczeństwie, uczył się też odczytywać sygnały, jakie ten 

inteligentny i doskonale wytrenowany zwierzak mu przekazywał.

Nic więc dziwnego, że pod koniec wypełnionego po brzegi zajęciami 

dnia, Will po prostu nie miał siły wspiąć się po krętej drodze 

prowadzącej do Zamku Redmont i odszukać Horace'a, by z nim 

porozmawiać. Uznał, że prędzej czy później pojawi się jakaś okazja. 

Tymczasem po prostu miał nadzieję, że wyczyn Horace'a znajdzie 

uznanie w oczach sir Rodneya oraz pozostałych Mistrzów Szkoły 

Rycerskiej.

***

Niestety, w tym samym czasie, nad głową Horace'a zbierały się coraz 

ciemniejsze chmury.

Sir Rodney nie potrafił rozgryźć tego rosłego młodziana. Wydawało 

się, że niby posiada wszystkie cechy, jakich wymaga Szkoła Rycerska. 

Był odważny, bez wahania wykonywał rozkazy i wykazywał wyjątkowe 

uzdolnienia w posługiwaniu się bronią. Uczył się jednak nader 

miernie. Nie uważał podczas lekcji, cały czas był roztargniony Mało 

tego, instruktorzy podejrzewali, że przejawia nadmierną skłonność do 

bójek. Nikt z nauczycieli nie przyłapał go już więcej na gorącym 

uczynku, jednak często widywano na jego ciele siniaki i inne drobne 

uszkodzenia, a przy tym nie zaprzyjaźnił się z żadnym ze swoich 

kolegów, którzy wyraźnie go unikali. Wszystko razem składało się na 



obraz osobnika kłótliwego, nietowarzyskiego i leniwego, którego 

jedyną zaletą były szermiercze uzdolnienia.

Ważąc te fakty, Mistrz Szkoły z wielką niechęcią nabierał coraz 

większego przekonania, że będzie musiał z niej usunąć Horace'a. 

Wskazywało na to właściwie wszystko, a jednak instynkt przestrzegał 

Rodneya, że się myli. Być może wchodził tu w grę jakiś inny czynnik, z 

którego istnienia nie zdawał sobie sprawy?

W rzeczywistości były aż trzy takie czynniki i nosiły imiona: Alda, 

Bryn oraz Jerome. Kiedy zaś w myślach Mistrza ważyły się losy 

Horace'a, oni znów zdołali osaczyć swoją ofiarę.

Za każdym razem, gdy Horace usiłował się przed nimi ukryć, trzej 

starsi kadeci jakoś go odnajdowali. Nie było to trudne, dysponowali 

bowiem całą szpiegowską siatką informatorów zarówno w szkole, jak i 

poza nią. Donosiciele rekrutowali się spośród młodszych chłopców, 

którzy po prostu bali się trzech osiłków. Tym razem oprawcy dopadli 

Horace'a na tyłach zbrojowni, w ustronnym miejscu, które odkrył 

kilka dni wcześniej. Stał teraz przyparty do kamiennej ściany budynku 

przez trzech prześladowców. Każdy z nich miał w ręku gruby kij, 

ponadto Alda przerzucił przez ramię ciężki worek.

- Szukaliśmy cię, dzidziusiu - oznajmił Alda. Horace milczał. 

Spoglądał po kolei na każdego z nich, czekając na pierwszy ruch z ich 

strony.

- Dzidzia zrobił z nas głupków - oznajmił Bryn.



- Zrobił głupków z całej szkoły - uzupełnił Jerome. Horace mimo woli 

zmarszczył brwi, zaintrygowany ich słowami. Nie miał pojęcia, o czym 

mówili. Jednak następne zdanie wypowiedziane przez Aldę, wszystko 

wyjaśniło.

- Dzidziusia trzeba było ratować przed wielkim, niedobrym dzikiem - 

rzucił.

- Dzidzię uratował wszawy kurdupel, uczeń szpiega- dodał Bryn 

kpiącym tonem.

- I przez to okrył nas wszystkich niesławą - mówiąc to Jerome pchnął 

Horace'a jednocześnie w ramię, dociskając do kamiennego muru. Był 

czerwony na twarzy, rozgniewany i Horace wiedział, że przygotowuje 

się do czegoś wyjątkowo paskudnego. Zacisnął pięści, co Jerome 

dojrzał natychmiast.

- Nie wygrażaj mi, dzidziusiu! Pora, żeby dać ci nauczkę.

Postąpił do przodu, a Horace odwrócił się, by stawić mu czoła, i w tej 

samej chwili zdał sobie sprawę, że popełnił fatalny błąd. Ruch 

Jerome'a miał go zmylić. Rzeczywisty atak nastąpił ze strony Aldy, 

który, nim Horace zdążył cokolwiek zrobić, zarzucił mu na głowę 

ciężki jutowy wór i błyskawicznie zacisnął sznurek. W jednej chwili 

Horace stał się ślepy i bezradny.

Poczuł, jak sznur zaciska się wielokrotnie wokół jego ramion. A zaraz 

potem zaczęło się bicie.



Zachwiał się, nie mając jak osłaniać się przed gradem ciosów, 

zadawanych grubymi kijami. Uderzył o ścianę, a potem przewrócił się, 

nie mogąc złagodzić upadku związanymi rękami. Bili go wciąż po 

nieosłoniętej głowie, ramionach i nogach. Oprawcy wykrzykiwali przy 

tym litanię obelg:

- Niech cię teraz uratuje ten szpieg-wyskrobek! - Ośmieszyłeś nas 

wszystkich, dzidziusiu!

- Naucz się szanować dobre imię szkoły, dzidziusiu! Wił się, leżąc na 

ziemi, a kaźń nie ustawała. Na próżno usiłował uniknąć ciosów. 

Takiego lania jeszcze nigdy od nich nie dostał; tłukli go tak długo, aż 

wreszcie popadł w oszołomienie i przestał się ruszać. Wówczas każdy 

z nich walnął go jeszcze parę razy, a potem Aida ściągnął worek. 

Horace z trudem odetchnął świeżym powietrzem. Całe ciało, każda 

jego część pulsowała odrętwiającym bólem. Gdzieś z oddali doszedł go 

głos Bryna.

- Teraz pora na taką samą lekcję dla kurdupla- szpiega!

Dwaj pozostali roześmiali się i usłyszał odgłos oddalających się 

kroków. Jęknął cicho; marzył tylko o tym, żeby stracić świadomość, 

żeby zemdleć, zapaść się w mrok, którego litościwe ramiona 

przynajmniej na chwilę uwolniłyby go od bólu.

Nagle dotarł do niego sens słów Bryna, które jeszcze przed chwilą były 

dla niego pustym dźwiękiem. Teraz będą chcieli dopaść Willa. Za to, 

że uratował mu życie! Ocalił go i w ten sposób naraził się na 



bezlitosną zemstę tych trzech bezdusznych bydlaków.

Rozpaczliwym wysiłkiem woli odepchnął od siebie kojący mrok, 

jęcząc przez zęby, dźwignął się na kolana a potem wstał, dysząc 

ciężko. Zakręciło mu się w głowie, oparł się o mur. Przecież powiedział 

Willowi, że jeśli będzie kiedyś potrzebował przyjaciela, może na niego 

liczyć.

Nadszedł czas, by spełnić tę obietnicę.

Rozdział 22

Will ćwiczył strzelanie z łuku na łące za chatą Halka. Mierzył do 

czterech tarcz umieszczonych w różnych odległościach; chodziło o to, 

żeby trafiać za każdym razem w inną z nich, nigdy dwa razy z rzędu w 

tę samą. Ćwiczenie wyznaczył mu Halt, który następnie udał się w 

odwiedziny do barona, aby omówić z nim treść listu, jaki nadszedł od 

króla.

- Jeśli strzelasz dwa razy do tego samego celu - pouczył go na 

pożegnanie - odruchowo zaczynasz myśleć, że pierwszy strzał 

oddajesz jakby na próbę, żeby określić kierunek i wysokość. A tym 

sposobem nigdy nie nauczysz się strzelania instynktownego. Musisz 

trafić od razu, pierwszą strzałą.

Will wiedział, że jego nauczyciel ma rację, ale przez to ćwiczenie nie 

było ani trochę łatwiejsze. W dodatku, dla utrudnienia, Halt 

zarządził, że między poszczególnymi strzałami nie może upłynąć 



więcej niż pięć sekund.

Marszcząc brwi w skupieniu, wypuścił ostatnich pięć strzał. Jedna po 

drugiej utkwiły w tarczach. Już po raz dziesiąty tego ranka opróżnił 

kołczan. Skinął głową, zadowolony z siebie. Nie tylko za każdym 

razem trafił w cel, ale i większość jego pocisków znalazła się w 

wewnętrznym kręgu tarczy lub w samym jej środku. Poszło mu 

wyjątkowo dobrze: dowód na to, że bezustanne ćwiczenie prowadzi 

do oczekiwanych rezultatów. Oczywiście nie miał pojęcia, że jeśli nie 

liczyć członków korpusu zwiadowców, w całym królestwie niełatwo 

byłoby znaleźć równie dobrego łucznika, jak on. Nawet łucznicy 

królewskiej armii nie byli szkoleni, by strzelać tak prędko i celnie. 

Wpajano im raczej, by zwalniali cięciwy jednocześnie, zasypując 

gradem strzał siły przeciwnika. Tak więc trening łuczniczy królewskiej 

piechoty skupiał się raczej na koordynacji niż na celności.

Odłożył właśnie łuk na ziemię, by pozbierać strzały, kiedy usłyszał za 

sobą odgłos kroków. Odwrócił się. Widok trzech kadetów Szkoły 

Rycerskiej nieco go zaskoczył, po czerwonych tunikach zorientował 

się, że byli to uczniowie drugiego roku. Nie znał żadnego z nich, 

jednak odezwał się grzecznie:

- Dzień dobry. Co was tu sprowadza?

Rzadko zdarzało się spotykać uczniów Szkoły Rycerskiej tak daleko od 

zamku. Spostrzegł, że każdy z nich trzyma w ręku gruby kij, uznał 

więc, że pewnie wybrali się na spacer. Ten, który stał najbliżej - 



przystojny, jasnowłosy - uśmiechnął się przyjaźnie i oznajmił: - 

Szukamy ucznia zwiadowcy. Will także nie mógł powstrzymać 

uśmiechu. Przecież miał na sobie szaro-zielony płaszcz, jakiego nie 

nosił nikt inny prócz Halta, toteż chyba musieli od razu zorientować 

się, kim jest. Może jednak była to jakaś forma grzeczności ze strony 

rycerskiego czeladnika?

- A więc go znaleźliście - odpowiedział. - Co mogę dla was zrobić?

- Mamy dla ciebie wiadomość ze Szkoły Rycerskiej -powiadomił go 

tamten.

Jak wszyscy kandydaci na rycerzy, był wysoki i mocno zbudowany, 

jego towarzysze również. Zbliżyli się do niego, a Will odruchowo 

cofnął się o krok. Przecież mogli mu przekazać wiadomość, nie 

podchodząc aż tak blisko.

- Chodzi o to, co się wydarzyło podczas polowania -wyjaśnił drugi z 

kadetów. Był rudy, całą jego twarz pokrywały piegi i miał złamany nos 

- pewnie podczas którejś z ćwiczebnych walk w ramach zajęć 

szkolnych. Will z zażenowaniem wzruszył ramionami. Jednak coś mu 

się w tym wszystkim nie podobało. Blondyn nadal się uśmiechał, ale 

ani rudzielec, ani trzeci, najwyższy z nich, odróżniający się oliwkową 

karnacją, nie sprawiali wrażenia przyjaźnie nastawionych.

- Wiesz - odezwał się Will - ludzie opowiadają mnóstwo bzdur. Nie 

zrobiłem nic specjalnego.

- To wiemy - warknął rudowłosy. Podeszli jeszcze bliżej, a Will znów 



się cofnął. Pamiętał, co nieraz powtarzał mu Halt: „Nigdy nie pozwól, 

żeby ktoś się za bardzo do ciebie zbliżył. Zbyt krótki dystans to zawsze 

sygnał alarmowy; nieważne, z kim masz do czynienia i jak przyjaźnie 

się ten ktoś zachowuje".

- Tyle że rozpowiadasz wokoło, jak to uratowałeś skórę wielkiego 

niezdary ze Szkoły Rycerskiej, a to nas wszystkich stawia w 

niekorzystnym świetle - oskarżył go ten wysoki. Will spojrzał na 

niego, marszcząc brwi.

- Nigdy niczego podobnego nie mówiłem! - zaprotestował. -Ja...

Bryn miał za zadanie odwrócić uwagę Willa. W tym samym 

momencie Alda postąpił do przodu z worem. Taktyka, która odniosła 

powodzenie w rozprawie z Horace'em, tym razem zawiodła. Will miał 

się na baczności i wykonał unik.

Dał nura do przodu w stronę Aldy i turlając się po ziemi, przemknął 

pod workiem, a potem szerokim ruchem nogi podciął napastnika, 

który przewrócił się na trawę. Will nie był jednak w stanie 

kontrolować ruchów trzech przeciwników naraz. Wywinął się Aldzie i 

Brynowi, jednak gdy wstawał, kończąc przewrót, Jerome z całej siły 

trzasnął go kijem w plecy na wysokości łopatek.

Will zatoczył się do przodu z okrzykiem bólu, a w tej samej chwili 

Bryn uderzył go w bok. Alda zdążył już dźwignąć się na nogi i, 

rozwścieczony manewrem Willa, walnął go kijem prosto w łokieć.

Ból był nie do zniesienia, Willowi zrobiło się ciemno przed oczyma. 



Opadł na kolana.

Natychmiast trzej kadeci otoczyli go, nie dając szansy ucieczki i 

unieśli kije, by rozpocząć kaźń.

- Dosyć tego!

Powstrzymał ich nieoczekiwany głos. Will, który przypadł do ziemi w 

oczekiwaniu na razy, zasłaniając głowę ramionami, podniósł wzrok i 

ujrzał Horace'a, posiniaczonego i poranionego, który stał w odległości 

kilku metrów. W prawej ręce trzymał jeden z ćwiczebnych mieczy, 

jakich używano w Szkole Rycerskiej. Miał podbite oko, z rozciętej 

wargi ciekła strużka krwi. Jednak w jego oczach malowała się taka 

nienawiść i determinacja, że trzej oprawcy zawahali się na chwilę. 

Potem jednak zdali sobie sprawę, że jest ich trzech, a miecz Horace'a 

nie jest przecież prawdziwą bronią i wykonano go z drewna takiego 

samego jak ich kije. Zapomnieli na moment o Willu i ruszyli ku 

Horace'owi z ciężkimi drągami gotowymi do ataku.

- Dzidziuś przyszedł za nami - stwierdził Alda.

- Dzidziuś chce dostać drugie lanie - zgodził się z nim Jerome.

- Więc dzidziuś je dostanie - dokończył Bryn, szczerząc zęby w 

uśmiechu. Jednak w następnej chwili wydał okrzyk trwogi, bo coś 

wytrąciło mu kij z dłoni. Drewniany oręż przekoziołkował w 

powietrzu i upadł kilka metrów dalej.

W następnej sekundzie to samo stało się z kijem Jerome'a.



Zdezorientowany Bryn spojrzał w stronę, gdzie leżały oba kije. Poczuł 

się nieswojo, bo ujrzał, że każdy z nich przebity był na wylot strzałą o 

czarnym drzewcu.

- Jeden na jednego. Tak będzie uczciwiej, nie uważane? - odezwał się 

Halt.

Bryn i Jerome wzdrygnęli się nerwowo na widok stojącego dziesięć 

metrów od nich zwiadowcy o ponurym obliczu - w cieniu drzewa, z 

następną strzałą założoną już na cięciwę długiego łuku. Tylko Alda nie 

zamierzał dawać za wygraną.

- To są sprawy Szkoły Rycerskiej, zwiadowco - oznajmił, próbując 

fanfaronadą wybrnąć z sytuacji. - Lepiej trzymaj się od tego z daleka.

Will, który dźwignął się z wolna na nogi, dostrzegł błysk gniewu w 

oczach Haka. Przez chwilę niemal zrobiło mu się żal osiłka, ale potem 

dotkliwy ból w plecach przypomniał mu, z kim ma do czynienia, i 

tylko zacisnął zęby.

- Sprawy Szkoły Rycerskiej, powiadasz... synku? -wycedził Halt 

niebezpiecznie niskim głosem. Postąpił do przodu, pokonując 

odległość dzielącą go od Aldy kilkoma szybkimi, posuwistymi 

krokami. Kadet nie spuścił z tonu. Owszem, groźna twarz Halta 

budziła niepokój, chłopak zdał sobie jednak sprawę, że jest co 

najmniej o głowę wyższy od zwiadowcy i wróciło mu poczucie 

pewności siebie. Przez tyle lat bał się tego tajemniczego osobnika, a 

teraz, gdy stanął z nim twarzą w twarz, zorientował się, jaki to mały 



człowieczek.

Był to drugi błąd, jaki Alda popełnił tego dnia. Halt był niewysoki, ale 

myśleć o nim jako o „małym człowieczku" było nader nieroztropnie. 

Halt spędził całe życie, walcząc z o wiele groźniejszymi przeciwnikami 

niż uczniak drugiego roku Szkoły Rycerskiej.

- Zdaje mi się, że zaatakowano tu ucznia zwiadowcy - stwierdził 

spokojnie Halt - więc chyba jest to też sprawa zwiadowcy, nieprawdaż?

Alda wzruszył ramionami. Był teraz przekonany, że bez trudu poradzi 

sobie z mężczyzną, którego przerastał wzrostem i wagą.

- Chcesz się w to mieszać, twoja rzecz - rzucił kpiąco - Mało mnie to 

obchodzi.

Halt pokiwał głową, jakby rozważając sens jego słów.

- Dobrze - rzekł. - Chyba wmieszam się, ale tego nie będę 

potrzebował.

Mówiąc to, wsunął strzałę z powrotem do kołczana i niedbale odrzucił 

łuk na bok, skręcając przy tym tułów. Spojrzenie Aldy odruchowo 

skierowało się w tamtą stronę - i w tej samej chwili poczuł 

rozdzierający ból, gdy Halt krawędzią buta trafił go w stopę tuż pod 

kostką. Gdy Alda pochylił się, by uchwycić dłońmi obolałą nogę, 

zwiadowca obrócił się na lewej pięcie i prawym łokciem uderzył go od 

dołu prosto w nos - kadet wyprostował się w okamgnieniu i zachwiał, 

postępując krok do tyłu. Przez sekundę czy dwie oczami pełnymi łez 



Aida nie widział nic prócz mgły. Poczuł, że coś kłuje go pod 

podbródkiem. W następnej chwili widział już wyraźnie, że oczy 

zwiadowcy znajdują się zaledwie kilka centymetrów od jego twarzy. 

Nie było już w nich gniewu. Pojawiła się za to wzgarda i obrzydzenie, 

które napawały go o wiele większym lękiem.

Ukłucie pod podbródkiem stało się odrobinę mocniejsze. Próbując 

spojrzeć w dół, Alda poczuł, że ogarnia go obezwładniający strach. 

Długa klinga piekielnie ostrego noża opierała się o jego szyję.

- Nigdy więcej nie mów do mnie tym tonem.... synku - powiedział 

zwiadowca tak cicho, że Alda musiał wysilić się, by dosłyszeć jego 

słowa. -I żebyś nigdy więcej nie odważył się podnieść ręki na mojego 

ucznia. Zrozumiano?

Cała arogancja Aldy ulotniła się bez śladu, serce biło mu jak oszalałe. 

Nie był w stanie nic rzec. Ostrze noża nacisnęło odrobinę mocniej, 

poczuł strumyczek ciepłej krwi spływającej mu pod kołnierz. Oczy 

Halta zabłysły nagle.

- Zrozumiano? - powtórzył i tym razem Alda wykrztusił odpowiedź:

- Tak... panie.

Halt cofnął się, chowając nóż do pochwy jednymi płynnym ruchem. 

Alda opadł na ziemię i zaczął masować obolałą kostkę. Był pewien, że 

ma uszkodzone ścięgno. Nie zwracając już na niego uwagi, Halt 

zwrócił się ku dwóm pozostałym kadetom. Odruchowo zbliżyli się do 

siebie i patrzyli na niego z niepokojem, nie wiedząc, co będzie dalej. 



Halt wskazał palcem Bryna.

- Ty - rzucił pogardliwie. - Podnieś swój patyk. Zalękniony Bryn, nie 

spuszczając z oka Halta podszedł do miejsca, gdzie leżał jego kij, 

przykucnął - wciąż patrząc na zwiadowcę w obawie przed jakimś 

podstępem - i szukał przez chwilę po omacku w trawie, aż natrafił na 

wytrąconą mu broń.

- A teraz oddaj mi strzałę - polecił zwiadowca. Wysoki, śniady chłopak 

przez dłuższą chwilę mocował się, usiłując wyciągnąć strzałę. 

Wreszcie mu się to udało. Podał ją Haltowi, trzymając strzałę za sam 

koniec w ręce wyciągniętej na całą długość - spięty, oczekując w każdej 

chwili ataku ze strony zwiadowcy. Jednak Halt po prostu wziął od 

niego strzałę i wsunął ją do kołczana. Bryn cofnął się czym prędzej, by 

znaleźć się poza jego zasięgiem. Halt parsknął pogardliwie. Zwrócił się 

do Horace'a:

- O ile się nie mylę, im właśnie zawdzięczasz te siniaki? - spytał.

Horące milczał przez chwilę, aż uświadomił sobie, że nie ma to 

żadnego sensu. Po co miałby kryć swoich oprawców? Po co w ogóle 

kiedykolwiek to robił?

- Tak, panie - oświadczył.

Halt skinął głową, drapiąc się po brodzie.

- Tak też myślałem - stwierdził. - Tak przy okazji, słyszałem, że 

całkiem nieźle radzisz sobie z mieczem. Może zechciałbyś mi to 



zademonstrować? Mam tu dla ciebie godnego przeciwnika, tego oto 

bohatera, który stoi przede mną.

Twarz Horace'a z wolna rozjaśniła się uśmiechem, gdy dotarło do 

niego, co proponuje zwiadowca. Postąpił krok do przodu.

- Z wielką przyjemnością. Bryn cofnął się.

- Chwileczkę! - zawołał. - Przecież nie...

Zamarł. W oczach zwiadowcy znów pojawił się ten sam niebezpieczny 

błysk, a jego dłoń opadła ku pochwie z nożem.

- Masz kij. On ma drewniany miecz. Więc o co chodzi? Do roboty - 

zakomenderował.

Zdając sobie sprawę, że nie ma wyjścia, Bryn odwrócił się w stronę 

Horace'a. Teraz, kiedy miało przyjść do starcia jeden na jednego, wcale 

nie czuł już tak wielkiej przewagi nad młodszym chłopakiem. 

Wszyscy w szkole słyszeli o niemal nadnaturalnych uzdolnieniach 

szermierczych Horace'a.

Licząc na to, że najlepszą obroną może się okazać atak, Bryn postąpił 

do przodu i uderzył znad głowy. Horace sparował cios bez trudu. 

Równie łatwo zablokował następne dwa uderzenia Bryna. Po 

czwartym – błyskawicznym ruchem przesunął ostrzem swojego 

drewnianego miecza wzdłuż kija przeciwnika. Oręż Bryna nie 

posiadał jelca, toteż twarde drewno trafiło prosto w nie osłonięte 

palce. Bryn wrzasnął i upuścił ciężki kij, dając jednocześnie susa do 



tyłu i wciskając obolałą dłoń pod pachę. Horace stanął w pozycji en 

garde.

- Nie mówiłem, że macie przestać - przypomniał łagodnym tonem 

Halt.

- Ale... ale on mnie rozbroił! - zawył Bryn. Halt uśmiechnął się do 

niego.

- W rzeczy samej. Jednak jestem pewien, że pozwoli ci podnieść kij, 

byście mogli kontynuować. Do dzieła.

Bryn spojrzał na niego, potem na Horace'a, a następnie znów na 

Halta. Na żadnej z tych twarzy nie dostrzegł litości.

- Ale ja nie chcę... - powiedział bardzo cicho. Horace nie mógł 

uwierzyć, że ta żałosna postać nie jest nikim innym jak owym 

osiłkiem, pogardliwym i brutalnym, który ostatnie kilka miesięcy jego 

życia zmienił w piekło. Halt tymczasem zastanowił się nad 

wypowiedzią Bryna:

- Protest odnotowany - stwierdził radośnie. - A teraz dalej, proszę.

Ręka bolała go nieznośnie, ale Bryn przede wszystkim bał się tego, co 

go czekało, bo nie miał wątpliwości, że Horace bezwzględnie odegra 

się na nim za wszystkie prześladowania. Pochylił się i ostrożnie 

sięgnął po kij, nie spuszczając wzroku z Horace'a. Ten zaczekał 

cierpliwie, aż Bryn będzie gotowy, a potem zrobił nagły wypad do 

przodu.



Nawet nie tknął Bryna, ale ten wrzasnął ze strachu i wypuścił z ręki 

Horace pokręcił głową z niedowierzaniem.

- I kto tu jest dzidziusiem? - parsknął. Bryn stał bez słowa, ze 

wzrokiem wbitym w ziemię.

- Skoro takie z niego dziecko - zasugerował Halt -może trzeba po 

prostu przetrzepać mu tyłek?

Horace uśmiechnął się promiennie. Przypadł do Bryna i chwycił go za 

kołnierz, obracając go tyłem do siebie. W następnej chwili zaczął walić 

go w pośladki płazem ćwiczebnego miecza, raz za razem, zaś Bryn, 

próbując się wyrwać, ciągnął go za sobą wokół polany. Nieszczęśnik 

wrzeszczał, szarpał się i szlochał, ale Horace trzymał go za kołnierz 

żelazną ręką. Nie było ucieczki przed bezlitosną karą. Wreszcie, gdy 

Horace poczuł, że odpłacił mu, jak należy, za wszystkie 

prześladowania, obelgi i upokorzenia, wypuścił go.

Bryn zachwiał się i opadł na czworaki, głośno szlochając ze strachu, 

wstydu i bólu.

Jerome przyglądał się tym wydarzeniom z przerażeniem, wiedząc, że 

wkrótce nadejdzie jego kolej. Postanowił wymknąć się chyłkiem, 

korzystając z tego, że zwiadowca spogląda w stronę Bryna.

- Jeszcze jeden krok i przeszyję cię strzałą.

Will starał się naśladować cichy, złowróżbny ton Halta. Zdążył już 

wyciągnąć strzały z najbliższej tarczy, a teraz jedna z nich była 



założona na cięciwę. Halt rzucił okiem w jego stronę.

- Dobra myśl - pochwalił. - Celuj w łydkę. Rana w tym miejscu jest 

wyjątkowo bolesna. - Spojrzał znów na Bryna, który leżał skulony u 

stóp Horace'a. - Ten chyba ma już dość - stwierdził.

Wskazał palcem Jerome'a.

- Twoja kolej - stwierdził krótko. Horace podniósł upuszczony przez 

Bryna kij i podszedł do Jerome'a podając mu go. Jerome cofnął się.

- Nie! - krzyknął, na jego twarzy malowało się przerażenie. - To 

nieuczciwe! On...

- Pewno, pewno. Nieuczciwe - przyznał pogodnie Halt. - Przynajmniej 

w waszym mniemaniu. Dla was „uczciwie" to trzech na jednego. Dość 

gadania i do roboty.

Will nieraz słyszał powiedzenie, że osaczony szczur jest 

najgroźniejszy. Teraz Jerome udowodnił prawdziwość takiego 

stwierdzenia. Ruszył od razu do zaciekłego ataku, i ku zdumieniu 

Willa, Horace zaczął się cofać pod gradem wymierzonych w niego 

ciosów. Jerome posuwał się do przodu z coraz większą pewnością 

siebie. Jakoś nie zauważył, że każdy jego cios Horace blokował bez 

najmniejszego trudu, niemal niedbale. Nawet najlepsze i 

najmocniejsze uderzenia Jerome'a nie miały cienia szansy, by przebić 

się przez obronę Horace'a. Tak jakby kadet drugiego roku walił w 

kamienny mur.



A potem Horace przestał się cofać. Zatrzymał się, sparował ostatnie 

uderzenie Jerome'a. Przez chwilę mocowali się, piersią w pierś, 

następnie zaś Horace ruszył do ataku. Chwycił lewą dłonią prawy 

nadgarstek Jerome'a, unieruchamiając go. Pchnął do przodu, stopy 

przeciwnika ślizgały się po miękkiej trawie. W następnej chwili 

Horace naparł z całej siły i jego niedawny prześladowca runął na 

ziemię.

Jednak Jerome widział, co przytrafiło się Brynowi Nie miał złudzeń, 

poddanie się nie wchodziło w grę.

Dźwignął się więc czym prędzej na nogi i podjął rozpaczliwą próbę 

obrony przed atakiem Horace'a. Cofał się teraz Pod gradem ciosów 

padających z góry, z prawej i lewej strony, prosto i ukośnie. Niektóre z 

nich zdołał sparować, ale nie był w stanie wytrzymać błyskawicznego 

tempa, jakie narzucił Horace. Uderzenia padały na jego golenie, 

ramiona i łokcie; prawie każde dosięgało celu Horace najwyraźniej 

starał się trafiać w miejsca bardziej kościste, by sprawić jak największy 

ból. Od czasu do czasu wykonywał pchnięcie zaokrąglonym czubkiem 

miecza, by dźgnąć Jerome'a w żebra - nie za mocno, na tyle, żeby go 

posiniaczyć, ale nie łamać kości.

W końcu Jerome nie miał już siły. Upuścił kij i opadł na ziemię, 

zasłaniając głowę ramionami. Tylna część jego ciała uniesiona była 

teraz ku górze. Horace zatrzymał się i spojrzał pytająco na Halta. 

Zwiadowca wzruszył ramionami.



- Czemu nie? - stwierdził. - W końcu taka okazja nie zdarza się 

codziennie.

Ale nawet on skrzywił się, gdy Horace wymierzył swemu prześladowcy 

potężnego kopniaka w tyłek. Jerome poleciał co najmniej metr do 

przodu i zarył twarzą w ziemię.

Halt podniósł upuszczony przez Jerome'a kij. Przyglądał mu się przez 

chwilę, ważąc go w ręce.

- Kiepska broń - oznajmił. - Co im przyszło do głowy, żeby wybrać tak 

mierny oręż? - Rzucił drąg Aldzie. - Rusz się - zakomenderował.

Jasnowłosy kadet, który wciąż rozmasowywał obolałą stopę, 

przykucnięty w trawie, popatrzył z niedowierzaniem na drewnianą 

broń. Ze zmiażdżonego nosa ciekła mu krew. Nigdy już nie będzie taki 

przystojny jak dawniej - pomyślał Will.

- Ale... ale... ja jestem ranny! - zaprotestował tamten, wyprostowując 

się. Nie mógł uwierzyć, że i jemu ma przypaść w udziale hańba oraz 

kara.

Halt zastanowił się przez moment, spoglądając na niego, jakby 

dopiero teraz zwrócił Uwagę na ten fakt. Przez moment Alda sądził, 

że uda mu się.

- W rzeczy samej - przyznał zwiadowca. - W rzeczy samej - powtórzył. 

Sprawiał wrażenie nieco rozczarowanego i Alda zaczynał już wierzyć, 

że rycerskość Halta uchroni go przed cięgami, jakie dopiero co zebrali 



obaj jego towarzysze. Jednak twarz zwiadowcy rozjaśniła się zaraz. - 

Ale chwileczkę - zawołał. - Przecież Horace też jest ranny. Zgodzisz się 

ze mną, Willu?

Will uśmiechnął się.

- Z całą pewnością - rzekł i wszelkie nadzieje Aldy rozwiały się bez 

śladu.

Halt zwrócił się do Horace'a z żartobliwą troską:

- Na pewno nie jesteś zbyt ciężko ranny, żeby kontynuować ćwiczenie?

Horace uśmiechnął się, ale wyraz jego oczu pozostał ponury, 

bezlitosny.

- Jakoś dam sobie radę - zapewnił.

- Czyli sprawa załatwiona - ucieszył się Halt. - W takim razie 

kontynuujmy!

Aida wiedział już, że i dla niego nie ma ucieczki. Zwrócił się ku 

Horace'owi. Rozpoczął się ostatni pojedynek.

Ze wszystkich trzech osiłków Alda był najlepszym szermierzem; on 

przynajmniej dostarczył Horace'owi zajęcia na kilka minut. Jednak 

wyczuwając przeciwnika za każdym uderzeniem i blokiem, fintą i 

kontratakiem, Alda zorientował się, że trafił na lepszego od siebie. 

Uznał, że jedyną szansą będzie spróbować czegoś nieoczekiwanego.

Odskoczył do tyłu i zmienił uchwyt, łapiąc swój kij pośrodku obiema 



rękami, a w następnej chwili rozpoczął serię szybkich uderzeń po łuku 

z lewej i prawej strony.

Przez ułamek sekundy Horace był zaskoczony i cofnął się, ale zrobił to 

zwinnym, kocim ruchem, a już w następnej chwili wymierzył Aldzie 

potężny cios znad głowy. Drugoroczniak wykonał klasyczną w takiej 

sytuacji zasłonę, trzymając kij za oba końce i parując uderzenie 

miecza jego środkową częścią. Teoretycznie zastosował właściwą 

taktykę; w praktyce okazało się jednak, że utwardzane hikorowe ostrze 

ćwiczebnego miecza po prostu rozcięło kij na pół, pozostawiając Aldę 

z dwoma bezużytecznymi krótszymi kijami. Cisnął je na ziemię. Stał 

teraz przed Horace'em bezbronny.

Horace spoglądał na swego prześladowcę, potem spojrzał na miecz w 

swojej dłoni.

- Obejdzie się bez tego - mruknął i również wypuścił broń.

Cios prawej pięści wędrował nie dalej niż dwadzieścia centymetrów do 

szczęki Aldy. Tylko że Horace włożył w to uderzenie całą swoją siłę, a 

nade wszystko miesiące cierpienia w samotności - samotności znanej 

tylko tym, którzy są gnębieni i poniżani.

Gdy Alda stracił równowagę, odchylił się do tyłu i runął z łoskotem 

obok swych dwóch przyjaciół, Will otworzył szerzej oczy. Przecież 

nieraz w przeszłości bił się z Horace'em... Gdyby wiedział, że tamten 

zdolny jest wymierzyć cios o takiej sile, nigdy nie wdawałby się z nim 

w bójki.



Alfa nie ruszał się. Will odnosił wrażenie, że nie jest to tylko chwilowe. 

Horace otrząsnął dłoń o poranionych knykciach i odetchnął głęboko, z 

satysfakcją.

- Nie masz pojęcia, panie, jak mi ulżyło - odezwał się. - Dziękuję ci, 

zwiadowco.

Halt skinął głową.

- To ja dziękuję, że w potrzebie dopomogłeś Willowi. A tak przy 

okazji, przyjaciele nazywają mnie Halt.

Rozdział 23

Podczas tygodni, które nastąpiły po ostatecznej rozprawie Horace'a z 

prześladowcami, jego życie w Szkole Rycerskiej zmieniło się nie do 

poznania.

Główna różnica polegała na tym, że Alda, Bryn i Jerome nie byli już jej 

uczniami - zostali usunięci nie tylko ze szkoły, ale także otrzymali 

zakaz przebywania na zamku i w jego okolicach. Sir Rodney już od 

pewnego czasu przypuszczał, że wśród młodszych uczniów dzieje się 

coś niedobrego; dyskretna wizyta Halta wyjawiła mu, w czym 

problem. Nastąpiło śledztwo, w którym Wyszła na jaw cała historia 

prześladowania Horace'a. Kiedy wszystko było już jasne, wyrok zapadł 

szybko i był nieodwołalny. Trzej uczniowie drugiego roku otrzymali 

pół dnia, by spakować swoje rzeczy. Wręczono im po niewielkiej 

sumie pieniędzy, zaopatrzono w zapas żywności na tydzień i 



odprowadzono do granic lenna, w których - jak dano im 

niedwuznacznie do zrozumienia - byli odtąd, łagodnie mówiąc, 

niemile widziani.

Kiedy oprawcy znikli, Horace zaczął w szkole nowe życie. W dalszym 

ciągu trzeba było sprostać niełatwym i wyczerpującym zadaniom, 

stawianym przed uczniami ale kiedy odszedł dodatkowy ciężar, jakim 

byli Alda, Bryn i Jerome, okazało się, że chłopak doskonale radzi sobie 

z treningiem, dyscypliną i nauką. Szybko zaczął zbliżać się do 

poziomu swoich kolegów, spełniając tym samym pokładane w nim 

przez sir Rodneya nadzieje. Co więcej, jego rówieśnicy, nie lękając się 

już nieuchronnej zemsty starszych kolegów, zaczęli odnosić się do 

niego znacznie życzliwiej i przyjaźniej.

Krótko mówiąc, miewał się coraz lepiej.

Żałował tylko, że nie zdążył należycie wyrazić swej wdzięczności 

Hakowi za tę, jakże radykalną, odmianę. Po wypadkach na leśnej 

polanie Horace'a umieszczono w szkolnej infirmerii, by dać mu czas 

na wyleczenie ran i okaleczeń. Spędził tam kilka dni, zaś kiedy został 

z niej zwolniony, okazało się, że Halt i Will wyruszyli już na doroczny 

Zlot Zwiadowców.

***



- Czy jesteśmy już blisko? - spytał Will, chyba dziesiąty już raz tego 

ranka.

Halt tylko westchnął cicho. Nie odpowiedział. Byli w drodze od trzech 

dni, więc Will miał wszelkie podstawy sądzić, że zbliżają się do celu. 

W ciągu ostatniej godziny kilkakrotnie wyczuł w powietrzu jakiś 

nowy, nieznany zapach. Powiedział o tym Hakowi, który odparł 

krótko:

- Sól. Zbliżamy się do morza. - Ale nie udzielił żadnych dodatkowych 

wyjaśnień. Will zerkał więc co jakiś czas chyłkiem na swojego 

nauczyciela, mając nadzieję, że może raczy podzielić się z nim jeszcze 

jakąś informacją, ale uważne spojrzenie zwiadowcy skupione było na 

drodze. Od czasu do czasu Halt zerkał też na drzewa po bokach drogi.

- Czy szukasz czegoś? - spytał Will i tym razem usłyszał od Halta coś 

więcej niż tylko burknięcie. 

- No, wreszcie jakieś sensowne pytanie - odparł zwiadowca. - 

Owszem, prawdę mówiąc, czegoś szukam. Dowódca zwiadowców 

zawsze wystawia straże wokół terenu zgromadzenia. A ja zawsze 

staram się wywieść je w pole.

- Ale po co? - zdziwił się Will, a Halt pozwolił sobie na mały 

uśmieszek.

- Żeby nauczyć ich moresu - wyjaśnił. - Będą próbowali zajść nas od 

tyłu i niepostrzeżenie śledzić, żeby móc potem powiedzieć, że wzięli 

mnie w zasadzkę. To taka głupia gra, w którą lubią się bawić.



- Ale dlaczego głupia? - zainteresował się Will. Wyglądało to przecież 

zupełnie tak samo, jak wiele ćwiczeń, jakimi regularnie zajmowali się 

on i Halt. Szpakowaty zwiadowca odwrócił się, wbijając wzrok w 

Willa.

- Głupia, bo nigdy im się nie udaje - oznajmił. - Tego roku będą starać 

się jeszcze bardziej, bo wiedzą, że przywożę ze sobą ucznia. Będą 

chcieli sprawdzić, do czego się nadajesz.

- To część sprawdzianu? - zapytał Will.

- Początek. - Halt skinął głową. - Pamiętasz, co mówiłem ci wczoraj 

wieczorem?

Will przytaknął. Minionej nocy, a także i jeszcze poprzedniej, Halt 

cichym, spokojnym głosem wyjaśnił mu, jak ma się zachowywać 

podczas zgromadzenia. Ostatnio omawiali taktykę na wypadek 

zasadzki - takiej właśnie, o której teraz mówił zwiadowca.

- A kiedy... - zaczął, ale nagle Halt zamarł w bezruchu, jednocześnie 

unosząc palec i nakazując ciszę. Will natychmiast zamilkł. Zwiadowca 

odwrócił lekko głowę do tyłu. Oba konie nadal podążały naprzód, nie 

zmieniając rytmu swych kroków.

- Słyszysz? - spytał szeptem Halt. Will także spojrzał przez ramię. 

Wydawało mu się, że

słyszy gdzieś z tyłu cichy stukot kopyt. Nie był tego jednak pewien. 

Tętent ich własnych koni skutecznie zagłuszał wszelkie inne podobne 



dźwięki. Jeśli za nimi ktoś był, jechał konno w dokładnie tym samym 

rytmie.

- Zmiana kroku - syknął Halt. - Na trzy: jeden... dwa... trzy!

Jednocześnie trącili swoje wierzchowce czubkiem lewej stopy w 

okolicy lewej łopatki. Był to jeden z wielu sygnałów, na które 

nauczono reagować Wyrwij a i Abelarda.

W tej samej chwili oba konie zawahały się, zwolniły na sekundę, 

opuszczając jeden krok - by zaraz znów ruszyć naprzód miarowym 

stępem.

Jednak ta krótka chwila opóźnienia spowodowała, że Will usłyszał 

jakby echo ich kroków dobiegające z minimalną zwłoką. Trwało to 

tylko chwilę, bo zaraz potem ten ktoś, kto podążał za nimi, również 

zmienił rytm końskich kroków i znów nie było niczego słychać.

- Koń zwiadowcy - rzekł cicho Halt. - Dam głowę, że to Gilan.

- Skąd możesz wiedzieć? - spytał Will.

- Tylko koń zwiadowcy może tak szybko zmienić krok. A Gilan 

dlatego, że to zawsze jest on. Wyłazi ze skóry, żeby mnie przechytrzyć.

- Dlaczego? - na to pytanie Halt obdarzył Willa surowym spojrzeniem.

- Dlatego, że był moim ostatnim uczniem - wytłumaczył. - A z 

jakiegoś niezrozumiałego powodu byli uczniowie wprost marzą o tym, 

by przyłapać swojego mistrza z opuszczonymi portkami. - Spoglądał 

na Willa tak oskarżycielsko, że chłopak już zamierzał zaprotestować i 



zapewnić go, że on nigdy nie zachowa się w ten sposób. Uświadomił 

sobie jednak, że prawdopodobnie nie omieszka spróbować, i to w 

dodatku przy pierwszej nadarzającej się okazji. Nie powiedział więc 

nic.

Halt znów dał sygnał, który oznaczał „milczeć - uwaga!". Wpatrywał 

się w drogę przed nimi.

- To będzie dobre miejsce - rzekł po chwili. - Gotów? Trakt przebiegał 

obok dużego drzewa, którego gałęzie

zwisały tuż nad ich głowami. Will przyjrzał mu się przez chwilę i 

skinął głową. Wyrwij oraz Abelard zbliżyły się od tego miejsca 

równomiernym krokiem. Gdy były już całkiem blisko, Will wysunął 

stopy ze strzemion i stanął w kucznej pozycji na grzbiecie Wyrwija. 

Konik podążał niezmiennym rytmem.

Gdy zaleźli się pod gałęziami, Will wyciągnął ramiona i chwycił się 

najniższej z nich, podciągając się do góry. W tej samej chwili konik 

zaczął uderzać kopytami nieco mocniej, wybijając każdy krok 

głośniej, by śledzący ich człowiek nie mógł się zorientować, że oto 

nagle wierz chowiec wyzbył się ciężaru.

Will bezgłośnie wspiął się na drzewo, aż znalazł gałąź, która 

zapewniała mu solidne oparcie, a zarazem dobrą widoczność. 

Spostrzegł Halta i oba konie oddalające się traktem.

Gdy dotarli do następnego zakrętu, Halt dał znać Wyrwijowi, by szedł 

dalej przed siebie, a sam spiął wodze Abelarda i zeskoczył z siodła. 



Upadł na kolana, jakby szukał na ziemi jakichś śladów.

Teraz Will wyraźnie słyszał stukot kopyt konia podążającego ich 

śladem. Spojrzał w tamtą stronę, ale poprzedni zakręt wciąż skrywał 

jeźdźca i jego wierzchowca.

A potem dźwięk kopyt umilkł.

Willowi zaschło w ustach, a serce biło wciąż mu mocniej i mocniej. 

Gotów byłby się założyć, że taki łomot musi być słyszalny w promieniu 

pięćdziesięciu metrów. Jednak szkolenie nie poszło na marne, toteż 

stał bez ruchu na gałęzi drzewa, w cieniu liści... i spoglądał na drogę.

Dostrzegł ruch!

Dostrzegł go właściwie kątem oka, jakby to było tylko złudzenie. 

Spoglądał w to miejsce przez sekundę czy dwie, nim przypomniał 

sobie nauki Halta: „Nie skupiaj uwagi na jednym punkcie. Przez cały 

czas obserwuj tak szeroki zakres przestrzeni, na ile to możliwe. Twoja 

uwaga nie może ani przez chwilę pozostać bezczynna. Dostrzeżesz go 

jako ruch, nie jako postać. Pamiętaj, on także jest zwiadowcą i 

doskonale opanował sztukę pozostawania niewidzialnym".

Will wyostrzył wzrok, by dostrzegać jak najwięcej i patrolować leśny 

gąszcz. Nie minęło kilka sekund, a jego umysł zarejestrował kolejny 

ruch. Oto gałąź wróciła na swoje miejsce, gdy niewidzialna sylwetka 

zmierzała swemu celowi.

potem dziesięć metrów dalej lekko zakołysał się krzak. Za chwilę 



znów spostrzegł kępę wysokiej trawy, której źdźbła rozprostowywały 

się - przed chwilą ktoś postawił tam stopę.

Will stał w bezruchu. Nie mógł nadziwić się, że śledzący ich osobnik 

potrafił przemieszczać się przez las tak sprawnie, że wciąż jeszcze nie 

zdołał go zobaczyć. Najwyraźniej ten drugi zwiadowca pozostawił 

konia w tyle i skradał się w stronę Halta pieszo. Will rzucił okiem w 

stronę swojego mistrza. Nauczyciel nadal zdawał się skupiony na 

jakichś śladach, dostrzeżonych w pyle drogi.

Kolejne poruszenie w lesie. Niewidoczny zwiadowca minął kryjówkę 

Willa i kierował się w stronę drogi, zamierzając zaskoczyć Halta od 

tyłu.

Nagle, jakby znikąd, pośrodku drogi wyrosła postać w szarozielonym 

płaszczu - jakieś dwadzieścia metrów od przycupniętego Halta. Will 

zamrugał oczami. Przed chwilą go tam nie było, a teraz jakby się 

zmaterializował - no właśnie, pojawił się jakby znikąd. Dłoń Willa 

powędrowała z wolna ku kołczanowi i znieruchomiała. Poprzedniej 

nocy Halt pouczył go: „Zaczekaj, aż zacznie rozmowę. Dopóki będzie 

milczał, dosłyszy twoje najlżejsze poruszenie".

Will skarcił się w duchu za pochopny odruch. Miał nadzieję, że... ale 

nie, najwyraźniej powstrzymał się na czas. Usłyszał młodzieńczy, 

radosny głos: 

- Halt! Halt!

Halt odwrócił się i powoli wyprostował, otrzepując przy tym kurz z 



kolan. Przechylił głowę na bok, przyglądając się postaci wyrosłej 

pośrodku drogi; mężczyzna opierał się niedbale o długi łuk, taki sam 

jak łuk Halta

- O, Gilan - odpowiedział. - Widzę, że nadal trzymają się ciebie psie 

figle.

Wysoki zwiadowca wzruszył ramionami i uśmiechnął się:

- Zapewne, a ty właśnie padłeś ofiarą jednego z nich drogi mistrzu.

Gdy Gilan wypowiadał te słowa, ręka Willa zdążała w żółwim tempie, 

lecz nieuchronnie, ku kołczanowi. Dobył strzały i umieścił ją na 

cięciwie.

Teraz znów przemówił Halt:

- Doprawdy? - zdziwił się. - Jakiegoż to znów żartu padłem ofiarą?

Gdy Gilan odpowiadał swemu dawnemu mistrzowi, w jego głosie 

wyraźnie słychać było rozbawienie:

- Daj spokój, Halt. Przyznaj się. Raz wreszcie udało mi się wywieść cię 

w pole. A próbowałem już od tylu lat!

Halt w zamyśleniu podrapał się po brodzie.

- Prawdę mówiąc, nie jestem w stanie pojąć, co cię skłania, żeby wciąż 

podejmować te próby.

Gilan roześmiał się.

- Naprawdę nie zdajesz sobie sprawy, ile radości doznaje uczeń, jeśli 



uda mu się przechytrzyć swojego mistrza? Przyznaj się, nie zwlekaj. 

Tego roku ja jestem górą-

Podczas gdy rosły mężczyzna przemawiał, Will naciągnął łuk, mierząc 

precyzyjnie w pień drzewa odległy o jakieś dwa metry od Gilana. 

Gorączkowo powtarzał w myśli polecenia swego mistrza: „Podejdź do 

przeciwnika na tyle blisko, żeby przestraszyć go, kiedy strzelisz. Ąle na 

litość boską, nie za blisko. Może wykonać jakiś niespodziewany ruch, 

a nie chciałbym, żeby twoja strzała przebiła go na wylot!"

Halt nie ruszył się ani o cal. Gilan zaś przestępował z nogi na nogę, 

wyraźnie speszony. Niezmącony spokój dawnego nauczyciela zaczynał 

go niepokoić. Jakby wreszcie przyszło mu do głowy, że może sprawy 

nie całkiem mają się tak, jak sądził - może Halt kryje coś w zanadrzu, i 

tylko próbuje wyłgać się z niezręcznej sytuacji.

Kolejne słowa Halta dały mu jeszcze więcej do myślenia.

- No tak... uczeń i mistrz. Cóż za przedziwna kombinacja. Powiedz mi 

jednak, Gilanie, mój drogi uczniu, czy przypadkiem tego roku o czymś 

nie zapomniałeś?

Może swoisty ton, jakim Halt wypowiedział słowo „uczniu" 

uświadomił Gilanowi, że popełnił fatalny błąd. Dopiero teraz zaczął 

rozglądać się za nieobecnym czeladnikiem.

Jednak w tej samej chwili Will wypuścił strzałę.

Pocisk świsnął w powietrzu i utkwił, drżąc, w pniu drzewa. 



Zaskoczony Gilan odwrócił się, a potem od razu spojrzał dokładnie 

tam, gdzie znajdował się Will. To zdumiewające, że całkowicie 

zaskoczony Gilan bezbłędnie określił kierunek, z którego padł strzał.

Gilan pokręcił głową z niedowierzaniem. Jego bystre oczy wypatrzyły 

drobną sylwetkę w zielonoszarym płaszczu, skrytą w cieniu liści 

drzewa.

- Złaź, Willu - zawołał Halt. - Pozwól, że przedstawię ci Gilana, 

jednego z bardziej nieostrożnych zwiadowców - pokręcił głową z 

wyraźnym ubolewaniem. - A mówiłem ci - rzekł, zwracając się do 

swego byłego ucznia - żebyś nigdy nie działał zbyt pochopnie. Nieco 

więcej rozwagi. Powtarzałem ci to, jak jeszcze byłeś młodym 

chłopakiem.

Gilan przytaknął skinieniem głowy, wyraźnie zawstydzony. Zmieszał 

się jeszcze bardziej, gdy Will zeskoczył z najniższej gałęzi i rosły 

zwiadowca zorientował się, młody i drobny był jego „przeciwnik".

- Widać tak bardzo chciałem schwytać starego, siwego lisa, że 

przegapiłem małego małpiszona, co krył się na drzewie - stwierdził z 

uśmiechem.

- Małpiszona, powiadasz? - mruknął Halt. - Może i tak, ale skoro już o 

tym mowa, to kto w takim razie wyszedł dziś na osła? Willu, to jest 

Gilan, mój dawny uczeń a obecnie zwiadowca w lennie Meric - choć 

nie pojmuję, co takiego uczynili jego mieszkańcy, by ich nim pokarać.

Gilan uśmiechnął się szerzej i wyciągnął dłoń do Willa.



- A ja myślałem, że pierwszy raz w życiu udało mi się przechytrzyć cię, 

mistrzu - zawołał wesoło. - Więc to ty jesteś Will. - Potrząsnął mocno 

jego dłonią. - Miło mi cię poznać. Nieźle się spisałeś, młody człowieku.

Uradowany Will zerknął na Halta, a ten nieznacznie skinął głową. 

Will przypomniał sobie jeszcze jedną rzecz, o której mówił mu Halt: 

„Jeśli przewyższyłeś kogoś, nie chełp się z tego powodu. Bądź 

wielkoduszny, pochwal go za to, w czym dobrze się sprawił. Porażka 

zaboli go, ale on nie da tego po sobie poznać. Ty zaś powinieneś 

pokazać, że potrafisz to docenić. Pochwałami możesz zyskać sobie 

przyjaciela. Przechwałki to jedynie sposób na to, by przysporzyć sobie 

wrogów".

- Tak, nazywam się Will - odpowiedział i dodał: - Czy zechciałbyś 

mnie nauczyć poruszać się w sposób tak niedostrzegalny? To było coś 

wspaniałego.

Gilan zaśmiał się z zażenowaniem.

- Chyba trochę przesadzasz. Jestem pewien, że widziałeś mnie z 

daleka.

Will pokręcił głową. Pamiętał doskonale, jak usilnie starał się 

wypatrzyć Gilana. Teraz, gdy się nad tym zastanowił, doszedł do 

wniosku, że i pochwały, i prośba były jak najbardziej na miejscu.

- Zobaczyłem cię dopiero, kiedy wyszedłeś na drogę -wyznał. - 

Widziałem ruch - od czasu do czasu - więc domyślałem się, którędy 

szedłeś. Jednak kiedy obchodziłeś ten zakręt, ciebie samego nie 



dostrzegłem ani razu. Naprawdę chciałbym umieć poruszać się w taki 

sposób.

Widać było, że szczera pochwała Willa sprawiła Gilanowi 

przyjemność.

- Ha - odezwał się do Halta - widzę, że ten młodzieniec jest nie tylko 

utalentowany, ale posiada również nienaganne maniery.

Podczas tej wymiany grzeczności Halt spoglądał kolejno na swych 

uczniów, młodszego i starszego. Skinieniem głowy wyraził uznanie dla 

taktownych słów Willa.

- Umiejętność krycia się w marszu zawsze była najmocniejszą stroną 

Gilana - stwierdził. - Jeśli zgodzi się udzielić ci kilku lekcji, z 

pewnością na tym skorzystasz.

Położył rękę na ramieniu swego byłego czeladnika:

- Miło cię widzieć!

Dopiero teraz powitali się serdecznym uściskiem. Po chwili Halt 

odsunął Gilana na długość ramion i przyjrzał mu się uważnie.

- Z każdym rokiem stajesz się coraz chudszy oświadczył. - Kiedy 

wreszcie nabierzesz nieco ciała? Skóra i kości!

Gilan zaśmiał się. Widać było, że takie docinki ze strony Halta nie były 

dla niego niczym nowym.

- Ty masz dosyć sadła za nas dwóch - zauważył i szturchnął Halta w 



bok. - Czy mi się wydaje, czy brzuch ci rośnie? - wyszczerzył zęby do 

Willa. - Założę się, że przesiaduje całymi dniami na ganku, tobie 

zostawiając wszystkie prace domowe, czyż nie?

Nim Halt i Will zdążyli odpowiedzieć, odwrócił się i gwizdnął. Po 

kilku sekundach zza zakrętu wybiegł jego koń. Gdy młody zwiadowca 

wskoczył na jego grzbiet, Will u siodła dostrzegł przytroczony miecz 

w pochwie. Zdziwiony zapytał Halta:

- Myślałem, że nam nie wolno nosić mieczy?

Halt w pierwszej chwili nie zrozumiał, o co mu chodziło, i zmarszczył 

brwi, ale patrząc w ślad za spojrzeniem ucznia, pojął, o czym chłopak 

mówi.

- Nie, nikt nam tego nie zakazuje - wyjaśnił, gdy obaj wsiadali na koń. 

- Idzie tu o kwestię właściwego porządku rzeczy. Trzeba całych lat 

nauki, by umieć sprawnie posługiwać się mieczem, a my nie mamy na 

to czasu. Musimy nabywać inne umiejętności.

Uprzedzając kolejne pytanie Willa, ciągnął:

- Ojciec Gilana jest rycerzem, toteż nim Gilan przystał do 

zwiadowców, uczył się przez kilka lat szermierki. Uznano go za 

wyjątkowy przypadek i pozwolono mu kontynuować lekcje również 

wtedy, gdy został moim czeladnikiem.

- Ale ja myślałem... - zaczął Will i umilkł. Gilan zrównał się z nimi, a 

Will nie był pewien, czy wypada zadać kolejne pytanie w jego 



obecności.

- Tego przy Halcie nigdy nie mów - poradził mu Gilan, który usłyszał 

ostatnie jego słowa. - Odpowie ci tylko: „Jesteś uczniem, za wcześnie 

na myślenie" albo:

Gdybyś naprawdę pomyślał, tobyś nie pytał".

Will nie mógł powstrzymać uśmiechu. Halt niejeden raz zwracał się 

do niego dokładnie tymi słowy, a przy tym Gilan znakomicie go 

naśladował. Teraz jednak obaj mężczyźni spoglądali na niego, 

czekając na pytanie, którego nie zadał. Postanowił więc zaryzykować. 

- Jeśli ojciec Gilana jest rycerzem, czy nie znaczy to, że jego syn 

powinien znaleźć się w Szkole Rycerskiej? Czy może też ktoś 

stwierdził, że jest za niski?

Halt i Gilan spojrzeli po sobie. Halt uniósł jedną brew i dał Gilanowi 

znak, żeby odpowiedział. - Owszem, mogłem pójść do Szkoły 

Rycerskiej - wyjaśnił Gilan - ale wolałem przystać do zwiadowców. - 

Jak widzisz, bywa i tak - zauważył Halt. Will zamyślił się chwilę. 

Zawsze wydawało mu się, że zwiadowcy nie rekrutowali się spośród 

szlachetnie urodzonych. Najwyraźniej nie miał racji.

- Ale ja myślałem... - zaczął i natychmiast zdał sobie sprawę, że 

popełnił błąd. Halt i Gilan spojrzeli na niego, potem po sobie i odparli 

zgodnym chórem:

- Jesteś tylko uczniem. Na myślenie przyjdzie jeszcze czas.



Spięli wierzchowce i oddalili się od niego, Will czym prędzej uderzył 

piętami w boki Wyrwij a, by ich dogonić. Zwiadowcy rozsunęli się, by 

wpuścić go między siebie. Gilan zerknął na niego z uśmiechem. Halt 

był ponury jak zawsze. Jednak, gdy podążali dalej w milczeniu, Will 

uświadomił sobie, że stał się cząstką grupy wybrańców elitarnego 

korpusu, skupiającego ludzi, których łączą szczególne więzy.

Poczucie owej przynależności dało mu nieznany dotąd spokój, tak 

jakby pierwszy raz w życiu znalazł się we własnym domu.

Rozdział 24

Coś musiało się stać - rzekł półgłosem Halt, dając towarzyszom znak, 

by wstrzymali konie.

Trzej jeźdźcy ostatnie pół kilometra, dzielące ich od miejsca 

zgromadzeń, przebyli cwałem. Teraz zatrzymali się na niewielkim 

wzniesieniu, spoglądając ku otwartej przestrzeni pośród drzew, gdzie 

w odległości około stu metrów znajdowało się obozowisko złożone z 

małych jednoosobowych namiotów, ustawionych w równe rzędy; w 

powietrzu czuć było zapach ognisk. U skraju polany urządzono 

łuczniczą strzelnicę. Opodal, w cieniu drzew, skubało trawę kilka 

tuzinów koni - wszystkie były małe i kudłate.

Nawet z tej odległości nietrudno było dostrzec, że w obozowisku 

panuje niezwykłe ożywienie. Na jego środku wznosił się namiot 

większy od pozostałych, rozmiarów co najmniej cztery na cztery 

metry i na tyle wysoki, że mógł w nim stać wyprostowany mężczyzna 



normalnego wzrostu. Boczne ściany namiotu zostały podniesione, a 

wewnątrz widać było grupkę odzianych na szaro i zielono mężczyzn, 

stojących wokół stołu najwyraźniej pogrążonych w ożywionej 

dyskusji. W następnej chwili jeden z nich odłączył się od towarzyszy. 

Podbiegł do konia, czekającego w pobliżu namiotu, wskoczył na niego 

i zebrał wodze. Konik stanął dęba, a zaraz potem ruszył galopem 

przez obóz, kierując się w stronę wąskiej ścieżki, której wylot krył się 

pośród drzew po przeciwległej stronie polany.

Gdy tylko zniknął z pola widzenia, tą samą drogą do obozowiska 

przybył inny jeździec, który także galopem przejechał między 

namiotami i ściągnął gwałtownie wodze przed największym z nich. W 

tej samej chwili jeździec zeskoczył z siodła i czym prędzej przyłączył 

do grupy towarzyszy.

- O co chodzi? - spytał Will. Zauważył, że niektórzy z uczestników 

zgromadzenia zwijali swoje namioty.

- Trudno powiedzieć - odparł Halt. - Zobaczcie, czy uda się znaleźć dla 

nas jakieś znośne miejsce na obozowisko. Ja tymczasem zorientuję się, 

w czym rzecz.

Odjechał kawałek, ale zaraz odwrócił się i zawołał:

- Nie rozkładajcie jeszcze namiotów. Z tego, co widzę, możemy w 

ogóle ich nie potrzebować. - Kopyta Abelarda zadudniły, gdy ruszył 

galopem ku dużemu namiotowi.

Will i Gilan wybrali miejsce położone pod dużym drzewem, niezbyt 



daleko od środka obozowiska. Nie bardzo wiedząc, co mają czynić 

dalej, czekali na Halta. Jako jeden ze zwiadowców wyższych rangą, 

Halt miał dostęp do namiotu dowodzenia. Dowódcą całego korpusu 

zwiadowców był niejaki Crowley, który w rzeczonym namiocie 

odbywał narady ze starszyzną. Podejmowano tam ważkie decyzje, 

dotyczące planów na przyszłość, analizowano raporty i doniesienia 

zwiadowców z poszczególnych lenn, co pozwalało wszystkim 

członkom zgromadzenia zorientować się w wydarzeniach w 

królestwie.

Mieszkańcy większości namiotów, znajdujących się w pobliżu, byli 

nieobecni, tylko jeden chudy i tyczkowaty zwiadowca przechadzał się 

niecierpliwie tam i z powrotem, przy czym sprawiał wrażenie równie 

zdezorientowanego, jak Gilan i Will. Na ich widok podszedł bliżej.

- Coś wiadomo? - spytał od razu, jednak odpowiedź Gilana go 

rozczarowała.

- Mieliśmy właśnie zadać to samo pytanie. - Wyciągnął dłoń w 

powitaniu. - Merron, prawda? - spytał.

- Tak jest. A ty jesteś Gilan, o ile mnie pamięć nie myli.

Gilan przedstawił mu Willa. Merron, który mógł mieć około 

trzydziestu kilku lat, przyjrzał się chłopcu z wyraźnym 

zainteresowaniem.

- A więc to ty jesteś nowym uczniem Halta - odezwał się. - Wszyscy 

bardzo byliśmy ciekawi, kogo ze sobą przyprowadzi. Wiesz, miałem 



być jednym z twoich egzaminatorów.

- Miałeś? - zdziwił się Gilan. Merron popatrzył na niego poważnie.

- Miałem. Wątpię jednak, czy Zlot w ogóle się odbędzie - zawahał się 

przez moment i dodał: - Mam z tego wnioskować, że o niczym nie 

słyszeliście? Gilan i Will potrząsnęli głowami.

- Morgarath znowu coś knuje - rzekł Merron półgłosem, a na dźwięk 

złowrogiego imienia Will poczuł na plecach zimny dreszcz.

- Co się stało? - spytał Gilan, mrużąc oczy. Merron wzruszył 

ramionami.

- Jak dotąd dochodzą nas sprzeczne wieści, raporty są niepełne. 

Jednak wszystko wskazuje na to, że oddział wargalów przekroczył 

przełęcz Trzech Kroków. Kilka dni temu. Rozprawili się ze strażą 

graniczną i ruszyli na północ.

- Czy Morgarath był z nimi? - zapytał Gilan. Will słuchał tylko w 

milczeniu, z szeroko otwartymi oczami. Nie byłby w stanie wykrztusić 

ani słowa, nawet nie potrafiłby wymówić głośno imienia Morgaratha.

Merron rozłożył bezradnie ręce.

- Tego nie wiemy. W tej chwili taki scenariusz wydaje się to niezbyt 

prawdopodobny, ale na absolutną pewność jeszcze za wcześnie. Tak 

czy inaczej, Crowley od dwóch dni stara się coś ustalić. Być może, 

tylko o stosunkowo nieliczny oddział, który dokonał wypadu na 

własną rękę. Jednak nie można wykluczyć, że oznacza to początek 



kolejnej wojny. A gdyby rzeczywiście miało do niej dojść, to bardzo źle 

się stało, że lorda Lorriaca nie ma już wśród żywych.

- Jak to? - w głosie Gilana słychać było zaniepokojenie. - Lorriac nie 

żyje?

Merron pokiwał poważnie głową.

- Niestety. Umarł nagle, ponoć na serce. Kilka dni temu znaleziono 

jego ciało, bez żadnych ran czy obrażeń. Wpatrywał się otwartymi 

oczyma wprost przed siebie, już nie żył, kiedy go znaleziono.

- Ale przecież był w sile wieku! - zdziwił się Gilan. -Widziałem go 

zaledwie miesiąc temu i był zdrowy jak byk.

Merron nie potrafił udzielić mu żadnego wyjaśnienia. Nic więcej nie 

wiedział.

- Żaden z nas nie zna dnia ani godziny - stwierdził. -Nigdy nic nie 

wiadomo.

- Kim był lord Lorriac? - spytał Will cicho. Gilan odpowiedział jakby 

nieobecnym głosem, w zamyśleniu:

- Lorriac ze Steden był głównodowodzącym królewskiej ciężkiej 

kawalerii. Chyba można powiedzieć, że był najlepszym dowódcą 

naszej jazdy. Jeśli dojdzie do wojny, to, jak słusznie stwierdził Merron, 

będzie nam go bardzo brakowało.

Will poczuł, że lęk ściska mu gardło. Odkąd sięgał pamięcią, imię 

Morgaratha wymawiano szeptem. Ktoś, kto wypowiadał je na głos, 



musiał być naprawdę odważny. Zaprzysięgły wróg królestwa stał się 

postacią niemal mityczną, prawie legendą z dawnych, mrocznych dni. 

A oto teraz zły duch z ponurych przypowieści na nowo wracał do 

życia. Znów stał się realny i groźny. Will spojrzał na Gilana, szukając w 

jego twarzy czegoś, co dodałoby mu odwagi, jednak na obliczu 

młodego zwiadowcy malowało się tylko zwątpienie i niepokój.

Upłynęła bez mała godzina, nim Halt do nich dołączył. Jako że minęło 

już południe, Will i Gilan przygotowali tymczasem posiłek, złożony z 

chleba, zimnej mięsa i suszonych owoców. Siwowłosy zwiadowca 

zsunął się z grzbietu Abelarda i wziął blaszany talerz od Willa. Jadł 

szybko, w pośpiechu.

- Zlot został odwołany - rzucił zwięźle między jednym kęsem a 

drugim.

Widząc, że pojawił się zwiadowca starszy rangą, Merron znów do nich 

dołączył. Po krótkim powitaniu z Haltem zadał pytanie w kwestii, 

która nurtowała wszystkich obecnych:

- Czy mamy wojnę? Halt pokręcił głową.

- Tego jeszcze nie wiadomo. Z najnowszych raportów wynika, że 

Morgarath nadal przebywa w górach.

- Czemu więc wargalowie wtargnęli na teren królestwa? - spytał Will.

Wszyscy wiedzieli, że te okropne stwory działały tylko wówczas, gdy 

kierowała nimi wola dawnego barona Gorlanu. Z własnej inicjatywy 



nigdy nie zdobyłyby się na tak otwarty akt agresji.

- To tylko niewielki oddział, jest ich może z pięćdziesięciu. Chodziło 

po prostu o odwrócenie uwagi - twarz Halta zdawała się jeszcze 

bardziej ponura niż zwykle. -Crowley twierdzi, że w czasie, gdy nasi 

strażnicy zajęci byli ściganiem wargalów, przez granicę przekradły się 

dwa kalkary, które dotąd kryły się w górach, a teraz zaszyły się gdzieś 

na Samotnej Równinie.

Gilan gwizdnął cicho. Zaskoczony Merron aż cofnął się o krok. Na 

twarzach obu młodszych zwiadowców malowała się groza. Will nie 

miał pojęcia, czym są kalkary, ale sądząc po posępnym tonie, jakim 

Halt zakomunikował tę wieść oraz po zachowaniu Gilana i Merrona, z 

pewnością nie była to wiadomość pomyślna.

- Chcesz powiedzieć, że kalkary w ogóle jeszcze istnieją? _ spytał z 

niedowierzaniem Merron. - Myślałem, że już dawno wyginęły.

- A jakże, istnieją - stwierdził Halt. - Zostały już, co prawda, tylko dwie 

z tych bestii, ale i to wystarczający powód do obaw.

Przez dłuższą chwilę panowało milczenie. Wreszcie Will ośmielił się 

zadać pytanie:

- Czym są kalkary?

Halt nie bardzo miał ochotę rozprawiać na ten temat w obecności 

kogoś tak młodego jak Will. Wiedział jednak, że wobec tego, co ich 

czeka, nie ma wyboru. Chłopiec musi znać prawdę i to jak najprędzej. 



Kiedy Morgarath planował wzniecić bunt, pragnął dowodzić czymś 

więcej niż zwykłą armią. Zdawał sobie sprawę, że jeśli zdoła przerazić 

czymś swych przeciwników, jego zadanie będzie o wiele łatwiejsze. 

Tak więc przez długie lata wyprawiał się w Góry Deszczu i Nocy, 

przeprowadzając na pustkowiu poszukiwania.

- Czego szukał? - dopytywał się Will, choć miał niemiłe przeczucie, że 

zna odpowiedź, - Pragnął znaleźć sprzymierzeńców, którzy mogliby 

mu pomóc w walce przeciw wojskom królestwa. Góry Deszczu i Nocy 

to kraina odcięta od reszty świata, gdzie życie toczy się swym własnym 

trybem. Na tej prastarej, dzikiej ziemi przetrwały istoty, o których 

gdzie indziej pamięć zaginęła przed wieloma stuleciami. Co pewien 

czas pojawiały się tylko pogłoski o żyjących gdzieś groźnych stworach, 

prehistorycznych bestiach i monstrach Całkiem niedawno wyszło na 

jaw, że opowieści te niestety jak najbardziej prawdziwe.

- To znaczy wtedy, gdy napadli nas wargalowie? wtrącił Will.

Halt skinął głową.

- Tak właśnie. Morgarath szybko ich sobie podporządkował, czyniąc z 

nich niewolników ślepo posłusznych jego woli, lecz na tym nie koniec. 

Kolejnym jego odkryciem były kalkary. A są one o wiele groźniejsze 

niż wargalowie. O wiele, wiele groźniejsze.

Will zamilkł. Myśl o bestiach bardziej jeszcze niebezpiecznych od 

wargalów budziła w nim - oględnie mówiąc - spory niepokój.

- Swego czasu istniały trzy takie potwory. Jednak jedno z tych 



stworzeń około ośmiu lat temu zostało zabite, dzięki czemu wiemy o 

nich nieco więcej. Spróbuj wyobrazić sobie istotę będącą czymś 

pomiędzy małpą a niedźwiedziem, chodzącą na tylnych nogach w 

wyprostowanej pozycji, a będziesz miał jakie takie pojęcie co do ich 

wyglądu.

- Czy to znaczy, że Morgarath panuje nad nimi siłą woli i umysłu, jak 

nad wargalami? - spytał Will. Halt potrząsnął głową.

- Nie. Kalkary przerastają inteligencją wargalów. Ich obsesją jest 

srebro. Wielbią ten metal, gromadzą go, i wszystko wskazuje na to, że 

Morgarath nie szczędzi szlachetnego kruszcu, by nakłonić je do 

wypełniania swych poleceń. A trzeba przyznać, że świetnie wywiązują 

się ze swych zadań. Potrafią wykazać niezwykłą przebiegłość, gdy 

tropią swe ofiary.

- Ofiary? - zdziwił się Will. - Jakiego rodzaju ofiary?

Halt i Gilan spojrzeli po sobie. Will zorientował się, że jego nauczyciel 

niechętnie porusza ten temat. Przez chwilę sądził, że znów będzie 

musiał wysłuchać od Halta wymówek na temat jego niekończących się 

pytań, jednak szybko zdał sobie sprawę, że tym razem chodziło o coś 

więcej niż ukrócenie próżnej ciekawości młokosa. Brodaty zwiadowca 

odpowiedział spokojnym głosem:

- Kalkary to asasyni, urodzeni zabójcy. Kiedy postanowią kogoś 

uśmiercić, nie spoczną, nim odnajdą tę osobę i położą kres jej życiu.

- Czy nie można ich jakoś powstrzymać? - spytał Will, spoglądając na 



wielki łuk Halta i pęk pierzastych strzał w jego kołczanie.

- Porośnięci są gęstym futrem, tak grubym i splątanym, że chroni je 

niczym pancerz. Strzałą nie sposób ich dosięgnąć. Aby z nimi walczyć, 

potrzebny jest topór bojowy lub dwuręczny miecz. Zapewne 

poskutkować może też potężne pchnięcie ciężką włócznią.

Przez chwilę Will czuł ulgę. Już zaczynał myśleć, że te straszliwe 

kalkary są nie do pokonania. Ale w królestwie jest pełno walecznych 

rycerzy, którzy z pewnością zdołają stawić czoło potworom.

pi To znaczy, że osiem lat temu jeden z kalkarów został zabity przez 

rycerza? Halt znów potrząsnął głową.

- Nie, nie przez rycerza. Przez trzech rycerzy. Aby się z nim uporać, 

trzeba było aż trzech uzbrojonych po zęby mężczyzn, a starcie to 

przeżył tylko jeden z nich. W dodatku tak okaleczony, że już do końca 

życia nie odzyska pełnej sprawności.

- Trzech mężczyzn? I wszyscy trzej byli rycerzami? Will nie potrafił 

uwierzyć. - Ale jak to się stało, że...

Gilan przerwał mu w pół zdania:

- Rzecz w tym, że jeśli nawet zdołasz się zbliżyć do niego na tyle 

bliska, by użyć miecza czy włóczni, kalkar potrafi cię powstrzymać, 

nim zdołasz zadać cios.

Mówiąc to, postukiwał palcami w rękojeść wiszącego u boku miecza.

- Jak to? - nie mógł zrozumieć Will. Słowa Gilana na nowo wzbudziły 



jego niepokój. Tym razem odpowiedział mu Merron:

- Spojrzeniem - wyjaśnił chudy zwiadowca. - Jeśli spojrzysz w oczy 

kalkara, jesteś jak sparaliżowany.

Will popatrzył kolejno na wszystkich trzech zwiadowców. To, co 

Merron właśnie powiedział, brzmiało niewiarygodnie. A jednak Halt 

nie zaprzeczył.

- Paraliżują spojrzeniem... jak to możliwe? Czy tu chodzi o jakąś 

magię?

Halt wzruszył ramionami. Merron odwrócił wzrok, czując się 

wyraźnie nieswojo. Widać było, że żaden z nich nie ma chęci o tym 

mówić.

- Niektórzy zwą to magią - przyznał wreszcie Halt. -Osobiście 

przypuszczam, że tak samo wąż obezwładnia spojrzeniem ptaka, nim 

go zabije... Tak czy inaczej, Merron ma słuszność. Jeśli kalkar zdoła 

skłonić cię, byś spojrzał w jego oczy, paraliżuje cię strach, a wówczas 

nie jesteś w stanie nawet kiwnąć palcem, by ocalić życie.

Will rozejrzał się niespokojnie, jakby spośród otaczających ich drzew 

w każdej chwili mógł wyłonić się potwór, przypominający zarazem 

małpę i niedźwiedzia. Stopniowo ogarniało go coraz większe 

przerażenie. Tak się jakoś stało, że przywykł uważać swego mistrza za 

niezwyciężonego. A oto teraz Halt dał mu do zrozumienia, że tych 

obmierzłych bestii nie sposób pokonać.



- I nic nie da się zrobić? - spytał nieco drżącym głosem.

Halt wzruszył ramionami.

- Legenda głosi, że lękają się ognia. Problem jednak polega na tym, że 

i tak niełatwo je wytropić - cóż dopiero, jeśli ktoś dzierży w dłoni 

pochodnię. Trudno byłoby je zaskoczyć, niosąc otwarty ogień, jeśli zaś 

spodziewają się ataku, nie sposób uniknąć ich zabójczego spojrzenia.

Will nie wierzył własnym uszom. Halt opowiadał o tym wszystkim tak 

spokojnie, a przecież Gilan i Merron sprawiali wrażenie niemal 

przerażonych, prawie tak samo, jak on.

Przez chwilę panowało krępujące milczenie. Wreszcie odezwał się 

Gilan:

- Na jakiej podstawie Crowley sądzi, że Morgarath ma wpływ na 

kalkary?

Halt zawahał się. To, co miał im przekazać, usłyszał podczas poufnej 

narady... Machnął ręką. Prędzej czy później i tak będą musieli się 

dowiedzieć, zresztą przecież wszyscy należeli do korpusu 

zwiadowców. Nawet Will.

- Posłużył się nimi już dwukrotnie. Aby zabić lorda Northolta i lorda 

Lorriaca - trzej pozostali wymienili niespokojne spojrzenia. Halt 

mówił dalej: - Wszyscy sądzili, że Northolta zabił niedźwiedź, 

pamiętacie?

Will w zamyśleniu skinął głową. Przypomniał sobie, jak pierwszego 



dnia, który spędził na naukach u zwiadowcy, Halt otrzymał wieść o 

śmierci naczelnego dowódcy królewskich wojsk.

- Już wówczas - ciągnął Halt - wydało mi się dziwne, żeby równie 

wytrawnego myśliwego spotkał taki właśnie kres. Growley podziela 

moje zdanie.

- Ale Lorriac? Co z nim? Powiadano, że zmarł na serce - to pytanie 

zadał Merron. Halt popatrzył na niego i odparł:

- Otóż właśnie. Tak powiadają. Tylko że jego medyk nie posiadał się ze 

zdumienia. Stwierdził, że Lorriac był okazem zdrowia. I to właśnie 

pozwala przypuszczać... -zawiesił głos.

- ...że stało się to za sprawą kalkara - dokończył za niego Gilan.

Halt przytaknął ruchem głowy.

- W rzeczy samej. Nie wiemy do końca, jakie działanie ma ich 

paraliżujący wzrok. Być może, jeśli ktoś wystawiony jest na ich 

spojrzenie przez dłuższy czas, potworny strach jest w stanie 

spowodować atak serca nawet u dorosłego mężczyzny w pełni sił. Co 

więcej, po okolicy krążyły pogłoski, że widziano jakieś tajemnicze 

wielkie zwierzę.

Znów zapadło milczenie. Wokół bezgłośnie krzątali się inni 

zwiadowcy, zwijając namioty i siodłając konie. Wreszcie Halt wyrwał 

swoich towarzyszy z zamyślenia.

- Czas nam w drogę. Ty, Merronie, musisz wracać do swojego lenna. 



Crowley zarządził natychmiastową mobilizację wojsk w całym 

królestwie. Za kilka minut zostaną wydane rozkazy.

Merron skinął głową i wstał, żeby ruszyć do swego namiotu. Zatrzymał 

się jednak i odwrócił. Coś w głosie Halta, kiedy ten rzekł: „Ty, 

Merronie" dało mu nagle do myślenia.

- A wy trzej? - spytał. - Dokąd się udajecie?

Nim jeszcze Halt zdążył odpowiedzieć, Will wiedział już, co usłyszy. 

Ale i tak na dźwięk słów swego mentora poczuł, że ciarki przechodzą 

mu po grzbiecie.

- My wybierzemy się na poszukiwanie kalkarów.

Rozdział 25

W obozowisku panował nie tyle gwar, co ożywiony ruch. Składano 

kolejne namioty, a zwiadowcy pakowali ekwipunek w podróżne sakwy, 

przytroczone do siodeł. Kilku pierwszych jeźdźców opuściło już 

zgromadzenie, kierując się w stronę wyznaczonych im obszarów 

lennych królestwa.

Will właśnie sprawdzał troki bagaży, umieściwszy uprzednio w 

torbach te nieliczne przedmioty, które wydobył na czas postoju. Halt 



siedział na ziemi kilka metrów od niego, marszcząc brwi w 

zamyśleniu nad mapą terenów, otaczających Samotną Równinę. 

Samotna Równina stanowiła obszar rozległy i niezbadany. Nikt nigdy 

nie pokusił się o stworzenie jej dokładnej mapy - nie było tam dróg, a 

pośrodku białej plamy zaznaczono tylko kilka punktów 

orientacyjnych. Gdy na płachtę padł czyjś cień, zwiadowca podniósł 

wzrok. Ujrzał Gilana, który stał nad nim z zatroskanym obliczem.

- Halt? - spytał młody zwiadowca, a w jego głosie pobrzmiewał 

niepokój. - Czy jesteś tego pewien?

Halt spojrzał mu prosto w oczy. -Jak najbardziej, Gilanie. Ktoś musi to 

zrobić, po prostu nie ma innego wyjścia.

- Ale przecież on jest jeszcze chłopcem! - zaprotestował Gilan, 

spoglądając w stronę, gdzie Will zajęty był mocowaniem zwiniętego 

koca za siodłem Wyrwija. Halt westchnął ciężko, spuszczając wzrok.

- Wiem o tym. Ale to już zwiadowca. Choć jest dopiero uczniem, 

należy do korpusu, tak jak my wszyscy. - Spostrzegł, że Gilan nie 

zamierza dać za wygraną i ten przejaw troski o młodszego kolegę ze 

strony jego byłego ucznia wzruszył starego wygę. - Gilanie, w innej 

sytuacji z pewnością nie wystawiałbym go na aż tak wielkie ryzyko. 

Tak jednak się składa, że znaleźliśmy się wszyscy w sytuacji niezwykle 

trudnej, wręcz krytycznej. W tej kampanii każdy będzie musiał 

wypełnić swe zadanie, nawet taki chłopak jak Will. Morgarath bez 

wątpienia przygotowuje się do zadania potężnego ciosu. Agenci 



Crowleya donoszą też, że najprawdopodobniej prowadzi rozmowy ze 

Skandianami.

- Ze Skandianami? Po co? Halt wzruszył ramionami.

- Nie znamy szczegółów, ale najprawdopodobniej zamierza zawrzeć z 

nimi przymierze. Skandianie dla pieniędzy gotowi są walczyć przeciw 

każdemu. No i jak widać, również nie sprawia im różnicy, kto jest ich 

mocodawcą - dodał ze wzgardą w głosie; najwyraźniej był nader 

niskiego zdania o najemnikach. - Otóż, w tej chwili, zdaniem 

Crowleya, najpilniejszą sprawą jest zmobilizowanie naszych wojsk. 

Gdyby nie to, nie wyru. szyłbym na poszukiwanie kalkarów w sile 

mniejszej niż co najmniej pięciu doświadczonych zwiadowców. 

Jednak w tej chwili Crowley po prostu nie ma aż tylu ludzi do 

dyspozycji. Muszę się więc zadowolić dwoma, których darzę 

największym zaufaniem. Tobą i Willem. Gilan uśmiechnął się 

niewesoło.

- No cóż, dla mnie to honor. - Skłonił się lekko. Nie były to puste 

słowa, bowiem zaufanie ze strony mistrza stanowiło nie lada 

wyróżnienie. Gilan nadal darzył Halta ogromnym szacunkiem, 

podobnie zresztą jak większość zwiadowców.

- Zdaje mi się poza tym, że kawał zardzewiałego żelastwa, który nosisz 

przy boku, może być użyteczny w spotkaniu z tymi paskudami - 

stwierdził Halt. Decyzja rady zwiadowców, by pozwolić Gilanowi na 

kontynuowanie ćwiczeń szermierczych okazała się nader słuszna. 



Mało kto wiedział bowiem, że dzięki temu Gilan stał się jednym z 

najwytrawniejszych fechtmistrzów królestwa Araluen. - Co się zaś 

tyczy Willa - ciągnął Halt - nie doceniasz go. Jest bystry, odważny i już 

świetnie strzela. I co najważniejsze, szybko myśli. W gruncie rzeczy 

mój plan sprowadza się do tego, że jeśli natrafimy na ślady kalkarów, 

będziemy mogli posłać chłopaka po posiłki. W ten sposób będzie nam 

przydatny, a zarazem utrzymamy go z dala od niebezpieczeństwa.

Gilan podrapał się w zamyśleniu po brodzie. Teraz, gdy Halt wyłożył 

mu swe zamiary, wydawało się, że to jedyny sensowny sposób 

postępowania. Po chwili spojrzał nauczycielowi w oczy i skinął głową 

na znak, że zrozumiał i zgadza się z jego tokiem myślenia. Zamierzał 

zająć się pakowaniem swoich rzeczy, tymczasem okazało się, że Will 

już zdążył się z tym uporać i przytroczył sakwy do jego siodła. Gilan 

uśmiechnął się do Halta.

- Masz słuszność - przyznał. - Rzeczywiście potrafi myśleć 

samodzielnie.

***

Chwilę później wszyscy trzej opuścili obozowisko, podczas gdy 

większość zwiadowców pozostała jeszcze, czekając na dokładne 

rozkazy. Postawienie armii Araluenu w stan gotowości bojowej nie 

było rzeczą prostą. Do zadań zwiadowców należała koordynacja 

działań mobilizacyjnych, następnie zaś pełnienie roli przewodników, 

by doprowadzić siły ze wszystkich pięćdziesięciu obszarów lennych do 



punktu zbornego na równinach Uthal. Jako że Halta i Gilana 

wyznaczono do tropienia kalkar, wojska z obszarów lennych Redmont 

oraz Meric musieli zorganizować i poprowadzić inni zwiadowcy.

Młody zwiadowca i czeladnik w milczeniu podążali za Haltern na 

południowy wschód; nawet nieznającą granic ciekawość Willa 

przytłaczała ponura wizja złowrogich potworów oraz ciężar ogromnej 

odpowiedzialności, związanej z zadaniem, jakie im wyznaczono. W 

wyobraźni chłopca wciąż na nowo pojawiały się porosłe gęstym futrem 

przerażające istoty o niedźwiedziej postaci i małpich rysach - stwory, 

które mogły okazać się niezwyciężone, nawet dla kogoś takiego jak 

Halt - z całym jego doświadczeniem i umiejętnościami.

W końcu jednak monotonia wędrówki rozproszyła te koszmary na 

jawie i Will zaczął zastanawiać się, jakie działania Halt zamierza 

przedsięwziąć - o ile miał już jakiś plan.

- Halt? - spytał nieco niepewnym głosem. - Gdzie twoim zdaniem 

kryją się kalkary?

Halt popatrzył na poważne oblicze siedzącego obok chłopaka. Przez 

cały dzień przemieszczali się w tempie przyjmowanym zazwyczaj 

przez zwiadowców podczas forsownego marszu - oznaczało to 

czterdzieści minut równomiernego galopu, spędzonych w siodle, a 

następnie dwadzieścia minut biegu truchtem obok konia. Dzięki 

temu wierzchowce mogły odpocząć od ciężaru jeźdźców, po czym 

następowało kolejne czterdzieści minut jazdy.



Co cztery godziny zatrzymywali się na godzinny wypoczynek; 

najpierw w pośpiechu spożywali skromny posiłek, złożony z 

suszonego mięsa, sucharów i owoców, po czym owijali się płaszczami, 

by zażyć nieco snu.

Podróżowali tak już od dłuższego czasu, toteż Halt uznał, że pora na 

dłuższy postój. Zeszli więc z drogi, kryjąc się wraz ze swymi końmi w 

pobliskim zagajniku. Tam puścili zwierzęta luzem, pozwalając im się 

paść.

- Najlepszym, co zdołałem wymyślić - oznajmił Halt w odpowiedzi na 

pytanie Willa - jest pomysł, by zacząć od ich kryjówki i sprawdzić, czy 

nie znajdują się gdzieś w pobliżu.

- To znaczy, że wiesz, gdzie mieści się ich kryjówka? - zdziwił się 

Gilan.

- Niezupełnie. Z raportów wynika jedynie, że należy ich szukać gdzieś 

na Samotnej Równinie, w pobliżu Kamiennych Fletni. Przeczeszemy 

tę okolicę i zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Gdy będziemy już na 

miejscu, prawdopodobnie okaże się, że w pobliskich wioskach tu i 

ówdzie zginęła jakaś owca czy koza. Choć prawdę mówiąc, niełatwo 

będzie skłonić tubylców do zwierzeń. Mieszkańcy równiny nie są 

szczególnie rozmowni. Nawet w najbardziej sprzyjających 

okolicznościach.

- Co to za równina, o której mówicie? - spytał Will z ustami pełnymi 

przeżuwanych sucharów. -I co to takiego są te Kamienne Fletnie?



- Samotna Równina to rozległa płaska przestrzeń, na której rośnie 

zaledwie kilka drzew, porośnięta głównie wysoką trawą i usiana 

odłamkami skalnymi - wyjaśnił Halt. - Wiatr wieje tam właściwie 

zawsze, niezależnie od pory roku. To przygnębiające, ponure miejsce, 

a Kamienne Fletnie robią wręcz upiorne wrażenie.

- Ale co to są... - zaczął Will, lecz okazało się, że Halt nie zamierzał 

tym razem skąpić mu wyjaśnień.

- ...Kamienne Fletnie? Tego tak naprawdę do końca nie wie nikt. 

Pradawni mieszkańcy równiny ustawili krąg z wielkich głazów - 

pośrodku najwietrzniejszej części pustkowia. Dziś nie sposób już 

ustalić, w jakim dokładnie celu to uczynili, ale w kamieniach 

wywiercili otwory, a hulający tam bez ustanku wicher, dmąc w nie, 

powoduje powstawanie przedziwnych zawodzących dźwięków. Nie 

pojmuję, jak mogły się one skojarzyć komuś z dźwiękami fletni. 

Odgłos jest dziwaczny, niemiły dla ucha, a słychać go w promieniu 

kilku mil. Już po chwili zaczyna działać ci na nerwy, a nie milknie 

właściwie ani na moment.

Will zaniemówił. Wizja ponurego, chłostanego wichrem pustkowia i 

kamieni wydających nieustanne zawodzące łkanie sprawiła, że 

ostatnie promienie zachodzącego słońca wydały mu się całkiem już 

pozbawione ciepła. Wzdrygnął się mimo woli. Halt spostrzegł to i 

pochylił się, by klepnąć go przyjaźnie po ramieniu.

- Głowa do góry - rzekł. - Nie taki diabeł straszny jak go malują. A 



teraz pora na sen.

***

Do skraju Samotnej Równiny dotarli drugiego dnia w południe. Will 

stwierdził, że opis Halta był nader trafny, a okolica sprawiała 

wyjątkowo przygnębiające wrażenie. Porosła wysoką, szarą trawą 

płaszczyzna ciągnęła się całe mile przed nimi, wiatr wył bez ustanku.

Dmący wicher zdawał się niemal żywą istotą, która pragnęła ich 

rozdrażnić i przygnębić. Wiał wciąż ze wschodu z niezmienną siłą, 

pochylając wysokie trawy i omiatając płaską powierzchnię Samotnej 

Równiny.

- Teraz już rozumiecie, skąd wzięła się nazwa tej krainy? - odezwał się 

Halt, ściągając wodze Abelarda, by mogli się z nim zrównać. - Kiedy 

człowiek jedzie i nasłuchuje tego przeklętego wiatru, czuje się, jakby 

pozostał jedyną żyjącą istotą na całej ziemi.

Rzeczywiście, Will w obliczu tak wielkiej pustki czuł się mały i 

pozbawiony znaczenia. Do tego dochodziło jeszcze poczucie 

bezsilności. Krajobraz, który przemierzali, sprzyjał obecności jakichś 

mrocznych sił, nieskończenie przerastających go swą potęgą. Nawet 

Gilan, zazwyczaj pogodny i tryskający energią, był wyraźnie 

przytłoczony ciężką i deprymującą atmosferą tego miejsca. Tylko w 

zachowaniu Halta nic się nie zmieniło: był tak samo ponury i milczący 

jak zawsze.

Gdy podążali naprzód, Willa zaczął ogarniać dziwny niepokój. Coś 



czaiło się w pobliżu, niedaleko, tuż za granicą jego postrzegania. Nie 

potrafił tego zlokalizować, nie byłby nawet w stanie powiedzieć, po 

której stronie to coś mogło się znajdować albo jaką formę mogło 

przybrać. Nie było nic prócz tego irytującego poczucia czyjejś 

obecności. Wyprostował się w strzemionach, by objąć wzrokiem 

monotonny horyzont - w nadziei, że może uda mu się dostrzec źródło 

owego dziwnego odczucia. Halt zauważył to. - Już słyszysz? - 

stwierdził raczej, niż zapytał. – To właśnie Fletnie.

Teraz, gdy Halt wypowiedział te słowa, Will uświadomił sobie, że 

źródłem jego rozdrażnienia był dźwięk - tak nikły i ciągły, że z 

początku nie był w stanie oddzielić go od szumu wiatru. To właśnie 

ten odgłos wyzwolił w nim poczucie obcości i osamotnienia, ściskając 

żołądek kleszczami lęku. Tak więc znaleźli się już w zasięgu 

Kamiennych Fletni. Odgłos coraz wyraźniej docierał do jego uszu: 

były to brzmiące jednocześnie dźwięki w różnych tonacjach, tworzące 

kakofonię, szarpiącą nerwy i rozstrajającą umysł. Chyłkiem sięgnął 

lewą dłonią do rękojeści ciężkiego noża; chłodny dotyk broni 

przyniósł mu ulgę.

Jechali przez całe popołudnie, a wydawało się, jakby wciąż znajdowali 

się w tym samym punkcie bezkresnej równiny, jakby horyzont był 

wciąż tak samo oddalony. Jakby przemieszczali się w pustce. 

Nieustanny lament Kamiennych Fletni towarzyszył im przez cały 

dzień, narastając w miarę, jak się do nich zbliżali. Był to jedyny znak, 

że posuwają się do przodu. Mijały godziny, ale Will w żaden sposób 



nie mógł przyzwyczaić się do tych odgłosów. Sprawiały, że cały czas 

był spięty i zdenerwowany. Gdy słońce zaczęło kryć się za zachodnim 

horyzontem, Halt ściągnął wodze Abelarda.

- Tutaj zatrzymamy się na noc - oznajmił.

Jego towarzysze nie zamierzali się spierać; przeciwnie, bardzo chętnie 

zsiedli z koni. Choć byli doskonale zaprawieni w długich marszach, po 

całym dniu forsownej wędrówki czuli się wprost zmordowani. Will 

zaczął rozglądać się dookoła. Dostrzegł kilka karłowatych krzewów, 

które może nadałyby się do rozpalenia ogniska i zabrał się do 

zbierania chrustu. Jednak Halt, domyślając się, co chłopak chce 

uczynić, potrząsnął stanowczo głową.

- Żadnego ognia - oświadczył. - Stalibyśmy się widoczni z odległości 

wielu mil, a nie mamy pojęcia, kto może nas obserwować.

- Masz na myśli kalkary? - spytał Will, upuszczając na ziemię kilka 

patyków, które zdążył już zebrać.

Halt wzruszył ramionami.

- Nie tylko. Chodzi też o mieszkańców równiny. Nie możemy mieć 

pewności, czy przynajmniej niektórzy z nich nie zawarli z kalkarami 

jakiegoś porozumienia. Nie byłoby w tym nic dziwnego. W końcu, 

jeśli ma się takich sąsiadów, siłą rzeczy trzeba się z nimi jakoś 

dogadać. Choćby po to, żeby zapewnić sobie jako takie 

bezpieczeństwo. A przecież nie chcemy, żeby bestie dowiedziały się 

przedwcześnie, że na równinie pojawił się ktoś obcy.



Gilan rozsiodłał swojego gniadego konika, imieniem Blaze. Rzucił 

siodło na ziemię i zaczął wycierać grzbiet wierzchowca garścią suchej 

trawy.

- Nie sądzisz, że już mogliśmy zostać zauważeni? -spytał.

Halt zastanawiał się nad tą kwestią przez kilka sekund, nim 

odpowiedział:

- Nie możemy tego wykluczyć. Zbyt wielu rzeczy nie wiemy - nie 

mamy pojęcia, gdzie znajduje się kryjówka kalkarów, czy mieszkańcy 

równiny z nimi współpracują, czy któryś z nich nas zauważył, a jeśli 

tak, czy doniósł o tym kalkarom. Dopóki jednak nie będę pewien, że 

zostaliśmy dostrzeżeni, trzeba zakładać, że na razie do tego nie 

doszło. Tak więc: żadnego ognia.

Gilan niechętnie skinął głową.

- Słusznie, bez wątpienia - przyznał. - Nie zmienia to jednak faktu, że 

gotów byłbym zabić za kubek czegoś gorącego.

- Rozpal ogień - ostrzegł go Halt - a być może rzeczywiście będziesz 

musiał dobyć broni.

Rozdział 26

A zatem czekał ich chłód i zimny posiłek, który znów składał się z 

sucharów, suszonego mięsa i owoców. Popili wodą z manierek. Will 



zaczynał mieć już serdecznie dosyć tych pozbawionych smaku 

podróżnych racji. Jako pierwszy wartę pełnił Halt, tymczasem 

zmęczeni wyczerpującą wędrówką Will oraz Gilan owinęli się 

płaszczami i ułożyli do snu.

Will nie pierwszy już raz nocował pod gołym niebem. Jego mistrz nie 

zaniedbał tak istotnego elementu w nauce zwiadowczego rzemiosła. 

Jednak po raz pierwszy obozowisko pozbawione było kojącego trzasku 

płomieni lub choćby ciepła rozżarzonych węgli z ogniska. Spał 

niespokojnie, prześladowały go męczące sny o przerażających 

stworach, przedziwnych i strasznych istotach, czających się tuż poza 

granicą postrzegania, na tyle jednak blisko, że odczuwał ich obecność, 

budzącą grozę, której ludzki rozum nie był w stanie ogarnąć.

Gdy nadszedł czas na wartę Willa i Halt potrząsnął nim lekko, 

chłopak z ulgą wyrwał się z koszmarów.

Wiatr przeganiał chmury po niebie. Wycie Fletni zdawało się 

donośniejsze niż wcześniej. Zmęczony tym ponurym zawodzeniem, 

Will zaczął zastanawiać się, czy twórcy menhirów właśnie po to 

obdarzyli je złowrogim głosem, by wprawiać intruzów w stan 

znużenia i niepokoju. Szumiące na wietrze wysokie trawy dołączały 

swą pieśń do odległego lamentu kamieni.

Halt wskazał uczniowi punkt na niebie, każąc mu przy tym 

zapamiętać kąt, pod jakim Will musiał podnieść rękę, aby skierować 

ją na tę właśnie wysokość.



- Kiedy księżyc będzie tu - rzekł chłopcu - przekażesz wartę Gilanowi.

Will kiwnął głową. Rozprostował się i przeciągnął, a następnie sięgnął 

po łuk oraz kołczan. Bezgłośnie przekradł się do krzaka, który Halt 

obrał za ich „wartownię". Jedna z powszechnie stosowanych przez 

zwiadowców zasad głosiła, iż wartownik nie powinien pozostawać w 

obozie, lecz pełnić straż w ukryciu, w niejakim oddaleniu o jakieś 

dziesięć czy dwadzieścia metrów, mając oko na obozowisko. Dzięki 

temu potencjalny przeciwnik miał do czynienia z dwoma, a nie 

jednym punktem oporu; napastnika lub napastników, którzy zdołaliby 

jakimś sposobem zakraść się niepostrzeżenie do obozowiska, 

czekałaby niemiła niespodzianka w postaci uzbrojonego wartownika - 

z drugiej zaś strony zaskoczony strażnik mógłby wezwać pomocy 

śpiących towarzyszy. Był to oczywiście środek ostrożności 

przedsięwzięty jedynie na wypadek, gdyby doszło do którejś ze 

wspomnianych ostateczności Szkolony w obserwacji zwiadowca 

powinien bowiem dostrzec niebezpieczeństwo znacznie wcześniej i w 

porę zaalarmować towarzyszy. Tak czy inaczej, była to jedna z 

pierwszych i podstawowych zasad wpojonych Willowi przez jego 

nauczyciela.

Wyjął z kołczana dwie strzały i umieścił między palcami prawej dłoni. 

Miał trzymać je w ten sposób przez całe cztery godziny pełnienia 

warty. W razie potrzeby nie musiał tracić bezcennych ułamków 

sekund na dobywanie pocisków z kołczana, nie mówiąc już o tym, że 

ruch taki mógłby zwrócić uwagę napastnika. Dodatkowo, gdyby 



przypadkiem zdarzyło mu się zapaść w sen, strzały wypadłyby 

spomiędzy palców - budząc go. Następnie owinął głowę płaszczem, by 

nadać swej sylwetce nieregularny, organiczny kształt zlewający się z 

krzakiem, przy którym pełnił wartę. Kolejna z podstawowych zasad 

głosiła, że pozornie nieruchomy niczym głaz wartownik ani przez 

chwilę nie pozostaje w bezruchu. Will powoli, bardzo powoli, obracał 

głową, jednocześnie szybko przesuwając oczami na lewo i na prawo, 

sondując horyzont oraz skupiając wzrok i uwagę na przemian na tym, 

co bliskie i tym, co dalekie. Pamiętał też, by nie koncentrować się za 

długo na jednym punkcie i odbierać sygnały z obrzeża pola widzenia, 

rejestrowane zaledwie kątem oka - bowiem w ten sposób, o wiele 

łatwiej jest uchwycić ruch. Co kilka minut zmieniał rytm obserwacji, 

jednocześnie zmieniając też pozycję. Dzięki temu przez cały czas jego 

spojrzenie patrolowało otaczający ich teren pod kątem trzystu 

sześćdziesięciu stopni.

Lament Fletni i świst wiatru w trawach tworzyły monotonne 

dźwiękowe tło, jednak Halt nauczył go, jak dostroić swą uwagę, by 

zamiast dać się uśpić jednostajnym dźwiękom, próbować słyszeć je 

wciąż na nowo, doszukując się w nich zarazem odgłosów innych, 

dziwnych, nietypowych. Słyszał więc co jakiś czas szelest i chrobot 

drobnych łapek - odgłosy nocnego życia stepowych zwierzątek. 

Jednak do jego uszu docierały też dźwięki, które trudniej było 

zidentyfikować. Za każdym razem jego serce zaczynało bić szybciej, 

gdyż wydawało mu się, że to okrutne kalkary-zabójcy pełzną ku 



niemu i jego uśpionym towarzyszom. W pewnej chwili był już całkiem 

pewien, że dosłyszał ciężki oddech jakiegoś dużego stworzenia. Lęk 

chwycił go za gardło, pobudził wszystkie zmysły... dopóki nie 

uświadomił sobie, że jego słuch w najwyższym skupieniu zaczął 

rejestrować niemal bezgłośne sapanie pogrążonych we śnie 

towarzyszy.

Wiedział doskonale, że w mroku i pod okryciem płaszcza zwiadowcy, 

w cieniu krzewów, jest praktycznie całkowicie niewidoczny z 

odległości pięciu metrów. Nie mógł jednak nie zastanawiać się, czy 

kalkar polega tylko na swym wzroku. Być może posiadał jakieś inne 

zmysły, które powiadomiłyby go o obecności przeciwnika, kryjącego 

się w krzakach. Być może właśnie teraz zbliżał się do niego, skradając 

się chyłkiem pośród traw, gotowy do napaści...

Nerwy Willa, napięte już do ostateczności pod wpływem irytującego i 

nieustannego odgłosu Kamiennych Fletni, nagliły go, żeby za każdym 

nietypowym dźwiękiem odwrócić się gwałtownie w stronę, z której 

dochodził. Wiedział jednak zarazem, że takim stanowczym ruchem 

zdradziłby swoją obecność. Zmuszał się więc, by poruszać się powoli, 

zachowując wszelkie środki ostrożności.

Podczas długich godzin czuwania w napięciu nie dostrzegł jednak nic 

prócz pędzących po niebie chmur księżyca z wolna zmieniającego swe 

położenie na nieboskłonie i falującego morza otaczających traw. Gdy 

nadeszła pora zdania warty, Will był wycieńczony - fizycznie i 

psychicznie. Obudził Gilana, owinął się płaszczem i położył na ziemi.



Tym razem nie prześladowały go żadne sny. Spał twardo aż po blady 

świt.

***

Kamienne Fletnie ujrzeli późnym rankiem. Był to zaskakująco mały 

krąg szarych, granitowych monolitów, wznoszących się na niskim 

pagórku. Obrana przez Halta trasa prowadziła w odległości około 

kilometra od nich, z czego Will był raczej zadowolony, nie miał 

bowiem ochoty przyglądać się menhirom z bliska. Ich przygnębiająca 

pieśń była teraz jeszcze donośniejsza i wzmagała się wraz z porywami 

wiatru.

- Następnym razem, jak spotkam jakiegoś flecistę -odgrażał się Gilan 

z wisielczym humorem - będzie musiał zeżreć własny flet.

Podążali naprzód, pokonując milę za milą, mijały godziny, z których 

każda była taka sama jak poprzednia. Nie widzieli nic, na czym warto 

by zatrzymać wzrok, a wciąż towarzyszyło im ponure wycie 

Kamiennych Fletni - złowrogie i upiorne.

***

Postać tubylca pojawiła się nagle, jakby wyrosła z traw jakieś 

pięćdziesiąt metrów przed nimi. Był niski, miał na sobie szare 

łachmany, długie i skołtunione włosy zwisały mu do ramion. 

Spoglądał na nich przez kilka sekund oczami szaleńca.



Nim Will zdążył otrząsnąć się z zaskoczenia, mieszkaniec równiny już 

zniknął, skulił się i znów można było dostrzec tylko kołyszące się 

trawy, w które jakby się zapadł. Halt w pierwszym odruchu chciał 

spiąć Abelarda, by ruszyć za nim w pogoń, ale zatrzymał się w 

następnej chwili. Strzała, którą zdążył dobyć i umieścić na cięciwie, 

nie podążyła tropem uciekiniera. Gilan również gotów był do strzału, 

zareagował równie prędko, jak Halt. On także wstrzymał się, 

spoglądając ze zdziwieniem na dowódcę.

Halt wzruszył ramionami.

- To może nic nie znaczyć - stwierdził. - Choć może pobiegł, żeby 

powiadomić kalkary. Jednak nie możemy go zabić tylko dlatego, że coś 

podejrzewamy.

Gilan zaśmiał się krótko i niewesoło, jakby rozładowując napięcie, 

wywołane niespodziewanym pojawieniem się tubylca.

- Pewnie na jedno wychodzi - zauważył - czy to my znajdziemy 

kalkary, czy też one odnajdą nas.

Halt rzucił mu przelotne spojrzenie, najwyraźniej nie Podzielając jego 

wesołości.

- Zapewniam cię - oznajmił - że to bardzo duża różnica. Zaprzestali 

już forsownego marszu i przemierzali trawiastą równinę w zwykłym 

tempie. Odgłos Fletni pozostał za nimi, stawał się coraz cichszy. Will, 

z ulgą zorientował się, że teraz wiatr im sprzyjał, wiał bowiem w 

kierunku kamiennego kręgu.



Od nagłego pojawienia się tubylca minęło sporo czasu. Nie dostrzegli 

żadnego innego znaku życia. Will postanowił zadać pytanie, które 

trapiło go przez całe popołudnie:

- Halt? - odezwał się ostrożnie, nie będąc pewnym, czy nauczyciel nie 

nakaże mu milczeć. Jednak zwiadowca spojrzał ku niemu z 

uniesionymi brwiami na znak, że gotów jest udzielić wyjaśnień, toteż 

Will spytał: - Jak myślisz, dlaczego Morgarath sprzymierzył się z 

kalkarami? Co chce w ten sposób zyskać?

Halt zdał sobie sprawę, że Gilan również czeka na jego odpowiedź. 

Milczał przez chwilę, zbierając myśli. Miał niejakie opory przed ich 

sformułowaniem, bowiem w przeważającej części składały się z 

domysłów i intuicyjnych przeczuć.

- Kto może wiedzieć, jakie przesłanki powodują kimś takim jak 

Morgarath? - przemówił wreszcie z wolna. -Nie potrafię udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi. Mogę wam tylko powiedzieć, co mi się 

zdaje - i dodać, ze Crowley jest tego samego zdania.

Spoglądając na swych towarzyszy, zdał sobie sprawę, że wpatrują się w 

niego niczym w wyrocznię i przyjmą jego odpowiedź za niezbity 

pewnik. Czasem - pomyślał z goryczą - reputacja kogoś, kto nigdy się 

nie myli, może być prawdziwym ciężarem.

- Nadchodzi wojna - mówił dalej. - Co do tego nie ma praktycznie 

żadnych wątpliwości. Wargalowie zostali zmobilizowani, a doszły nas 

ponadto wieści, że Morgarath nawiązał kontakt z Ragnakiem. - 



Zauważył zdumienie na twarzy Willa, ale Gilan najwyraźniej wiedział, 

o kim mowa. - Ragnak jest oberjarlem, czy też, jeśli wolisz, 

najwyższym władcą Skandian, czyli morskich wilków.

Twarz chłopca rozjaśniła się, teraz już rozumiał.

- Należy również zdawać sobie sprawę - ciągnął Halt - że ta wojna 

zakrojona będzie na większą skalę niż poprzednia, toteż będziemy 

potrzebować wszystkich sił, jakimi dysponujemy, a także wszystkich 

najlepszych dowódców, którzy poprowadzą naszą armię. Wydaje mi 

się, że Morgarath to właśnie ma na myśli. Stara się nas osłabić, 

posyłając kalkary, by zamordowały naszych wodzów. Jak wiecie, ich 

ofiarą padł już Northolt, naczelny dowódca, i Lorriac, nasz najlepszy 

dowódca jazdy. Oczywiście, ich miejsce zajmą inni, ale zawsze w 

okresie przejściowym następuje pewne zamieszanie, a zmiany na 

stanowiskach dowódczych osłabiają wojsko. Chyba właśnie o to 

chodziło Morgarathowi.

- Jest także druga strona medalu - dodał w zamyśleniu Gilan. - 

Ostatnim razem obaj w ogromnej mierze przyczynili się do jego 

porażki. Unicestwia strukturę dowodzenia, a zarazem mści się za 

swoją dawną hańbę.

Halt przytaknął.

- To prawda. A dla umysłu tak opętanego manią wielkości zemsta 

może być potężnym motywem działania.

- Sądzisz więc, że należy się spodziewać dalszych zabójstw? - spytał 



Will. - Myślę, że nastąpią kolejne próby. Morgarath uderzył za 

pośrednictwem kalkarów już dwukrotnie, za każdym razem z 

powodzeniem. Nie ma więc powodu, by nie próbować dalej i nie 

starać się wyeliminować kolej, nych nieprzyjaciół. Morgarath ma 

powody, żeby darzyć nienawiścią niejednego z mieszkańców naszego 

królestwa. Może pokusić się o zabicie nawet samego króla. Choć 

wydaje się bardziej prawdopodobne, że zechce raczej uśmiercić kogoś 

takiego jak nasz baron Arald, który swego czasu mocno dał się 

Morgarathowi we znaki.

A ty to niby nie - pomyślał Will i nagle zaczął niepokoić się o swego 

nauczyciela. Już miał wypowiedzieć swe obawy na głos, ale w tej samej 

chwili uświadomił sobie, iż Halt z całą pewnością doskonale o tym 

wie. Zresztą Gilan zadał już starszemu zwiadowcy kolejne pytanie:

- Jest jedna rzecz, której nie rozumiem. Dlaczego kalkary wracają 

wciąż do tej samej kryjówki zamiast po prostu przemieszczać się od 

jednej ofiary do drugiej?

- Odnoszę wrażenie, że na tym polega ich główna, o ile nie jedyna 

słabość, a także nasza szansa - odparł Halt. - To istoty dzikie i 

bezlitosne, a przy tym po wielokroć inteligentniejsze od wargalów. Nie 

są jednak ludźmi. Nastawiają się na jeden - i tylko jeden cel. Wskaż im 

ofiarę, a będą tropić ją tak długo, aż zabiją lub same padną. Jednak 

wygląda na to, że nie są w stanie polować na więcej niż jednego 

osobnika. Po wykonaniu zadania wracają do kryjówki, by odebrać 

nagrodę od Morgaratha czy któregoś z jego podwładnych. Dopiero 



wtedy można wyznaczyć im następny cel i wtedy znów wyruszą na 

łowy. Największą szansę, by je odnaleźć, będziemy mieli właśnie 

wtedy, gdy otrzymają nowe zadanie i wyłonią się z kryjówki. W 

przeciwnym razie będziemy musieli namierzyć ich leże i tam je zabić.

Po raz tysięczny Will spojrzał na rozpościerającą się przed nimi 

jednostajną, trawiastą równinę. Gdzieś tutaj kryją się dwie straszliwe 

bestie, być może są już na tropie nowej ofiary. Głos Haka wyrwał go z 

zamyślenia.

- Słońce zachodzi - stwierdził. - Możemy zatrzymać się tu na noc.

Zmęczeni całodzienną wędrówką, sztywno zsiedli z koni i poluzowali 

popręgi, żeby dać zwierzętom wytchnienie.

- Jedno jest dobre na tym przeklętym pustkowiu - zauważył Gilan, 

rozglądając się dookoła. - Każde miejsce jest tu tak samo dobre na 

obozowisko. Albo tak samo złe.

***

Will poczuł na swym ramieniu dotknięcie ręki Halta, które wyrwało 

go ze snu bez marzeń. Odrzucił połę płaszcza, rzucił okiem na 

świecący księżyc i zmarszczył brwi. Spał najwyżej przez godzinę. 

Chciał spytać, co się stało, ale Halt powstrzymał go, kładąc palec na 

ustach. Will zdał sobie sprawę, że Gilan także już nie śpi. Stał 

wpatrzony w dal, zwrócony w kierunku północnego wschodu, czyli w 

stronę, z której przybyli - i nasłuchiwał.



Will wstał, poruszając się bardzo ostrożnie, by nie spowodować 

hałasu. Ręce odruchowo sięgnęły do broni, ale zaraz potem zdał sobie 

sprawę, że nie grozi im bezpośrednio żadne niebezpieczeństwo. 

Towarzysze na słuchiwali uważnie. Po chwili Halt uniósł dłoń, 

wskazując na północ.

- Znowu - stwierdził cicho.

Wtedy i Will usłyszał ten głos, dobiegający poprzez szum wiatru w 

trawie i zawodzenie Kamiennych Fletni Mrożący krew w żyłach odgłos 

wycia, zawodzenia bestii wznoszącego się do coraz wyższych tonów, 

by wreszcie umilknąć. Wiatr przyniósł ku nim nieludzki zew, który 

dobył się z gardzieli potwora.

Po kilku sekundach wycie znów dało się słyszeć, tym razem jakby 

odrobinę niższe. Will wiedział, co to oznacza, zanim Halt zdążył 

oznajmić:

- Kalkary - mruknął zwiadowca. - Otrzymały nowe zadanie i 

wyruszają na łów.

Rozdział 27

Resztę nocy trzej towarzysze spędzili czuwając i nasłuchując 

dobiegających z północy łowieckich okrzyków kalkarów. W 

pierwszym odruchu Gilan chciał osiodłać Blaze'a. Gniady konik 

parskał niespokojnie; on również słyszał budzące grozę wycie bestii. 



Halt jednak kazał mu zaczekać.

- Nie zamierzam ruszać ich tropem po ciemku -stwierdził. - 

Poczekamy do świtu, a potem poszukamy śladów.

Ślady okazały się nietrudne do odnalezienia, najwyraźniej kalkary nie 

czyniły najmniejszego wysiłku, by je za sobą zatrzeć. Wygnieciona 

przez ciężkie cielska trawa wskazywała wyraźnie na północny wschód. 

Pierwszy ślad znalazł Halt, a po kilku minutach Gilan natrafił na trop 

drugiej bestii - w odległości około ćwierć kilometra, czyli 

wystarczająco blisko, by kalkary mogły w razie niebezpieczeństwa 

przyjść sobie z pomocą, a zarazem dość daleko, by w ewentualną 

pułapkę wpadł tylko jeden z nich.

Halt zastanawiał się przez chwilę, nim podjął decyzję-

- Ty idź za drugim tropem - polecił Gilanowi. - Will i ja podążymy za 

pierwszym. Musimy mieć pewność, że kalkary idą w tym samym 

kierunku. Nie chciałbym, żeby jeden zawrócił i zaszedł nas od tyłu.

- Jak sądzisz, wiedzą, że tu jesteśmy? - spytał Will, starając się ze 

wszystkich sił, by jego głos zabrzmiał spokojnie i obojętnie.

- Mogą wiedzieć. Ten tubylec miał mnóstwo czasu, by ich ostrzec. 

Choć z drugiej strony może to tylko zbieg okoliczności, a one 

wyruszają, by spełnić kolejną misję -spojrzał na wygnieciony w trawie 

ślad, wiodący nieodmiennie w tym samym kierunku. - Widać, że mają 

jakiś określony cel. - Ponownie zwrócił się do Gilana: -W każdym 

razie, trzymaj oczy szeroko otwarte i zwracaj też uwagę na Blaze'a. 



Konie wyczują kalkary szybciej niż my. Musimy strzec się zasadzki.

Gilan skinął głową i zawrócił Blaze'a, kierując go w stronę drugiego 

tropu. Na dany przez Halta znak trzej zwiadowcy ruszyli naprzód.

- Ja będę spoglądał przed siebie i na ślady - odezwał się Halt do Willa - 

a ty miej oko na Gilana, tak na wszelki wypadek.

Will skupił więc całą uwagę na wysokim zwiadowcy, który jechał 

równo z nimi w odległości około dwustu metrów. Blaze widoczny był 

tylko od łopatek w górę, dolną część ciała zwierzęcia zasłaniały trawy. 

Od czasu do czasu pofałdowania terenu powodowały, że i koń, i 

jeździec znikali chłopcu z oczu. Gdy zdarzyło się to po raz pierwszy, 

czyli gdy Gilan nagle jakby zapadł się pod ziemię, Will krzyknął cicho. 

Halt w mgnieniu oka gotów był do strzału, ale w tej samej chwili Gilan 

i Blaze znów wyłonili się z trawy, nie mając pojęcia, jak zaniepokoili 

swoich towarzyszy.

- Przepraszam - mruknął Will, niezadowolony z siebie. Halt zerknął 

na niego.

- Nic się nie stało - odparł spokojnie. - Lepiej, żebyś dawał mi znać za 

każdym razem, kiedy coś jest nie tak. - Wiedział aż nazbyt dobrze, że 

kiedy ktoś wywołuje fałszywy alarm, następnym razem może nie 

zareagować na czas, a to mogłoby się skończyć fatalnie dla nich 

wszystkich. - Mów mi za każdym razem, kiedy będziesz tracił Gilana z 

oczu, a potem powiedz mi, kiedy znów się pojawi - polecił. Will skinął 

głową, pojmując tok myślenia swojego mistrza.



Tak więc znów zbliżali się do Kamiennych Fletni i znów zawodzące 

pienia były coraz lepiej słyszalne. Will zrozumiał, że tym razem miną 

krąg menhirów w znacznie mniejszej odległości, bowiem kalkary 

najwyraźniej kierowały się prosto na niego. Monotonną wędrówkę 

urozmaicały powtarzające się doniesienia Willa:

- Zniknął... nie widzę go... w porządku. Już się pojawił.

Pofałdowania terenu były zupełnie niewidoczne pod falującą trawą i 

trudno było stwierdzić, czy Gilan akurat wjeżdżał w zagłębienie, czy 

też czyni to Will i Halt. Najczęściej znikali sobie z oczu, gdy zdarzało 

im się to jednocześnie.

W pewnej chwili Gilan i Blaze znikli z pola widzenia i nie pojawili się 

tak jak zwykle po kilku sekundach

- Nie widzę go... - relacjonował Will. - Ciągle go nie ma... nadal go nie 

ma... ani śladu... - napięcie rosło Will mówił coraz cieńszym głosem: - 

Ani śladu... ciągle ich nie widzę...!

Halt ściągnął wodze Abelarda i zatrzymał się z łukiem gotowym do 

strzału, sondując wzrokiem horyzont w okolicy miejsca, gdzie 

spodziewał się dojrzeć Gilana. Gwizdnął przeraźliwie, wydając trzy 

dźwięki, jeden wyższy od drugiego. Po krótkiej chwili usłyszeli 

odpowiedź: gwizd złożony z tych samych trzech nut lecz w odwrotnej 

kolejności. Will odetchnął z ulgą, a w tej samej chwili pojawił się 

Gilan, zdrowy i cały. Odwrócił się w ich stronę i rozłożył szeroko 

ramiona w niemym pytaniu: „Co się stało?"



Halt tylko machnął ręką i znów ruszyli przed siebie.

W miarę, jak zbliżali się do Kamiennych Fletni, Halt coraz bardziej i 

bardziej miał się na baczności. Kalkar, którego tropili on i Will, 

kierował się prosto na krąg głazów. Halt zatrzymał Abelarda i zmrużył 

oczy, lustrując centymetr po centymetrze szare skały, szukając 

jakichkolwiek oznak życia lub ruchu, który wskazywałby, że kalkar 

może tam na nich czekać w ukryciu.

- To jedyna rozsądna kryjówka w promieniu wielu mil - stwierdził. - 

Zawsze istnieje ryzyko, że to paskudztwo czai się na nas pośród skał. 

Myślę, że należy zachować nieco większą ostrożność.

Dał znak Gilanowi, by się do nich przyłączył i wyjaśnił mu swe 

zamiary. Następnie rozdzielili się w taki sposób, że zbliżali się z wolna 

ku Fletniom z trzech różnych kierunków, uważnie obserwując 

zachowanie swoich wierzchowców. Ich czuły węch lub słuch z 

pewnością da im znać o obecności nieprzyjaciela. Jednak kamienny 

krąg okazał się pusty, choć gdy znaleźli się już całkiem blisko niego, 

złowróżbne jęki wiatru we fletniowych otworach stały się niemal nie 

do zniesienia. Halt w zamyśleniu przygryzł wargę, spoglądając na dwa 

wyraźnie odciśnięte w trawie ślady kalkarów, podążających prosto 

przed siebie.

- Poruszamy się zbyt wolno - oznajmił w końcu. -Dopóki będziemy 

widzieć ich ślady na kilkaset metrów do przodu, jedźmy prędzej. 

Zwolnimy dopiero wtedy, gdy zbliżymy się do jakiegoś wzgórza albo 



jeśli trop zmieni kierunek.

Gilan skinął głową i bez słowa powrócił na swoją trasę. Teraz 

przemierzali równinę galopem. Will nadal obserwował Gilana, kiedy 

zaś tylko ślad kalkara stawał się mniej widoczny, Halt i Gilan 

porozumiewali się gwizdami, zwalniając do wolnego stępa, aż trop na 

nowo stawał się wyraźny.

- Zawsze zakładamy, że nieprzyjaciel zdaje sobie sprawę z naszej 

obecności oraz że zamierza nas zaatakować - wyjaśnił. - Pomaga to 

uniknąć niemiłych niespodzianek. - Położył rękę na ramieniu 

chłopaka, by go uspokoić.

O świcie podjęli pościg w tym samym przyspieszonym tempie, 

zwalniając, gdy nierówności terenu sprawiały, iż tracili trop z oczu. 

Wczesnym popołudniem dotarli do skraju równiny, zagłębiając się w 

lesiste obszary położone na północ od Gór Deszczu i Nocy.

Tu z tropów wywnioskowali, że oba kalkary wędrowały odtąd razem, 

nie zachowując już dystansu, jaki utrzymywały na równinie. Podążały 

jednak wciąż w tym samym kierunku, na północny wschód. 

Zwiadowcy tropili je jeszcze przez godzinę, nim Halt nie zatrzymał 

Abelarda i nie dał znaku pozostałym, by zsiedli z koni. Wszyscy trzej 

przycupnęli wokół rozłożonej na trawie mapy królestwa. Krawędzie 

zwoju przygnietli strzałami, by pergamin nie zwinął się z powrotem w 

rulon.

- Sądząc po śladach, zbliżyliśmy się nieco do nich -stwierdził Halt - ale 



wciąż mają nad nami co najmniej pół dnia przewagi. A teraz spójrzcie, 

udają się wyraźnie w tę stronę...

Dobył kolejną strzałę i położył ją na mapie, tak że wskazywała 

kierunek obrany przez kalkary, wędrujące przez ostatnie dwa dni i 

noce.

- Jak widzicie, jeśli nadal będą zmierzać tym samym kursem, oznacza 

to, że kierować się mogą tylko ku dwóm miejscom, które mają 

jakiekolwiek znaczenie -wskazał grotem strzały. - Tutaj są ruiny 

Gorlanu. Natomiast dalej na północ znajduje się Zamek Araluen.

Gdy zapadła noc, znów zatrzymali się na popas. Choć tropy 

zabójczych bestii były dobrze widoczne przy świetle księżyca, Halt nie 

zamierzał kontynuować pościgu w ciemnościach.

- Zbyt łatwo mogłyby nas złapać w pułapkę - powiedział. - Kiedy 

zdecydują się nas zaatakować, chcę o tym wiedzieć z jak największym 

wyprzedzeniem.

- Sądzisz, że to uczynią? - zaniepokoił się Will, który zauważył, że 

Halt powiedział „kiedy" a nie „jeżeli". Zwiadowca popatrzył kątem oka 

na swojego młodego ucznia.

Gilan żachnął się.

- Zamek Araluen, tak po prostu? - obruszył się. - Nie sądzisz chyba, że 

ośmieliłyby się podjąć próbę ataku na samego króla Duncana w jego 

siedzibie?



Halt rozłożył bezradnie ręce.

- Nie potrafię ci odpowiedzieć - rzekł. - Nie wiemy

0 tych istotach prawie nic, a w dodatku połowa naszej wiedzy to mity i 

legendy. Musisz jednak przyznać, że byłoby to posunięcie nader 

śmiałe i niezwykle skuteczne, a Morgarath zawsze miał do takowych 

słabość.

Halt dał towarzyszom chwilę, by mogli namyślić się nad tym, co 

usłyszeli, a następnie wskazał inny punkt na mapie, znajdujący się na 

północny zachód od ich pozycji.

- Oto, co przyszło mi na myśl. Spójrzcie, tutaj mamy Zamek Redmont. 

Około jednego dnia drogi stąd. I kolejny dzień, by dotrzeć tu.

Grotem strzały przesunął po pergaminie aż do zaznaczonych na nim 

ruin Zamku Gorlan.

- Jedna osoba, która miałaby do dyspozycji dwa konie, może dotrzeć 

do Redmont w czasie krótszym niż jeden dzień, a potem zaprowadzić 

barona i sir Rodneya do Gorlanu. Jeśli kalkary utrzymają takie tempo 

jak dotychczas, być może tu właśnie uda się je przyłapać. Pewności nie 

mamy, ale wydaje się to całkiem prawdopodobne. Natomiast, mając u 

boku takich wojowników jak Arald

i Rodney, nasze szanse, by dopaść morderców i skończyć z nimi raz na 

zawsze, są znacznie większe.

- Zaraz, zaraz - przerwał Gilan. - Powiedziałeś jedna osoba i dwa 



konie, tak?

Spojrzenia Halta i Gilana spotkały się. Dowódca zorientował się, że 

młodszy zwiadowca już odgadł, co mistrz ma na myśli.

- Tak właśnie, Gilanie - odezwał się. - A najlżejszy z nas może 

podróżować najprędzej. Chcę, żebyś wypożyczył Blaze'a Willowi. Jeśli 

będzie zmieniał wierzchowce, jadąc na przemian na Wyrwiju i na 

twoim koniu, może zdążyć.

Widać było, że Gilan nie jest zachwycony tym pomysłem i Halt 

rozumiał go wyśmienicie. Żaden zwiadowca nie odstępował chętnie 

swojego konia komuś innemu, choćby i towarzyszowi z korpusu 

zwiadowców. Jednak z drugiej strony Gilan zdawał sobie sprawę, że 

sugestia Halta jest rozsądna i logiczna. Halt czekał, aż jego były uczeń 

przerwie milczenie, tymczasem Will obserwował obu starszych 

zwiadowców oczami szeroko otwartymi z przerażenia, jakim 

napawała go myśl o odpowiedzialności, która miała mu przypaść w 

udziale.

Gilan odezwał się:

- To chyba najlepsze wyjście - stwierdził niechętnie. - A co ja mam 

robić?

- Podążać za mną na piechotę - odpowiedział natychmiast Halt, 

zwijając mapę i chowając ją na powrót do sakwy. - Jeśli zdołasz gdzieś 

zdobyć konia, spróbuj mnie dogonić. Jeśli nie, spotkamy się w ruinach 

Gorlanu. O ile nie zastaniemy w nich kalkarów, Will będzie tam 



czekał na ciebie z Blazem. Ja natomiast udam się dalej śladem 

morderców, a wy ruszycie za mną.

Gilan skinął głową w milczeniu, a Halt niespodziewanie dla siebie 

samego poczuł, że jest z niego dumny. Przecież gdy tylko Gilan pojął, 

że wymyślona przez Halta taktyka daje im największe szanse 

powodzenia, nie tracił już czasu na zbędne spory czy argumenty. 

Rzucił tylko pólżartem:

- Mówiłeś zdaje się, że mój miecz może się na coś przydać?

- Mówiłem - przyznał Halt - ale w ten sposób mam szansę uzyskać 

pomoc rycerzy odzianych w zbroje i wyposażonych w kopie oraz 

topory. Sam wiesz, że to najlepszy sposób na kalkara.

- Wiem - rzucił krótko Gilan, a następnie ujął Błazen za wędzidło i 

związał wodze, przerzucając je przez grzbiet gniadosza. - Najpierw 

jedź na Wyrwiju - poradził Willowi. - W ten sposób Blaze trochę 

odpocznie. Będzie biegł za tobą luzem, tak samo Wyrwij, kiedy 

przesiądziesz się na Blaze'a. Tylko zwiąż jego wodze w ten sposób, 

żeby nie zwisały i o nic nie zawadziły.

Miał już się odwrócić, gdy o czymś sobie przypomniał.

- Ach, tak. Zanim wsiądziesz na niego po raz pierwszy, pamiętaj, żeby 

powiedzieć „brązowe oczy".

- „Brązowe oczy" - powtórzył Will, a Gilan nie mógł powstrzymać 

uśmiechu.



- Nie do mnie. Do konia - był to stary, oklepany żarcik zwiadowców, 

ale i teraz sprawił, że wszyscy się uśmiechnęli.

W chwilę potem Halt przypomniał im, że nie ma czasu do stracenia.

- Willu, jesteś pewien, że trafisz do Redmont?

Will skinął głową. Dotknął ręką kieszeni, w której znajdowała się jego 

własna kopia mapy, i zerknął na słońce.

- Północny wschód - stwierdził pewnym głosem.

- Otóż to - przytaknął usatysfakcjonowany Hałt. -Przed zmierzchem 

powinieneś dotrzeć do Rzeki Łososi a wtedy już nie możesz zmylić 

drogi. Gościniec biegnie niedaleko rzeki, na wschód od niej. Jedź 

równym tempem przez całą drogę, nie próbuj przyspieszać biegu - 

wtedy tylko zmęczysz konie i w rezultacie jazda zajmie ci więcej 

czasu. A teraz - powodzenia.

Halt wskoczył na siodło Abelarda, a Will dosiadł Wyrwij a. Gilan 

wskazał palcem chłopca i przemówił do ucha wierzchowca:

- Za nim, Blaze. Za nim. - Gniady konik, mądry jak wszystkie konie 

zwiadowców, potrząsnął głową, jakby chciał powiedzieć, że zrozumiał 

polecenie i że je wykona. Nim się rozstali, Will zadał jeszcze jedno 

pytanie, które nie dawało mu spokoju:

- Halt - powiedział - te ruiny Gorlanu... co to za miejsce?

- Dobre pytanie - stwierdził Halt - a odpowiedź jeszcze lepsza. Ironia 

losu. Chodzi o ruiny Zamku Gorlan, dawnej siedziby Morgaratha.



Rozdział 28

Kiedy potem wspominał podróż do Zamku Redmont pamiętał głównie 

zmęczenie. Oba konie utrzymywały stałe tempo tak, jak je 

wyszkolono. Oczywiście kusiło go, żeby zmusić Wyrwija do szalonego 

galopu, nie potrzebował jednak nawet rad Halta, żeby wiedzieć, iż 

takie postępowanie osłabiałoby szanse powodzenia jego misji. Cwał, 

jak nauczył się jeszcze od Starego Boba, był najkorzystniejszy pod 

każdym względem - ten właśnie krok pozwalał uzyskać najwyższą 

średnią prędkość.

Konie mogły biec całymi godzinami, nie odczuwając zmęczenia; 

gorzej było z jeźdźcem. Po pierwsze, tak długa jazda wiązała się ze 

znacznym fizycznym wysiłkiem.

Trzeba było bezustannie poruszać się w rytmie końskie go biegu - w 

dodatku każdy wierzchowiec cwałował nieco inaczej, ponieważ 

różniły się wielkością. Po drugie zaś, bezustannie towarzyszyło mu 

nerwowe i umysłowe napięcie, gonitwa myśli równie wyczerpujących, 

jak wysiłek fizyczny.

No bo... jeżeli Halt się mylił? Co będzie, jeśli kalkary skręciły nagle na 

zachód i tak samo jak on zmierzały ku Zamkowi Redmont? Wówczas 

prawie na pewno spotka je po drodze. Halt jednak rzadko się mylił, 

natomiast co się stanie, jeśli on, Will, popełni jakiś głupi błąd i nie 

dotrze do Redmont na czas?



To właśnie niepokoiło go najbardziej. Brakowało mu wiary we własne 

siły i z tym najtrudniej było sobie radzić. Nic zresztą dziwnego, 

pomimo intensywnego treningu, jaki przeszedł w ciągu minionych 

miesięcy, wciąż przecież był tylko chłopcem. W dodatku chłopcem, 

który dotąd mógł liczyć na wsparcie ze strony Halta, polegać na 

doświadczeniu i rozsądku nauczyciela. Teraz, pozostawiony samemu 

sobie, wiedział doskonale, jak wiele zależy od tego, czy zdoła się 

wywiązać z powierzonego mu zadania.

W jego skołatanej głowie walczyły ze sobą myśli, wątpliwości i lęki. Po 

pewnym czasie zbliżył się do Rzeki Łososi, by wkrótce pozostawić ją 

za sobą, w tym samym stałym rytmie końskich kopyt. Raz zatrzymał 

się, żeby napoić konie właśnie nad rzeką, drugi raz na Królewskim 

Gościńcu, przy moście. Poza tym robił tylko krótkie postoje w 

regularnych odstępach czasu, by przesiąść się z jednego konia na 

drugiego; w ten sposób udało mu się osiągnąć znacznie lepszą 

prędkość, niż początkowo przypuszczał.

Z upływem dnia cienie wydłużały się, a drzewa zwieszające swe gałęzie 

nad drogą zaczęły wydawać się mroczne i groźne. Każdy dobiegający z 

daleka odgłos, którego źródła nie znał, każde poruszenie dostrzeżone 

kątem oka - w cieniu - sprawiało, że serce podchodziło mu ze strachu 

do gardła.

W pewnym momencie, bezgłośnie trzepocząc skrzydłami, przeleciała 

sowa, by schwytać w swe szpony nieostrożną myszkę. Kiedy indziej w 

poszyciu szurnął borsuk, który wybrał się na nocne łowy. Z duszą na 



ramieniu Will stopniowo zaczynał poddawać się swojej wybujałej 

wyobraźni. W cieniach dostrzegał jakąś zwalistą, czarną sylwetką - tak 

właśnie wyobrażał sobie kalkara. Gdy tylko wiatr wprawiał w ruch 

kępy krzewów, obawiał się najgorszego. Rozsądek podpowiadał mu 

jednak, że właściwie nie ma najmniejszej szansy, żeby kalkary szukały 

właśnie jego. Ale wyobraźnia i lęk odpowiadały na to, że skoro wybrały 

się na łów i przedostały na teren królestwa, któż może powiedzieć, 

gdzie teraz przebywają?

W końcu własne myśli i strach zmogły go.

I tak minęła długa, przepełniona lękiem noc, dopóki pierwszy błysk 

światła nie padł na znużoną, drobną sylwetkę skuloną w siodle na 

silnym koniku o baryłkowatym tułowiu, który wciąż niestrudzenie 

podążał na północny zachód.

Will, który usnął w siodle, obudził się nagle, gdy poczuł ciepło 

pierwszych promieni słonecznych. Delikatnie ściągnął wodze 

Wyrwija. Konik zatrzymał się z opuszczoną głową, dysząc ciężko. Will 

wyrzucał sobie, że przebył na jego grzbiecie znacznie dłuższy dystans, 

niż powinien. Lęk kazał mu podążać naprzód, nie zatrzymując się w 

ciemnościach, tymczasem konikowi już dawno należał się 

odpoczynek. Chłopak stęknął cicho, zsiadając z jego grzbietu; bolała 

go każda część ciała. Pogłaskał pieszczotliwie miękki pysk przyjaciela.

- Wybacz - powiedział.

Wyrwij, odpowiadając na dotyk i głos, który znał tak dobrze, 



potrząsnął głową i kudłatą grzywą. Gdyby Will tego od niego zażądał, 

biegłby dalej, bez skargi, dopóki nie opadłby całkiem z sił i nie 

zakończył życia. Will rozejrzał się po miejscu przypadkowego postoju. 

Blask wczesnego poranka rozproszył bez śladu mroczne strachy 

minionej nocy. Teraz Willowi było trochę wstyd z powodu paniki, 

jakiej uległ w ciemnościach. Sztywnymi ze zmęczenia rękoma 

poluzował popręgi siodła. Dał swemu wierzchowcowi dziesięć minut 

na odpoczynek, aż spostrzegł, że Wyrwij oddycha już normalnie. 

Wówczas, nie mogąc wyjść z podziwu dla wytrzymałości tej 

przedziwnej końskiej rasy, zacisnął popręgi siodła Błazen i z cichym 

jękiem wskoczył na grzbiet gniadosza.

Był wciąż jeszcze ranek, gdy ujrzał w oddali Zamek Redmont.

Jechał znów na grzbiecie Wyrwij a. Małemu konikowi najwyraźniej 

nie zaszkodziła cała noc z jeźdźcem w siodle. Wspięli się na ostatni 

łańcuch wzgórz i oto zielona dolina, w której rozpościerała się 

posiadłość barona Aralda, ukazała się ich oczom w całej okazałości.

Całkowicie wyczerpany, Will zatrzymał się na krótką chwilę, 

wspierając się obiema dłońmi o łęk siodła. Przebyli taki szmat drogi, 

tak prędko. Spoglądał z ulgą na znajomą sylwetkę zamku - i schludne, 

białe domki pobliskiej wsi, ufającej opiece potężnej fortecy. Z 

kominów unosił się dym. Wieśniacy niespiesznym krokiem wracali z 

pól na drugie śniadanie. Zamek wznosił się na szczycie potężnej skały.

- Wszystko wygląda... tak zwyczajnie - rzekł Will do swojego konika.



Dopiero teraz zdał sobie sprawę, że spodziewał się jakichś wielkich 

zmian. Przecież królestwo wkrótce znów miało pogrążyć się w wirze 

wojny, po raz pierwszy od piętnastu lat, co Willowi wydawało się całą 

wiecznością. Tymczasem jednak życie w Redmont toczyło się jak 

zawsze.

W następnej chwili uświadomił sobie coś istotniejszego - mianowicie, 

że traci czas. Uderzył piętami w boki Wyrwija; teraz już mogli ruszyć 

galopem - i chłopak, i wierzchowiec chcieli mieć za sobą ostatni 

odcinek morderczej podróży.

Zaskoczeni przechodnie odskakiwali na bok, gdy mijała ich odziana 

na szaro-zielono drobna postać, pochylona nisko nad grzbietem 

zakurzonego konika, za którym pędził większy, gniady koń. Kilku z 

wieśniaków rozpoznało Willa, lecz nim wybrzmiały słowa powitania, 

słychać już było tylko oddalający się tętent kopyt.

Stukot ten przerodził się w dźwięczne dudnienie, gdy przekraczali 

opuszczony most zwodzony. Gdy zaś wjeżdżali na dziedziniec, kopyta 

załomotały o kamienie, którymi był wyłożony. Will pociągnął leciutko 

za wodze i Wyrwij zatrzymał się przy samym wejściu do wieży, w 

której rezydował baron Arald.

Dwaj zbrojni strażnicy, zaskoczeni jego nagłym pojawieniem się i 

szybkością, z jaką nadjechał, postąpi krok do przodu, zagradzając mu 

drogę skrzyżowanymi pikami.

- Ej, ty, zaraz! - zawołał jeden z nich, kapral. - Czego tu szukasz? Co ci 



się tak spieszy?

Will otworzył usta, by coś odpowiedzieć, nim jednak zdążył się 

odezwać, za jego plecami rozległ się tubalny, gniewny głos:

- To ja się pytam, czego szukasz w służbie barona, głupcze, skoro nie 

jesteś w stanie rozpoznać królewskiego zwiadowcy?

Był to sir Rodney, który długimi krokami przemierzał dziedziniec, 

kierując się ku siedzibie możnowładcy. Obaj strażnicy zastygli w 

pozycji na baczność, a Will zwrócił się do Mistrza Sztuk Walki:

- Mam pilną wiadomość od Halta - oznajmił. - Dla barona Aralda i dla 

pana, sir Rodneyu.

Jak trafnie to ujął Halt podczas rozmowy po polowaniu na dzika, sir 

Rodney był człowiekiem, którego uwadze nic nie umykało. 

Wystarczyło mu jedno spojrzenie na zszargane odzienie Willa, dwa 

zmęczone konie, by pojąć, że nie jest to czas na zbędne pytania. 

Wskazał ruchem głowy drzwi wieży.

- Wejdź do środka, tam wszystko opowiesz - rzekł i dodał, zwracając 

się do strażników: - Postarajcie się, żeby ktoś się zajął tymi biednymi 

końmi. Trzeba je nakarmić i napoić.

- Tylko niezbyt obficie, jeśli można prosić - wtrącił szybko Will. - Nie 

za wiele ziarna i nieco wody, poza tym może dobrze byłoby je wytrzeć 

z potu. Wkrótce znów ich będę potrzebował.

Rodney uniósł nieco brwi. Zarówno Will, jak i oba wierzchowce 



kwalifikowali się do długiego wypoczynku.

- Czyli masz wiele pilnych spraw - zauważył. - No już, zajmijcie się 

tymi końmi - rzucił w stronę strażników. - I każcie przynieść do 

gabinetu barona Aralda jakieś jedzenie. A nie zapomnijcie o dzbanku 

zimnego mleka!

***

Obaj rycerze aż gwizdnęli ze zdziwienia, słysząc wieści opowiedziane 

przez Willa. Wiedzieli już, rzecz jasna, iż Morgarath szykuje się do 

wojny, i baron zdążył rozesłać wici do swych lenników, by zebrać 

własne wojska, konnych rycerzy zarówno zbrojnych, jak i pieszych. 

Jednak wiadomości o kalkarach były dla nich wielkim zaskoczeniem. 

Nikt dotąd w Zamku Redmont o nich nie słyszał.

- A więc powiadasz, że zdaniem Halta mogą chcieć podnieść rękę na 

samego króla? - spytał baron Arald, gdy Will skończył swą opowieść. 

Chłopak skinął głową i zawahał się przez moment, nim dodał:

- Tak, panie. Myślę jednak, że jest i inna możliwość. Umilkł, 

onieśmielony, ale baron dał mu znak, żeby

mówił dalej, więc Will w końcu wypowiedział na głos podejrzenie, 

które narastało w jego głowie przez całą długą noc i dzień.

- Panie... zdaje mi się, że mogą zasadzać się także na Halta.



Gdy już padły te słowa, pożałował ich i zawstydził się. Jednak, ku jego 

zaskoczeniu, baron Arald nie zbył ich śmiechem lub lekceważącym 

machnięciem ręki. Przeciwnie, wyraźnie zastanawiał się nad nimi, 

skrobiąc się po brodzie.

- Mów dalej - ponaglił Willa, pragnąc usłyszeć, co doprowadziło go do 

takiego wniosku.

- Wygląda na to - tak mówi Halt - że Morgarath nie tylko chce osłabić 

nasze dowództwo, ale i szuka zemsty. Chce unicestwić tych, którzy 

ostatnim razem go pokonali. Pomyślałem więc sobie, że w pewnym 

sensie to właśnie Halt narobił mu najwięcej szkód podczas tamtej 

wojny.

- Trudno zaprzeczyć - zauważył sir Rodney.

- Pomyślałem więc też, że, być może, kalkary wiedzą o naszej 

obecności. Ten tubylec z Równiny miał mnóstwo czasu i mógł im o 

nas powiedzieć. Być może starają się wywieść Halta w pole, prowadząc 

go za sobą, aż znajdą miejsce odpowiednie na zasadzkę. Jemu zdaje 

się, że to on na nie poluje, a w rzeczywistości sam jest zwierzyną w 

tych łowach.

- Zaś ruiny Gorlanu byłyby idealnym miejscem do tego celu - przyznał 

Arald. - Pośród rumowiska mogą go dopaść, nim zdąży posłużyć się 

łukiem. No cóż, Rodneyu, szkoda czasu. Wyruszamy natychmiast, ty i 

ja. Raczej półpancerz i kolczuga niż ciężka zbroja. W ten sposób 

dotrzemy tam szybciej. Kopie, topory i miecze dwuręczne. Każdy z 



nas weźmie po dwa konie, za przykładem obecnego tu Willa. 

Wyruszamy za godzinę. Poleć Karelowi, by zebrał jeszcze dziesięciu 

rycerzy i niech jak najszybciej ruszają naszym śladem.

- Tak, panie - odparł Mistrz Sztuk Walki. Baron Arald zwrócił się do 

Willa:

- Świetnie się spisałeś, Willu. Teraz my zajmiemy się tą sprawą, a ty... 

Cóż, odnoszę wrażenie, że dobrze zrobiłoby ci osiem godzin snu.

Will wyprostował się na baczność, choć bolał go każdy mięsień, staw i 

ścięgno.

- Chciałbym udać się z wami, panie - oznajmił. Natychmiast 

zorientował się, że baron się temu sprzeciwi, więc dodał szybko: - 

Panie, nikt z nas nie wie, co może się zdarzyć, a tam gdzieś po drodze 

jest Gilan, pieszo. Poza tym... - zawahał się.

- Mów, Willu - rzekł cicho baron. Gdy chłopak uniósł wzrok, by 

spojrzeć na władcę, Arald dostrzegł w jego oczach nieugięte 

postanowienie.

- Halt jest moim mistrzem, panie, i grozi mu niebezpieczeństwo. 

Moje miejsce jest u jego boku - dokończył.

Baron zastanowił się przez ułamek sekundy, a w następnej chwili 

podjął decyzję.

- W takim razie pojedziesz z nami. Nie zmienia to faktu, że przez 

godzinę możesz wypocząć. Tutaj jest łóżko. Tam, za zasłoną - wskazał 



część gabinetu oddzieloną draperią. - Połóż się.

- Tak, panie - odrzekł wdzięczny Will. Oczy piekły go, jakby ktoś 

sypnął mu w nie garść piasku. Jeszcze nigdy z taką rozkoszą nie spełnił 

wydanego mu polecenia.

Rozdział 29

Tego popołudnia Will czuł się już tak, jakby spędził w siodle całe 

życie. Dotykał stopami ziemi tylko podczas krótkich przerw, by 

przesiąść się z jednego konia na drugiego.

Chwila, by poluzować popręgi siodła jednego konia, zacisnąć mocniej 

popręgi drugiego, wskoczyć na siodło i znów ruszyć przed siebie. Raz 

jeszcze nie mógł nadziwić się, jak wytrzymałe były te małe, kudłate 

koniki, Wyrwij i Blaze, które nadal, mimo tak wyczerpującej drogi, 

bez trudu były w stanie utrzymać równomierne tempo. Musiał je 

nawet nieco hamować, by nie prześcignęły bojowych rumaków, 

których dosiadali rycerze. Tamte konie były wielkie, silne i z 

pewnością świetnie spisywały się w bitwie, nie potrafiły jednak 

dotrzymać kroku małym kudłatym konikom zwiadowców, choć 

przecież były wypoczęte, nim baron, sir Rodney i Will wyruszyli w 

drogę z Zamku Redmont.

Jechali w milczeniu. Żaden z nich nie był w nastroju na czcze 

pogawędki, a zresztą i tak niełatwo by im było wzajemnie się usłyszeć 

pośród łomotu kopyt czterech ciężkich bojowych koni oraz 

metalicznego brzęku zbroi.



Obaj rycerze wyposażeni byli w długie bojowe kopie o drzewcach z 

twardego jesionu, długości ponad trzy metry, zakończonych ciężkim, 

żelaznym grotem. Ponadto każdy z nich miał przytroczony do siodła 

dwuręczny miecz - przy którym noszony na co dzień przez rycerzy 

oręż wydawał się mały jak zabawka. Dodatkowo sir Rodney miał 

zawieszony u siodła ciężki topór bojowy. Największą jednak ufność 

obaj rycerze pokładali w swych kopiach, dawały bowiem możność 

utrzymania kalkarów na dystans, zmniejszając tym samym ryzyko 

dostania się przez któregoś z nich w zasięg ich paraliżującego 

spojrzenia. Uważano, że jest ono niebezpieczne tylko z niewielkiej 

odległości. Jeśli nie widziało się wyraźnie oczu bestii, ich spojrzenie 

nie przejmowało już tak przemożnym i obezwładniającym lękiem.

Słońce szybko chyliło się ku zachodowi, wydłużając cienie, padające 

przed nimi. Arald rzucił okiem przez ramię na zachodzące słońce i 

zawołał do chłopca:

- Ile do zmierzchu, Willu?

Will odwrócił się w siodle i zmarszczył brwi, spoglądając na 

obniżającą się ognistą kulę.

- Niecała godzina, panie.

Baron pokręcił głową z niezadowoleniem.

- W takim razie niełatwo będzie nam zdążyć przed nocą - stwierdził. 

Spiął ostrogami swego konia, który przyspieszył biegu. Wyrwij i Blaze 

bez trudu dostosowały się do nowej prędkości. Nikt nie chciał mieć do 



czynienia z kalkarami po zapadnięciu zmroku.

Godzinny odpoczynek na zamku pomógł Willowi zregenerować siły, 

ale teraz wydawało się, że drzemka w łożu barona miała miejsce całe 

wieki temu, w jakimś innym życiu. Przed wyruszeniem w podróż, gdy 

dosiadali koni, opuszczając Zamek Redmont, Arald w kilku zwięzłych 

słowach wyjaśnił, jak zamierza zabrać się do rozprawienia się z 

kalkarami. Jeśli zastaną je w ruinach Gorlanu, Will ma się trzymać z 

tyłu, tymczasem baron i sir Rodney zaatakują oba potwory. Nie było 

mowy 0 żadnej subtelnej taktyce, jedynie o brawurowym ataku, który 

mógł zaskoczyć zabójców dzięki szybkości i determinacji.

- Jeśli Halt tam jest, z pewnością również nie będzie stał bezczynnie. 

Ty jednak masz trzymać się z daleka, Willu. Ten twój łuk nie zrobi na 

kalkarach najmniejszego wrażenia.

- Tak, panie - Will nie miał najmniejszego zamiaru zbliżać się do 

kalkarów. Tak właśnie być powinno, niech poczwarami zajmą się 

potężni rycerze, których chronią tarcze, hełmy i pancerze oraz 

kolczugi. Jednak następne słowa Aralda prędko pozbawiły go złudzeń 

czy też ufności, jaką mógł pokładać w potędze zbrojnych mężów 

podczas starcia z tymi śmiertelnie niebezpiecznymi istotami.

- Jeśli nie damy im rady, będziesz musiał sprowadzić pomoc. Kareł 

wraz z innymi podążają naszym śladem.

Chcę, żebyś ich odnalazł, a potem ruszył z nimi śladami kalkarów. 

Wytrop te bestie i zabijcie je.



Will nie odezwał się ani słowem. Jeśli nawet Arald brał pod uwagę 

groźbę niepowodzenia, choć przecież on i sir Rodney byli 

najsławniejszymi z walecznych rycerzy w promieniu kilkuset mil, 

dowodziło to, że uważa przeciwnika za szczególnie groźnego. Po raz 

pierwszy Will zdał sobie sprawę, że w tym starciu ich szanse na 

zwycięstwo są naprawdę nikłe.

Ostatnie promienie słońca świeciły nad horyzontem, cienie osiągnęły 

największą z możliwych długości i znikły. Tymczasem od ruin 

Gorlanu wciąż dzieliło ich jeszcze parę mil. Baron Arald uniósł dłoń, 

dając znak, by się zatrzymali. Wskazał kciukiem pęk nasączonych 

smołą pochodni, które on i Rodney mieli przytroczone z tyłu siodeł.

- Światło, Rodneyu - rzucił krótko. Mistrz Sztuk Walki zawahał się 

przez chwilę.

- Jesteś tego pewien, panie? W ten sposób nieodwołalnie zdradzimy 

kalkarom swoją pozycję.

Arald machnął ręką.

- I tak nas usłyszą. Tymczasem pośród drzew bez światła będziemy 

poruszać się zbyt wolno. Trzeba zaryzykować.

Zsiadł z konia i skrzesał ogień; z podpałki najpierw poszedł dym, 

potem wystrzelił płomyk. Baron przyłożył do niego pochodnię. W 

następnej chwili gęsta, lepka sosnowa smoła, którą była nasączone 

łuczywo, buchnęła okazałym płomieniem. Rodney podszedł z drugą 

pochodnią i zapalił ją od drzewca barona. Następnie znów dosiedli 



koni i uniósłszy pochodnie wysoko, podczas gdy kopie zwisały na 

skórzanych pętlicach wokół ich nadgarstków, ruszyli galopem, 

grzmiąc kopytami pośród drzew. Zjechali z szerokiego gościńca, 

którym podążali od południa.

Minęło dziesięć minut, nim usłyszeli pierwszy ryk.

Odgłos był nieziemski, ściskał żołądek w węzeł strachu i mroził krew 

w żyłach. Mimowolnie i baron, i sir Rodney wstrzymali konie, które 

wspięły się na zadnie nogi. Okrzyk rozległ się prosto przed nimi, 

wznosił się i opadał, aż powietrze nocy rozedrgało się w przerażeniu.

- Matko moja! - wykrzyknął baron. - A cóż to takiego? - Jego twarz 

pobladła; tymczasem gdy wybrzmiał pierwszy piekielny wrzask, 

odpowiedział mu natychmiast drugi, niemal identyczny.

Jednak Will słyszał już ten dźwięk. Mimo to poczuł, że krew odpływa 

mu z twarzy. W dodatku zew potworów był dowodem na to, że jego 

przypuszczenia okazały się słuszne.

- To kalkary - wyjaśnił. - Ich okrzyk łowiecki. Wiadomo było, że skoro 

polowały, nie mogły polować na nikogo innego; ich celem musiał być 

Halt.

- Spójrz, panie! - zawołał Rodney, wskazując przed siebie. Pośród 

drzew ujrzeli na niebie błysk ognia, który najwyraźniej ktoś rozpalił w 

pobliżu.

- To Halt! - krzyknął baron. - Z pewnością to on. Potrzebuje pomocy!



Wbił ostrogi w boki zmęczonego wierzchowca, zmuszając zwierzę do 

galopu. Pochodnia, którą trzymał w ręku, rozsiewała iskry, a jej blask 

tworzył w pędzie ognistą smugę. Sir Rodney i Will popędzili jego 

śladem.

Chłopak jak we śnie spoglądał ku prowadzącym go pochodniom, 

których odblaski tańczyły na mijanych pniach drzew, groteskowe 

cienie poruszały się w zawrotnym tempie...

A potem wypadli na otwartą przestrzeń, by ujrzeć scenę jakby żywcem 

wziętą z sennego koszmaru.

Od spiętrzonych stosów kamieni dzieliła ich niewielka trawiasta 

przestrzeń. Wielkie złomy murów wciąż spojone zaprawą, leżały 

zwalone bezładnie, czasem na pół zagrzebane w miękkiej, trawiastej 

ziemi. Plac z trzech stron otoczony był zrujnowanymi murami 

zewnętrznymi Zamku Gorlan, które po zdradzie Morgaratha na 

rozkaz króla zostały zniszczone, tak że w żadnym miejscu nie 

wznosiły się powyżej pięciu metrów. Całe to wielkie gruzowisko 

wyglądało jak miejsce igraszek jakiegoś dziecka-olbrzyma; głazy, 

kamienie i fragmenty murów rozrzucone były we wszystkie strony, to 

znów niedbale ułożone jedne na drugich.

Całą scenerię oświetlały drgające i wijące się płomienie ogniska, 

płonącego jakieś czterdzieści metrów przed nimi. Obok ognia 

przycupnęła upiorna postać, wyjąca z nienawiści i bezsilnego gniewu, 

bezskutecznie usiłując zatamować krew, płynącą ze śmiertelnej rany 



na piersi.

Kalkar miał ponad dwa i pół metra wysokości, jego całe ciało 

porośnięte było twardym i gęstym matowym futrem. Małpie ręce, 

zakończone potężnymi pazurami, sięgały poniżej kolan. Stosunkowo 

krótkie lecz potężnie umięśnione nogi sprawiały, że bestia poruszała 

się z prędkością, której nikt by się po niej nie spodziewał, a dodatkowo 

pozwalały na wykonywanie susów czy skoków, zaskakujących 

przeciwnika swą niesłychaną żywością. 

Taką to bestię ujrzeli trzej jeźdźcy, gdy wyłonili się spośród drzew. 

Jednak nade wszystko zwrócili uwagę na oblicze tej istoty - dzikie i 

małpie, o wielkich, żółtawych psich zębach i czerwonych, jarzących 

się oczach pełnych nienawiści, morderczej żądzy zabijania. Twarz ta 

zwróciła się teraz ku nim, bestia wydała okrzyk, spróbowała się 

podnieść, ale natychmiast znów skuliła się w półprzykucniętej pozycji.

- Co się stało? - zdziwił się Rodney, wstrzymując konia. Will dostrzegł 

gąszcz strzał sterczących z piersi kalkara. Było ich co najmniej osiem, 

a wszystkie utkwiły niemal w tym samym miejscu.

- Patrzcie! - zawołał chłopak. - Patrzcie na te strzały! Najwyraźniej 

Halt, który potrafił wymierzyć i strzelić z oszałamiającą wprost 

precyzją i prędkością, posłał całą serię strzał, jedną po drugiej, 

stopniowo osłabiając futrzaną zbroję kalkara, aż wreszcie ostatnia 

przebiła się i utkwiła głęboko w ciele potwora. Czarna krew spływała 

strugą ku ziemi; kalkar wydał kolejny nienawistny okrzyk.



- Rodney! - krzyknął baron Arald. - Razem! Naprzód!

Wypuścił z ręki wodze luzaka, odrzucił na bok pochodnię, złożył się 

do uderzenia kopią i ruszył przed siebie. Rodney podążał tuż za nim, 

kopyta bojowych rumaków dudniły o ziemię. Kalkar, stojąc w kałuży 

własnej krwi, z wysiłkiem uniósł się, by stawić im czoło, lecz tej samej 

chwili dwa groty kopii, jeden po drugim, uderzyły w jego pierś.

Bestia dogorywała, ale i tak jej ciężar oraz siła wstrzymały potężne 

bojowe wierzchowce w miejscu. Konie wspięły się na zadnie nogi, 

podczas gdy obaj rycerze pochylili się w strzemionach, by pchnąć 

kopiami jeszcze dalej. Ostre żelazo przebiło grube futro, a siła 

uderzenia zbiła kalkara z nóg, popychając je do tyłu, prosto w żar 

płonącego ogniska.

Przez ułamek sekundy nie działo się nic. Potem zaś rozbłysnął 

oślepiająco jasny płomień i słup czerwonego ognia wzbił się wysoko 

ku niebu.

Przerażone konie cofnęły się gwałtownie, Rodney i baron z trudem 

tylko utrzymali się w siodłach. W powietrzu rozszedł się ohydny 

smród płonącego futra i mięsa. Will przypomniał sobie, jak Halt 

mówił, że kalkary są ponoć szczególnie wrażliwe na ogień. 

Najwyraźniej w tej pogłosce nie było najmniejszej przesady -pomyślał, 

zbliżając się na grzbiecie Wyrwija ku obu rycerzom.

Rodney przecierał oczy, wciąż oszołomiony błyskiem światła.

- Co się stało, u diabła? - spytał. Baron, też lekko zamroczony, 



przyglądał się grotowi swej kopii: był okopcony, podobnie jak 

przednia część drzewca. - To na pewno ta woskowata substancja, która 

pokrywa ich futro i sprawia, że staje się twarde jak skorupa - 

stwierdził, kręcąc głową ze zdumieniem. - Musi być bardzo podatna 

na ogień.

- Cóż, co by to nie było, uporaliśmy się z tą istotą -odpowiedział 

Rodney z satysfakcją w głosie. Baron sprostował:

- Halt się z tym czymś uporał. My tylko dobiliśmy poczwarę.

Rodney skinął głową, przyznając rację wielmoży. Baron spoglądał w 

ogień, z którego wciąż strzelały w powietrze iskry, jednak płomienie 

uspokoiły się już, pożarłszy swoją ofiarę.

- Halt z pewnością rozpalił to ognisko, gdy zorientował się, że 

zawróciły, by go zaatakować. Dzięki temu zapewnił sobie światło, przy 

którym mógł strzelać.

- A strzelał tak, że tylko pozazdrościć - wtrącił sir Rodney. - Wszystkie 

strzały trafiły prawie w to samo miejsce.

Rozglądali się dookoła, szukając jakiegoś śladu zwiadowcy. Nagle u 

stóp zrujnowanego muru zamku Will dostrzegł znajomy przedmiot. 

Zeskoczył z siodła i pobiegł w tamto miejsce; serce ścisnęło mu się, 

gdy podniósł potężny długi łuk Halta, złamany na pół.

- Musiał strzelać właśnie stąd! - zawołał. Przez chwilę wszyscy 

milczeli, próbując odtworzyć w wyobraźni scenę, która się rozegrała. 



Gdy Will wsiadł z powrotem na grzbiet konika, baron wziął od niego 

zniszczoną broń.

- Gdy jeden z kalkarów został unieszkodliwiony, ten drugi dopadł go 

tutaj - rzekł. - Pytanie brzmi, gdzie teraz jest Halt i gdzie jest drugi 

kalkar?

Właśnie w tej chwili znów usłyszeli ów przerażający wrzask.

Rozdział 30

Halt krył się, skulony, na porośniętym dzikim zielskiem i usianym 

zwałami gruzu dawnym dziedzińcu twierdzy Morgaratha. Zraniona 

noga zdrętwiała w miejscu, gdzie dosięgną! jej szpon kalkara, poza 

tym ból stawał się coraz silniejszy i czuł, że krew przesiąka przez 

prowizoryczny opatrunek.

Wiedział, że gdzieś w pobliżu szuka go drugi kalkar. Od czasu do 

czasu jego uszu dochodził szelest i stąpanie ciężkich stóp, raz nawet 

chrapliwy oddech, gdy potwór zbliżył się do jego kryjówki pod dwoma 

zwalonymi fragmentami muru. Wiedział także, iż prędzej czy później 

kalkar go znajdzie, a wówczas nastąpi koniec.

Był ranny i bezbronny. Nie miał już łuku, stracił go po tym, jak 

wypuszczał strzałę za strzałą, celując w bliższego ze stworów. Znał siłę 

swojego łuku i moc ostrych, ciężkich strzał. Nie mógł uwierzyć 

własnym oczom, gdy widział, jak groty, jeden za drugim, zagłębiały się 

w cielsku kalkara, a potwór wciąż parł naprzód, jakby nie robiły one 



na nim najmniejszego wrażenia. Gdy wreszcie kolejny strzał odniósł 

skutek, było już za późno, by zająć się drugą z bestii. Niemal go 

dopadła, potężne, pazurzaste łapsko wyrwało łuk z jego ręki i 

umykając, ledwie zdążył wskoczyć na zrujnowany mur.

Ścigając go, kalkar zaczął się wspinać; dobył wówczas swego długiego 

noża i zadał potężny cios prosto w łeb potwora. Jednak bestia była 

zbyt szybka i ciężki nóż zsunął się po jej opancerzonym ramieniu, nie 

czyniąc żadnej szkody. W tej samej chwili Halt poczuł na sobie 

spojrzenie czerwonych, nienawistnych ślepi i wydało mu się, że 

opuszcza go rozum, mięśnie tężeją w przerażeniu, a jakaś potężna siła 

ciągnie go w stronę upiornej bestii. Ogromnym wysiłkiem woli 

odwrócił wzrok i cofnął się niezdarnie, wypuszczając broń z ręki, gdy 

niedźwiedzie pazury kalkara rozpruły mu udo.

Potem biegł, bezbronny i ociekający krwią, licząc na to, że zdoła 

zgubić prześladowcę w przypominającym labirynt rumowisku.

***

Późnym popołudniem zorientował się, że kalkary zmieniły kierunek 

marszu. Tak jak wcześniej, podążały na północny zachód, zostawiając 

za sobą wyraźny ślad, jednak nagle rozdzieliły się, skręcając w 

przeciwnych kierunkach. Teraz już starały się nie pozostawiać śladów 

i tylko tak wytrawny tropiciel jak on, zwiadowca, byłby w stanie dalej 

je śledzić. Po raz pierwszy od wielu lat Halt poczuł zimny dreszcz 

lęku, gdy zorientował się, że teraz to on stał się celem bestii, 



przeistaczając się z łowcy w ściganą zwierzynę.

Ruiny zamku były już bardzo blisko, toteż postanowił tam właśnie 

stawić im czoło. Zdawał sobie sprawę, że pośród ruin łatwiej niż w 

lesie znajdzie kawałek otwartej przestrzeni, która pozwoli mu 

skorzystać z łuku. Wiedział, że kalkary zaatakują wraz z zapadnięciem 

nocy, toteż przygotował się na ich napaść najlepiej, jak mógł, 

gromadząc chrust na wielkie ognisko. W ruinach znalazł nawet dzban 

oliwy, niewątpliwie pochodzący z zamkowej kuchni. Była zjełczała i 

cuchnęła ohydnie, nie było jednak wątpliwości, że przyda się do 

szybkiego wzniecenia ognia. Polał więc nią stos drewna i wycofał się w 

miejsce, które dawało mu pewność, że nie zostanie zaatakowany od 

tyłu. Przygotował też kilka zapasowych pochodni, które zapalił, gdy 

zaczęło się ściemniać i czekał, oparty plecami o mur, na pojawienie się 

bezlitosnych zabójców.

Wyczuł ich obecność, jeszcze nim ich ujrzał. Potem dostrzegł dwa 

cienie w mroku pośród drzew. One spostrzegły go oczywiście 

natychmiast. Płonąca pochodnia, którą wetknął obok siebie między 

kamienie muru, natychmiast zdradziła jego pozycję. Nie zwróciły 

jednak uwagi na stos nasączonego oliwą chrustu, i na to właśnie liczył. 

Kiedy wzniosły swój łowiecki wrzask, cisnął pochodnią w sam środek 

stosu, który zapalił się natychmiast żółtymi płomieniami, rozjaśniając 

ciemności.

Przez chwilę bestie zawahały się. Ognia lękały się jak niczego innego 

na świecie. Szybko jednak spostrzegły, że płomienie da się ominąć i 



ruszyły w jego stronę, nie zważając na chmarę strzał, które Halt posłał 

w ich kierunku.

Gdyby musiały przemierzyć jeszcze sto metrów, być może uporałby się 

z obiema bestiami. W kołczanie wciąż pozostało mu co najmniej tuzin 

strzał. Jednak czas i odległość nie sprzyjały mu, toteż ledwie umknął z 

życiem. Teraz siedział skulony, ukryty w płytkim zagłębieniu pod 

dwoma opartymi o siebie w kształcie litery A fragmentami zwalonego 

muru, przykryty płaszczem, który służył mu za maskowanie przez tyle 

lat. Teraz jego jedyną nadzieją na przeżycie było to, że pojawi się Will 

z Araldem i Rodneyem. Jeśli do ich przybycia potwory nie zdołają go 

odnaleźć, miał szansę na ocalenie.

Wolał nawet nie myśleć o drugiej możliwości - o tym, że Gilan może 

nadejść wcześniej, samotny, uzbrojony jedynie w swój łuk i miecz. 

Teraz, gdy Halt widział już kalkara z bliska, wiedział, że jeden 

człowiek miał nikłe szanse w starciu z tą istotą. Tak więc jeśli Gilan 

pojawi się przed rycerzami, przypuszczalnie zginą obaj - i on, i Halt - 

bo przecież zwiadowca nigdy nie pozwoliłby, żeby jego były uczeń 

samotnie stawił czoło potworowi, nie mając pojęcia, z jaką grozą ma 

do czynienia.

Tymczasem stwór przemierzał dawny dziedziniec niczym myśliwski 

ogar tropiący zwierzynę, metodycznie i wytrwale, zaglądając w każdy 

zakątek, każde zagłębienie, każdy załom rumowiska, sprawdzając 

każdą możliwą kryjówkę. Halt wiedział, że wkrótce go odnajdzie. 

Dobył małego noża służącego do rzucania, jedynej broni, jaka mu 



pozostała. W starciu z tak potężnym przeciwnikiem nożyk był prawie 

bezużyteczny, jednak Halt nie miał już nic więcej, a nie zamierzał 

poddawać się bez walki.

Aż wreszcie usłyszał upragniony odgłos: ciężkie dudnienie kopyt 

bojowych rumaków. Przez prześwit między kamieniami dostrzegł też 

kalkara - potwór także dosłyszał ten dźwięk, wyprostował się i 

odwrócił w kierunku, z którego dobiegał odgłos.

Rumaki zatrzymały się, Halt usłyszał wrzask śmiertelnie ranionego 

kalkara, który dojrzał nowego nieprzyjaciela. Potem znów tętent, z 

każdą chwilą przybierający na sile i prędkości, upiorny wrzask i błysk 

czerwonego światła, które na chwilę rozjaśniło niebo. Halt doszedł do 

wniosku, że prawdopodobnie rycerze wepchnęli bestię w ogień. 

Powoli, niedostrzegalnie, zaczął wyczołgiwać się ze swojej kryjówki w 

nadziei, że być może uda mu się skorzystać z odwróconej uwagi 

pozostałego przy życiu kalkara, dopaść muru i przeskoczyć na drugą 

stronę, nim zostanie zauważony. To mogło się udać, stwór spoglądał w 

innym kierunku i nasłuchiwał dobiegających z zewnątrz odgłosów. 

Jednak Halt w tej samej chwili zdał sobie sprawę, że ucieczka nie jest 

żadnym wyjściem: choć kalkar jakby przez chwilę o nim zapomniał, 

ruszył teraz ku zwałowi gruzu tworzącemu coś na kształt schodów 

wiodących ku szczytowi muru.

Jeszcze minuta, dwie, a znajdzie się na górze i skoczy na niczego 

niespodziewających się towarzyszy po drugiej stronie, zaskoczy ich i 

zabije. Halt musiał powstrzymać potwora.



Wyczołgał się ze swej kryjówki i z małym nożem dobytym z pochwy 

przebiegł przez dziedziniec, kulejąc i klucząc pośród zwałów gruzu. 

Nim zrobił dziesięć kroków, kalkar dosłyszał go, odwrócił się w jego 

stronę i ruszył ku niemu przerażającymi w swej groteskowości 

małpimi susami. Potwór najwyraźniej chciał go odciąć od towarzyszy, 

nie pozwolić, by ich ostrzegł.

Nagle Halt stanął jak wryty, nieruchomy niby kamień, wpatrzony w 

pędzącą ku niemu monstrualną, powłóczącą nogami sylwetkę.

Jeszcze kilka metrów, a hipnotyzujące spojrzenie pozbawi go woli i 

panowania nad własnymi myślami. Doznał dojmującego pragnienia, 

by spojrzeć w te upiorne, czerwone ślepia. Jednak zamiast tego 

zamknął oczy, skupił się w rozpaczliwym wysiłku umysłu, podniósł 

rękę trzymającą nóż, cofnął ją i wyrzucił do przodu jednym płynnym, 

nieomylnym ruchem; jednocześnie w pamięci obliczył prędkość 

biegnącego przeciwnika, kierunek i kąt rzutu, koncentrując się na 

punkcie w przestrzeni, gdzie ruchomy cel i lecący nóż musiały się 

spotkać.

Tylko ktoś, mający za sobą szkolenie zawiadowcy, poważyłby się na 

taki rzut, a jedynie kilku nielicznym mógł się on udać. Głownia trafiła 

kalkara w sam środek prawego oka. Stwór wydał z siebie potworny 

wrzask bólu i furii, gdy stalowe ostrze zagłębiło się po rękojeść, 

przyprawiając kalkara o nieznośne cierpienie promieniujące od 

oślepionego oka przez cały mózg. W tej samej chwili Halt biegł znów 

w stronę muru, minął bestię i zaczął wspinać się po gruzach.



Will dostrzegł go jako mroczną sylwetkę, ale rozpoznał od razu, 

pomimo panujących ciemności.

- Halt! - zawołał, wskazując ręką w jego stronę, by zwrócić uwagę obu 

rycerzy. Teraz wszyscy trzej dostrzegli zwiadowcę, który zatrzymał się, 

obejrzał się za siebie i zawahał. A w następnej chwili kilka metrów za 

nim wyłoniła się potężna sylwetka kalkara, który choć na pół oślepły i 

oszołomiony bólem, nie był wcale śmiertelnie ranne - przeciwnie, z 

tym większą zawziętością ruszył w pościg.

W pierwszym odruchu baron Arald chciał na nowo dosiąść konia. 

Jednak natychmiast zdał sobie sprawę, że pośród zwałów gruzu nie 

zdoła dotrzeć konno do przeciwnika, chwycił więc ogromny 

dwuręczny miecz i popędził w stronę ruin.

- Uciekaj, Willu! - zawołał, toteż Will posłusznie odciągnął Wyrwija aż 

ku krawędzi lasu.

Stojący na szczycie muru Halt dosłyszał jego okrzyk i dojrzał 

biegnącego Aralda. Sir Rodney zdążał tuż za nim, wymachując nad 

głową bojowym toporem.

- Skacz, Halt! Skacz! - zawołał baron. Haltowi nie trzeba było tego 

więcej powtarzać. Dał nura z wysokości trzech metrów, łagodząc 

upadek przewrotem. Natychmiast zerwał się na nogi i począł biec ku 

rycerzom, kulejąc jeszcze bardziej niż przedtem, bowiem ledwo 

zasklepiona rana w nodze otworzyła się na nowo.

Zasłaniając usta dłonią, Will spoglądał, jak Halt zbliża się ku 



rycerzom. Kalkar zawahał się przez chwilę, a potem z mrożącym krew 

w żyłach wrzaskiem dał susa - za zwiadowcą. O ile jednak Halt musiał 

przekoziołkować, nim się podniósł, potwór dał tylko susa, lądując na 

nogach i w mgnieniu oka znalazł się tuż za nim. Potężne łapsko 

zadało cios, powalając Halta na ziemię. Zwiadowca padł 

nieprzytomny. Jednak bestia nie zdążyła go dobić, bo baron Arald 

wymierzył jej morderczy cios potężnym mieczem w kark.

Potworna małpa okazała się niewiarygodnie szybka, wykonała unik i 

w tej samej chwili jej pazury uderzyły o nieosłonięte plecy barona, 

nim ten zdołał unieść miecz do drugiego uderzenia. Szpony rozdarły 

kolczugę niczym wełnianą tkaninę, Arald krzyknął z bólu i 

zaskoczenia, pod wpływem ciosu upadł na kolana, miecz wypadł mu z 

dłoni, rozdarta kolczuga spłynęła krwią.

Byłby to koniec barona, gdyby nie sir Rodney. Mistrz Sztuk Walki 

zakręcił młyńca ciężkim bojowym toporem, jakby to była zabawka, a 

żeleźce trafiło prosto w bok bestii.

Ostrze nie zdołało przebić utwardzonego przedziwną woskowiną 

włosia, jednak sama siła ciosu sprawiła, że stwór zachwiał się, 

wrzeszcząc w furii. Sir Rodney postąpił krok do przodu, osłaniając 

własnym ciałem leżących na ziemi Halta i barona. Stał pewnie, 

morderczy topór gotował się do następnego, miażdżącego uderzenia.

Nagle, ku zdumieniu Willa, rycerz zamarł i wypuścił oręż z rąk. Stał 

bez ruchu naprzeciw krwiożerczej bestii, bezsilny, sparaliżowany 



spojrzeniem kalkara, którego złowieszcza moc skupiła się teraz w 

jednym oku. Niepokonany dotąd rycerz nie był już zdolny myśleć ani 

działać.

Kalkar wydał zwycięski, zwierzęcy okrzyk, wznosząc upiorną paszczę 

ku nocnemu niebu. Krew spływała z jego wybitego oka. Poczwara 

nigdy w swym życiu nie doświadczyła podobnego bólu, a zadali go jej 

ci trzej tak mali, niepozorni ludzie. Teraz czekała ich śmierć, gdyż oto 

odważyli się stawić jej czoło. Teraz nadszedł moment triumfu, o 

którym dała znać całemu światu nieludzkim okrzykiem, 

przygotowując się do kaźni tych, których właśnie pokonała.

Will spoglądał w przerażeniu. Pomimo obezwładniającego lęku jego 

umysł pracował gorączkowo. Zerknął na bok i dostrzegł migocący 

płomień pochodni odrzuconej przez barona Aralda. Ogień. Jedyna 

broń, którą można pokonać kalkara. Tylko że od bestii dzieliło go 

czterdzieści metrów...

Błyskawicznie dobył strzałę z kołczana, zsuwając się jednocześnie z 

siodła i dopadając jednym susem płonącej pochodni. Lepka, 

roztopiona smoła kapała z niej obficie; szybkim ruchem unurzał w 

niej grot. W jednej chwili przylgnęła do niego spora grudka kleistej 

substancji. Wsunął strzałę w płomienie, a ta od razu zajęła się ogniem.

Czterdzieści metrów od niego monstrualna istota kołysała się na 

nogach w upiornym tańcu zwycięstwa, wrzeszcząc raz po raz, a przed 

nią leżał nieprzytomny Halt i ciężko ranny baron Arald. Sir Rodney 



stał jak skamieniały ze zwieszonymi rękami, czekając na śmierć. 

Kalkar uniósł mocarną łapę, by go powalić , zaś rycerz czuł tylko 

wszechwładną, paraliżującą moc jego spojrzenia.

Will naciągnął cięciwę. Syknął cicho, gdy płomienie musnęły palce 

jego lewej dłoni. Wziął poprawkę na zwiększony ciężar strzały. 

Wypuścił pocisk.

Siejąc za sobą iskry, ognista smuga furknęła w powietrzu. Pęd niemal 

zdusił płomień, ale kalkar i tak dostrzegł błysk, odwrócił się - i tym 

samym przypieczętował swój los, bowiem strzała trafiła w sam środek 

jego potężnej piersi.

Lekka strzała ledwie utkwiła w twardych jak smocze łuski kudłach. 

Jednak w tej samej chwili płomień rozbłysnął na nowo, a już w 

następnej futro potwora zajęło się i ogień zaczął rozprzestrzeniać się z 

niesamowitą prędkością.

Teraz wrzaski kalkarą rozbrzmiały przemożnym, prymitywnym 

przerażeniem, bowiem stwór zapłonął żywym ogniem, przed którym 

nie było już ucieczki.

Bestia zaczęła bić się po piersi ramionami, usiłując stłumić płomienie, 

ale odniosło to tylko taki skutek, że rozpełzły się one tym prędzej. 

Jeszcze chwila i czerwone języki ognia objęły całą upiorną sylwetkę 

kalkara, od stóp do głów. Stwór wił się, zaczął biegać w kółko, 

bezskutecznie usiłując umknąć przed niechybną śmiercią. Jego wrzask 

przeistoczył się w piskliwy, dojmujący skowyt, odgłos niepojętego 



cierpienia - zaś płomienie z każdą chwilą buchały coraz mocniej.

A potem skowyt urwał się nagle i bestia padła martwa.

Rozdział 31

Gospoda w wiosce Wensley rozbrzmiewała muzyką, śmiechem i 

gwarem. Will siedział u stołu wraz z Horace'em, Alyss i Jenny, a 

oberżysta raczył ich wyśmienitymi kąskami smażonej gęsi i świeżymi 

warzywami. Na deser pojawiło się smakowite ciasto z jagodami, 

któremu nawet Jenny nie szczędziła pochwał.

To Horace wpadł na myśl, by uczcić powrót Willa na Zamek Redmont 

taką ucztą. Obie dziewczyny z radością przystały na ten pomysł, a 

przyszły rycerz wprost puchł z dumy rozpowiadając wokół, że 

podziwiany przez wszystkich bohater jeszcze niedawno był ich 

towarzyszem w zamkowym sierocińcu.

Rzecz jasna, wieść o starciu z kalkarem rozeszła się po okolicy niczym 

płomień pożaru - a kiedy Will usłyszał to porównanie, przyszło mu do 

głowy, że akurat w tym wypadku jest ono wyjątkowo trafne. Tego 

wieczoru, gdy pojawił się w oberży, nagle zapadła cisza i spojrzenia 

wszystkich skierowały się na niego. Cieszył się, że kaptur osłania mu 

twarz, bowiem zaczerwienił się jak burak. Towarzysze natychmiast 

zrozumieli jego skrępowanie, a największą przytomnością umysłu, jak 

zwykle, wykazała się Jenny. W ciszy, która zapadła, zawołała głośno:

- Ej, tam, ponuracy! - Zwracała się do muzyków przy kominku. - Może 



byście nam coś zagrali? Coś wesołego, bardzo proszę! A wy co, zatkało 

was, czy jak? - Objęła spojrzeniem biesiadników, siedzących przy 

stołach.

Trudno było nie usłuchać kogoś takiego jak Jenny. Muzykanci czym 

prędzej chwycili za swe instrumenty, grając popularną melodyjkę, a 

gospoda na nowo wypełniła się gwarem: życzliwi wieśniacy w lot 

pojęli, że ich podziw wprawia Willa w zakłopotanie. Na nowo rozległy 

się więc rozmowy o codziennych sprawach, a tylko czasem w stronę 

ucznia zwiadowcy kierowały się pełne uznania spojrzenia bywalców 

niemogących wyjść z podziwu, że ktoś równie młody i niepozorny 

odegrał tak znaczącą rolę podczas zmagań z krwiożerczą poczwarą, 

której nie zdołali pokonać sławni rycerze i nie mniej sławny 

zwiadowca Halt.

Czwórka wychowanków baronowskiego sierocińca zajęła miejsca przy 

stole w głębi sali, gdzie mogli swobodnie rozmawiać.

- George prosi, byś mu wybaczył jego nieobecność - rzekła Alyss, gdy 

już usiedli. - Ma mnóstwo papierkowej roboty, ponoć cała Szkoła 

Skrybów pracuje dniami i nocami.

Will rozumiał to doskonale. Zbliżająca się wojna z Morgarathem i 

konieczność zmobilizowania królewskich wojsk oraz nawiązania na 

nowo kontaktów z dawnymi sprzymierzeńcami z pewnością 

wymagała zaangażowania wszystkich skrybów i legistów.

A tak wiele wydarzyło się w ciągu dziesięciu dni, które minęły od 



rozprawy z kalkarem w ruinach Gorlanu.

Gdy potwór spłonął, sir Rodney oraz Will pospiesznie opatrzyli rany 

barona Aralda i Halta. Wreszcie, nad ranem, obaj ranni pogrążyli się 

w kojącym śnie. Wkrótce potem, gdy nastał brzask, do ich 

prowizorycznego obozowiska przytruchtał zaniepokojony Abelard, 

szukając swojego pana. Kiedy Willowi udało się uspokoić zwierzę, w 

pierwszych promieniach świtu pojawił się znużony Gilan na grzbiecie 

zwykłego, pociągowego konia. Choć ledwie trzymał się na nogach, gdy 

tylko odzyskał ukochanego Blaze'a i upewnił się, że jego 

nauczycielowi nic nie grozi, niemal natychmiast wyruszył znów w 

drogę, kierując się do swego lenna. Will obiecał mu, że zwróci konia, 

na którym przyjechał, jego prawowitemu właścicielowi.

Pod koniec następnego dnia Will, Halt, sir Rodney i baron Arald 

powrócili na Zamek Redmont, gdzie jednak nie dane im było 

wypocząć, jako że czekały ich liczne ważkie zadania, związane z 

przygotowaniem załogi fortecy do zbliżającej się wojny. Halt był 

ciężko ranny, toteż znaczna część jego obowiązków przypadła w 

udziale Willowi.

W takich czasach i okolicznościach rzadko trafiały się chwile 

wytchnienia, toteż dopiero tego wieczoru, gdy spotkał się z 

przyjaciółmi, mógł przez chwilę przestać myśleć o wojnie i tajnych 

zadaniach - po raz pierwszy od dłuższego czasu. Oberżysta uroczyście 

postawił na ich stole cztery kufle i wielki dzban imbirowego piwa.



- Dzisiaj wszystko na koszt firmy - oznajmił. - Jestem zaszczycony, 

goszcząc cię przy tym stole, zwiadowco.

Odchodząc, przywołał jednego z młodzieńców, których zadaniem 

było podawanie potraw.

- I żeby migiem mi tu wszystko szło! - polecił. Alyss aż uniosła brwi.

- Ho, ho! Co to znaczy sława! - zauważyła. - Stary Skinner zazwyczaj 

nie odpuści ani grosika.

Will machnął ręką, zażenowany.

- To wszystko gruba przesada - stwierdził. Jednak Horace pochylił się 

ku niemu, opierając łokcie

o stół.

- Daj spokój, lepiej opowiedz nam o kalkarze - zażądał, nie mogąc 

doczekać się szczegółowego opisu walki.

Jenny wpatrywała się w Willa szeroko otwartymi oczyma.

- Wprost nie do wiary, jaki jesteś dzielny - stwierdziła z podziwem. - Ja 

bym chyba umarła ze strachu.

- Ja chyba byłem tego bardzo bliski - skrzywił się Will. - To baron i sir 

Rodney okazali się nieustraszeni. Ruszyli do ataku, jak gdyby nigdy 

nic, stając twarzą w twarz z tymi potworami. Ja nie zbliżyłem się do 

tych bestii bliżej niż na jakieś czterdzieści czy pięćdziesiąt metrów.

Opowiedział im, jak rozegrało się starcie, pomijając jednak zbyt 



drastyczne szczegóły, dotyczące kalkarów. Uznał, że skoro już po nich, 

lepiej jak najprędzej zapomnieć, wyprzeć z umysłu ponure wizje. 

Istnieją rzeczy i sprawy, które najlepiej przemilczeć. Przyjaciele 

słuchali go w milczeniu - Jenny była zachwycona i zdumiona; Horace 

dopytywał się o szczegóły złowrogiej bitwy; a Alyss, jak zawsze 

opanowana, słuchała z zapartym tchem. Gdy opowiadał o swej 

samotnej wyprawie, by wezwać pomoc z Zamku Redmont, Horace z 

uznaniem pokiwał głową.

- Te wasze konie to jakaś niezwykła rasa - stwierdził. Will uśmiechnął 

się do niego, nie mogąc powstrzymać docinku:

- Owszem, rzecz tylko w tym, by utrzymać się w siodle. Ku jego 

radości, również Horace rozpromienił się;

obaj wspomnieli scenkę, która nie tak dawno temu rozegrała się 

pomiędzy nimi w Dniu Plonów. Czuł w sercu ciepło, myśląc o tym, że 

dawna zajadła niechęć przekształciła się teraz w niezłomną przyjaźń, a 

obaj - i on, i Horace - uważali się za różnych, lecz równych sobie. 

Korzystając z okazji, by odwrócić uwagę od swojej osoby, spytał 

Horace'a, jak mu się wiedzie w Szkole Rycerskiej. Osiłek rozpromienił 

się jeszcze bardziej.

- O, znacznie lepiej. Znacznie lepiej, a to wszystko dzięki Haltowi - 

oznajmił. Zręczne pytania Willa nakłoniły go do dłuższej opowieści, 

dzięki której dowiedzieli się, jak wygląda życie codzienne w Szkole 

Rycerskiej. Horace - ku jego zdumieniu - podśmiewał się z własnych 



błędów i drobnych porażek, kpiąc z rozmaitych drobnych 

niepowodzeń, których padł ofiarą. Will nie mógł nie zauważyć, że 

Horace, który ongiś chełpił się bez najmniejszego powodu i 

wywyższał ponad wszystkich, teraz wypowiadał się słowami, w 

których słychać było skromność i - czyżby? - dystans do własnej osoby. 

Nietrudno było wywnioskować, że jego dawny towarzysz radził sobie 

w szkole o wiele, wiele lepiej, niż chciał to przyznać.

Spędzili razem nadzwyczaj miły wieczór. Will z wolna zapominał o 

grozie pościgu i walki z kalkarem. Gdy uprzątnięto nakrycia, Jenny 

uśmiechnęła się kusząco do obu chłopców.

- No, dobrze! A kto teraz ze mną zatańczy? - zawołała. Will zawahał 

się, natomiast Horace nie czekał ani

chwili. Wyciągnął dłoń i poprowadził dziewczynę na parkiet. Gdy 

oboje dołączyli do tańczących, Will zerknął niepewnie na Alyss. Nigdy 

tak naprawdę nie wiedział, co myśli jego wysoka, szczupła 

towarzyszka. Uznał, że chyba wypada, by i on zaprosił ją do tańca. 

Odkaszlnął nerwowo.

- Ehm... czy chciałabyś zatańczyć, Alyss? - mruknął, czując się przy 

tym nadzwyczaj niezręcznie.

Uśmiechnęła się do niego przepraszająco.

- Wybacz, Willu. W tańcu kiepsko sobie radzę. Straszna ze mnie 

niezdara.



W rzeczywistości była wyśmienitą tancerką, ale jako wytrawna 

dyplomatka, zdawała sobie sprawę, że Will poprosił ją tylko przez 

grzeczność. On zaś skinął głową

- raz i drugi - a następnie zapadła pomiędzy nimi cisza

- lecz cisza przyjazna.

Minęła chwila i Alyss, oparłszy podbródek o dłonie, pochyliła się ku 

niemu.

- Jutro czeka cię wielki dzień - oznajmiła. Zaczerwienił się. W rzeczy 

samej, następnego dnia

miał stanąć przed baronem wobec całego dworu.

- Nie mam pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi -mruknął.

Alyss uśmiechnęła się do niego.

- Pewnie baron chce ci podziękować - stwierdziła. -Słyszałam, że 

wielmoże lubią wyrazić swą wdzięczność publicznie, jeśli ktoś uratuje 

im życie.

Chciał coś powiedzieć, ale zamilkł, czując dotyk miękkiej, chłodnej 

dłoni na swojej ręce. Spojrzał w jej tchnące spokojem, uśmiechnięte 

szare oczy. Nigdy nie przyszło mu do głowy, że Alyss jest... piękna? Ale 

teraz nagle uświadomił sobie, że jej wdzięk i gracja, i te szare oczy, 

długie jasne włosy... no, że to wszystko razem tworzy może nawet coś 

więcej niż zwykłe piękno. Nagle pochyliła się ku niemu, bardzo blisko 

i szepnęła:



- Wszyscy jesteśmy z ciebie dumni, Willu. A ja chyba najbardziej ze 

wszystkich.

Pocałowała go. A jej usta były niewiarygodnie, w nieopisany sposób - 

delikatne.

Wiele godzin później, nim wreszcie zdołał zasnąć, wciąż jeszcze czuł 

na wargach ich dotyk.

Rozdział 32

Sparaliżowany tremą, Will stał w drzwiach sali audiencyjnej barona. 

Sala była ogromna, mieściła się w największym budynku zamku. W 

niej właśnie baron przewodniczył wszystkim oficjalnym dworskim 

uroczystościom. Zdawało się, że jej sklepienie wznosi się ku niebu. 

Wnętrze rozświetlały smugi światła, padającego przez wysokie okna. 

W drugim końcu pomieszczenia, który zdawał się nieskończenie 

odległy, zasiadał baron odziany w ceremonialne szaty. Siedział na 

wysokim krześle, przypominającym tron.

Między nim a Willem zebrał się największy tłum, jaki Will widział w 

swoim życiu. Halt pchnął leciutko swego ucznia w plecy. - No, ruszaj - 

szepnął.

W wielkiej sali audiencyjnej zgromadziły się setki ludzi, a oczy ich 

wszystkich zwrócone były na Willa. Zasiadali tam mistrzowie 

wszystkich sztuk, a także wszyscy rycerze i damy dworu w uroczystych 

strojach. Nieco dalej stali zbrojni z baranowskiej armii, uczniowie 



szkół i rzemieślnicy z wioski. Mignęło coś kolorowego - to Jenny, jak 

zwykle niczym się nie przejmując, pomachała mu szarfą. Stojąca obok 

Alyss zachowała się nieco dyskretniej - posłała mu z oddali pocałunek.

Stał, nie wiedząc, co ma ze sobą począć, i przestępu-jąc z nogi na 

nogę. Ku jego ubolewaniu, Halt nie pozwolił mu okryć się szaro-

zielonym płaszczem, dzięki któremu mógłby wtopić się w tłum i 

zniknąć.

Zwiadowca pchnął go nieco mocniej.

- Ruszże się wreszcie! - syknął.

- Nie idziesz ze mną? - spytał Will. Halt potrząsnął głową.

- Nie jestem zaproszony. No, już!

Popchnął Willa jeszcze raz, a potem, kulejąc, bo rana w nodze wciąż 

mu dokuczała, udał się na swoje miejsce. Will zrozumiał wreszcie, że 

nie ma wyjścia, i zaczął iść długim, nieznośnie długim przejściem 

między ławami. Słyszał wokół siebie gwar głosów. Ze wszystkich stron 

dochodziło jego imię, powtarzane szeptem.

A potem rozpoczęły się oklaski.

Zainicjowała je jedna z dam, ale niemal natychmiast przyłączyła się do 

nich cała sala. Aplauz był ogłuszający, jego odgłos odbijał się echem od 

kamiennych ścian oraz sklepienia sali i nie umilkł, dopóki Will nie 

doszedł wreszcie do drugiego końca wielkiego pomieszczenia i nie 

zatrzymał się przed tronem barona.



Tak jak pouczył go Halt, przyklęknął na jedno kolano i pochylił głowę.

Baron powstał wówczas i uniósł dłoń, nakazując ciszę; oklaski urwały 

się.

- Wstań, Willu - rzekł cicho i wyciągnął do niego dłoń.

Oszołomiony Will uniósł się z klęczek. Wielmoża położył rękę na jego 

ramieniu i odwrócił go twarzą do zgromadzonych. Tubalny głos 

barona niósł się aż do najodleglejszych zakątków sali.

- Oto Will. Jest uczniem Halta, pełniącego obowiązki zwiadowcy w 

tym lennie. Przypatrzcie mu się wszyscy, bo trzeba, abyście go znali. 

Odznaczył się wiernością, odwagą i pomysłowością, pokładając 

wielkie zasługi dla tego lenna i całego królestwa Araluen.

Po widowni przeszedł pomruk uznania, a następnie znów odezwały 

się oklaski, tym razem zaś towarzyszyły im także wiwaty. Will 

zorientował się, że okrzyki na jego cześć najpierw rozległy się tam, 

gdzie stali uczniowie Szkoły Rycerskiej. Dostrzegł radosne oblicze 

Horace'a, który wiódł w nich prym.

Baron znów nakazał gestem ciszę, krzywiąc się przy tym nieco, bo 

ruch ręki przyprawił go o ból w pogruchotanych żebrach i starannie 

opatrzonych oraz zaszytych ranach na plecach. Oklaski i okrzyki 

stopniowo umilkły.

- Willu - rzekł głosem, który odbijał się donośnym echem w całej sali - 

zawdzięczam ci życie. Nie istnieją słowa, którymi mógłbym ci za to 



stosownie podziękować. Jest jednak w mojej mocy, by spełnić 

życzenie, które kiedyś wyraziłeś w mojej obecności...

Will zmarszczył brwi, spoglądając na niego.

- Życzenie, panie? - spytał, nie mając pojęcia, o czym baron mówi.

Wielmoża skinął głową.

- Popełniłem błąd. Prosiłeś mnie, bym przyjął cię do Szkoły Rycerskiej. 

Pragnąłeś zostać jednym z moich rycerzy, a ja ci odmówiłem. Teraz 

mogę ten błąd naprawić. Będę zaszczycony, jeśli przyłączysz do mych 

rycerzy, gdyż nie brak ci odwagi i pomysłowości. Powiedz tylko słowo, 

a zyskasz moją zgodę i przystaniesz do uczniów Szkoły Rycerskiej pod 

dowództwem obecnego tu sir Rodneya.

Serce Willa biło jak oszalałe. O tak, przez całe swoje życie marzył, by 

zostać rycerzem. Pamiętał, jakie gorzkie rozczarowanie spotkało go w 

Dniu Wyboru, kiedy sir Rodney i baron odrzucili jego prośbę.

Teraz sir Rodney postąpił krok do przodu i przemówił na znak dany 

przez barona:

- Wasza wysokość - odezwał się - to ja odmówiłem temu 

młodzieńcowi wstępu do Szkoły Rycerskiej. Pragnę oznajmić wszem i 

wobec, że nie miałem słuszności, tak czyniąc. Ja, moi rycerze i 

uczniowie stwierdzamy jednogłośnie, że nie ma osoby godniejszej 

wstąpienia w szeregi uczniów tej szkoły niż Will!

Zebrani rycerze i uczniowie szkoły wydali gromki okrzyk, a następnie 



rozległ się metaliczny odgłos, gdy dobyli mieczy, unosząc je nad 

swymi głowami. W następnej chwili dał się słyszeć ogłuszający, choć 

dźwięczny łoskot: głownie rytmicznie zderzały się ze sobą w 

powietrzu, a zgodny chór skandował imię Willa. I znów Horace był 

jednym z inicjatorów tego aplauzu oraz jednym z ostatnich, którzy 

umilkli.

Trwało to wszystko dłuższą chwilę, aż w końcu tumult stopniowo 

ucichł i rycerze na powrót schowali miecze do pochew. Na znak dany 

przez barona Aralda pojawili się dwaj paziowie; jeden z nich niósł 

miecz, a drugi pięknie zdobioną tarczę, które położyli u stóp Willa. Na 

tarczy widniała wymalowana głowa groźnego dzika.

- Tak będzie wyglądał twój herb, gdy ukończysz szkołę, Willu - 

oznajmił baron - by upamiętnić pierwszy raz, kiedy to dałeś nam 

poznać swą odwagę, występując w obronie towarzysza.

Chłopiec przyklęknął i dotknął gładkiej powierzchni tarczy. Powoli, z 

szacunkiem dobył miecza. Była to piękna broń, arcydzieło 

kowalskiego kunsztu.

Nieskazitelna stalowa głownia połyskiwała błękitnawo. Rękojeść i jelec 

wyłożone były złotem, a na głowicy widniała głowa dzika. Miecz był 

niczym żywa istota - doskonale wyważony, zdawał się lekki jak piórko. 

Spojrzał jeszcze raz na tę przepiękną, drogocenną broń, a potem na 

skromną skórzaną rękojeść swego noża zwiadowcy.

- To rycerski oręż, Willu - mówił dalej baron. - Jednak nie raz już 



dowiodłeś, że jesteś jego godzien. Powiedz tylko słowo, a będzie 

należał do ciebie.

Will wsunął miecz do pochwy i wstał. Oto spełniły się wszystkie jego 

marzenia. A jednak...

Pomyślał o długich dniach spędzonych w lesie z Hal-tem. O 

satysfakcji, jaką odczuł, kiedy jego strzały zaczęły trafiać do celu, 

najpierw pojedyncze, a potem wszystkie - gdy ich groty wbijały się 

dokładnie tam, gdzie zamierzył. Wspomniał godziny, spędzone na 

nauce tropienia zwierząt i ludzi. Nauce ukrywania się. Pomyślał o 

Wyrwiju, o odwadze i oddaniu małego konika.

I przypomniał sobie, jaką dumą napawały go proste słowa pochwały z 

ust Haka. „Nieźle". Nic więcej. Lub choćby skinienie głową, gdy 

dobrze spełnił zadanie. Nagle wiedział już, co ma czynić. Uniósł 

głowę, patrząc baronowi w oczy, i oznajmił stanowczym tonem:

- Jestem zwiadowcą, panie. Zdumiony tłum zaszemrał.

Baron zbliżył się do niego i spytał półgłosem:

- Jesteś pewien, Willu? Nie czyń tego, jeśli podjąłeś decyzję, by nie 

urazić czy też nie sprawić przykrości Hal-towi. On sam nalegał, byś 

samodzielnie dokonał wyboru. Oświadczył, że bez wahania uszanuje 

twoją decyzję, jakakolwiek by była.

Will wolno pokręcił głową. Był pewien, jak rzadko kiedy i rzadko 

czego.



- Dziękuję za wielki zaszczyt, jaki mnie spotkał, wasza wysokość - 

zerknął na dowódcę Szkoły Rycerskiej i ku swemu zdumieniu 

spostrzegł, że sir Rodney uśmiecha się i kiwa głową z uznaniem. - 

Dziękuję z całego serca Mistrzowi Sztuk Walki i jego rycerzom za tę 

wspaniałomyślną propozycję. Jednak jestem zwiadowcą - zawahał się 

przez chwilę. - Mam nadzieję, że moje słowa nikogo nie urażą, panie - 

zakończył.

Na twarzy barona pojawił się szeroki uśmiech. Wielmoża uścisnął 

swoją ogromną prawicą dłoń Willa.

- Z pewnością nikogo nie urazisz, Willu. Z całą pewnością! 

Przeciwnie, wierność twej sztuce i mistrzowi przynosi ci zaszczyt, a 

także przynosi zaszczyt wszystkim, którzy cię znają! - potrząsnął raz 

jeszcze dłonią Willa.

Will skłonił się i odwrócił, by znów ruszyć tym nieskończenie długim 

przejściem wiodącym do drzwi sali.

I tym razem towarzyszyły mu oklaski, a on teraz już szedł z uniesioną 

głową pośród zwielokrotnionego echem łoskotu uderzających o siebie 

setek dłoni. Gdy zaś zbliżył się do wyjścia, ujrzał coś, co zdziwiło go 

tak bardzo, że stanął jak wryty.

Nieco na uboczu, owinięty zielonoszarym płaszczem, z twarzą na pół 

przysłoniętą kapturem stał Halt.

I uśmiechał się.



Epilog

Po południu tego samego dnia, gdy umilkł uroczysty zgiełk, Will 

siedział na ganku chaty Halta. W ręku trzymał niewielki dębowy 

listek zrobiony z brązu zaopatrzony w stalowe kółko i łańcuszek do 

powieszenia na szyi.

- To nasz znak - wyjaśnił mistrz, wręczając mu go po uroczystości na 

zamku. - Coś na kształt herbu dla zwiadowcy.

Sięgnął za kołnierz i wydobył wiszący na jego szyi liść o identycznym 

kształcie - identycznym, tylko zrobionym ze srebra.

- Brąz oznacza ucznia - oznajmił Halt. - Kiedy ukończysz naukę, 

otrzymasz srebrny liść dębu, taki sam jak ten. Wszyscy zwiadowcy je 

noszą.

Odwrócił na chwilę wzrok, spoglądając w dal, a potem dodał nieco 

ochrypłym głosem:

- Ściśle rzecz biorąc, nie powinieneś go otrzymać, nim nie przejdziesz 

pomyślnie Sprawdzianu. Jednak wobec zaistniałych wydarzeń, wątpię, 

by ktokolwiek miał jakieś obiekcje.

Teraz ten kawałek metalu połyskiwał matowo w ręce Willa, a chłopak 

zastanawiał się nad podjętą przez siebie decyzją. Wydawało się 

dziwne, że z własnej woli odrzucił spełnienie marzeń, które 

towarzyszyły mu przez całe dotychczasowe życie. Miał szansę wstąpić 

do Szkoły Rycerskiej, a z czasem stać się jednym z rycerzy na Zamku 



Redmont.

Zakręcił brązowym liściem w powietrzu, tak że jego łańcuszek owinął 

mu się wokół palca. Westchnął ciężko. Życie jest czasem tak 

skomplikowane...! W głębi duszy wiedział, że podjął słuszną decyzję. 

A jednak, mimo wszystko, nie był tego tak do końca pewien.

Nagle zdał sobie sprawę, że ktoś stoi obok niego. Odwrócił się szybko i 

ujrzał Halta. Zwiadowca przykucnął i usiadł obok chłopca na deskach 

ganku. Chylące się ku zachodowi słońce późnego popołudnia świeciło 

przez zieleń, jego blask jakby tańczył i wirował, gdy wiatr poruszał 

liśćmi.

- To wielki dzień - rzekł cicho. Will przytaknął ruchem głowy.

- To wielki dzień i wielka decyzja z twej strony - odezwał się znów 

zwiadowca po kilku minutach milczenia.

Tym razem Will odważył się wypowiedzieć na głos pytanie, które nie 

dawało mu spokoju:

- Czy podjąłem słuszną decyzję? - spytał, w jego głosie słychać było 

niepokój. Halt oparł się łokciami o kolana i pochylił nieco do przodu, 

spoglądając zmrużonymi oczami na połyskujące w słońcu drzewa.

- Tak. Z mojego punktu widzenia z całą pewnością tak. Wybrałem cię 

na swojego ucznia, bo dostrzegłem w tobie materiał na przyszłego 

zwiadowcę. Mało tego, już nawet przyzwyczaiłem się i polubiłem to, 

że pałętasz mi się pod nogami - dodał z uśmiechem. - Jednak tutaj 



akurat nie chodzi o moje życzenia i opinie. Słuszną decyzję 

podejmujesz wtedy, gdy wybierasz to, czego chcesz najbardziej.

- Kiedyś najbardziej chciałem zostać rycerzem - rzekł Will i sam się 

zdziwił, słysząc swoje słowa, bowiem użył czasu przeszłego. A 

przecież po trosze nadal tego pragnął.

- Widzisz - powiedział cicho Halt - bywa tak, że chcemy dwóch 

różnych rzeczy naraz. A wtedy musimy zdecydować, czego pragniemy 

bardziej.

Nie pierwszy już raz Will odniósł wrażenie, że Halt czyta w jego 

myślach.

- Gdybyś ujął to w jednym zdaniu... Spróbuj określić, dlaczego czujesz 

się nieswojo, odrzuciwszy propozycję barona? - spytał Halt.

Will zastanowił się przez chwilę.

- Chyba... - urwał. - Zdaje mi się, że rezygnując ze Szkoły Rycerskiej, 

zawiodłem mojego ojca - wyrzucił z siebie jednym tchem.

Zdumiony Halt uniósł brwi.

- Twojego ojca? - powtórzył. Will skinął głową.

- Był wielkim wojownikiem - oznajmił. - Rycerzem.

Zginął pod Hackham Heath, walcząc z wargalami. Był bohaterem.

- Skąd o tym wiesz? - spytał Halt.

- Wiem.



Wizja jego ojca towarzyszyła mu przez długie, samotne lata, kiedy nie 

wiedział, kim jest i skąd się wziął na tym świecie oraz jakie jest jego 

przeznaczenie. Ta wizja od dawna stała się dla niego rzeczywistością.

- Każdy syn byłby dumny z takiego ojca - dodał po chwili.

Halt z namysłem pokiwał głową.

- To niezaprzeczalnie prawda.

W jego głosie było coś takiego, że Will drgnął. Halt nie był kimś, kto 

przyznałby mu rację przez grzeczność. Nagle Will zdał sobie sprawę 

ze znaczenia słów zwiadowcy.

- Znałeś go? Znałeś mojego ojca?

W oczach chłopca Halt dostrzegł błysk nadziei i wołanie o prawdę.

- Owszem. Znałem. Choć znałem go krótko. Mogę chyba jednak 

stwierdzić, że poznałem go dobrze. I z całą pewnością masz słuszność. 

Masz wszelkie powody, by być z niego dumnym.

- Był wielkim wojownikiem, prawda?

- Był żołnierzem - przyznał Halt - i walczył dzielnie, jak mało który.

- Wiedziałem! - zawołał uszczęśliwiony Will. - Był wielkim rycerzem!

- Był sierżantem - poprawił go Halt łagodnym głosem. Will otworzył 

usta, słowa zamarły mu w gardle. Dopiero po chwili zdołał wykrztusić 

ochrypłym głosem:

- Sierżantem?



Halt skinął głową. Widział rozczarowanie w oczach chłopca. Objął go 

ramieniem.

- Nigdy nie oceniaj wartości człowieka według jego pozycji. Twój 

ojciec - miał na imię Daniel - był wiernym i dzielnym żołnierzem. Nie 

miał szans uczęszczać do Szkoły Rycerskiej, bo urodził się rolnikiem. 

A jednak, gdyby ją ukończył, zostałby z pewnością jednym z 

największych rycerzy tego królestwa.

- Ale... - zaczął chłopiec smutnym głosem. Zwiadowca przerwał mu, 

mówiąc dalej tym samym cichym, kojącym tonem.

- Byłby jednym z największych, bowiem, choć nie składał rycerskich 

ślubowań i nie odbył specjalnego przeszkolenia, postępował w zgodzie 

z najszczytniejszymi ideałami rycerstwa oraz honoru. Zdarzyło się to 

tak naprawdę kilka dni po bitwie pod Hackham Heath, gdy Morgarath 

ze swymi wargalami usiłowali przebić się do Przełęczy Trzech Kroków. 

Ich nagły kontratak zaskoczył nas, a twój ojciec dostrzegł jednego z 

towarzyszy, którego otoczyli wargalowie. Tamten człowiek leżał już na 

ziemi i jeszcze chwila, a zostałby rozdarty na strzępy -kiedy twój ojciec 

wkroczył do akcji.

Oczy chłopca znów zabłysły.

- Naprawdę? - spytał Will niemal bezgłośnie.

- O tak. Porzucił bezpieczny szyk i rzucił się naprzód, uzbrojony 

jedynie we włócznię. Stanął przy rannym towarzyszu i osłonił go przed 

wargalami. Jednego zabił włócznią, wówczas drugi odrąbał mieczem 



jej grot, pozostawiając Daniela tylko z drzewcem. Daniel posłużył się 

nim jak pałką i położył dwóch następnych, dwoma kolejnymi ciosami 

- w lewo, w prawo - ot, tak!

Wykonał szybki ruch ręką w jedną i w drugą stronę, naśladując 

uderzenie. Will wpatrywał się teraz w niego, widząc oczyma duszy 

opisywaną przez zwiadowcę bitwę.

- Rzucili się na niego, drzewce włóczni pękło, był ranny. Ktoś mniej 

waleczny zginąłby wówczas, ale on chwycił miecz jednego z zabitych 

przez siebie wargalów i ubił jeszcze trzech następnych, choć krwawił 

obficie z rany w boku.

- Jeszcze trzech?

- Tak, trzech. Był szybki jak pantera. A musisz pamiętać, że jako 

włócznik nie był tak naprawdę szkolony w walce mieczem.

Halt umilkł na chwilę, wspominając tamten dawny dzień.

- Oczywiście wiesz, że wargalowie właściwie nie znają lęku? Mówi się 

o nich „bezrozumni", bo kiedy podejmują bitwę, zawsze walczą aż do 

końca. Niemal zawsze. Bowiem właśnie wtedy jeden z nielicznych 

razów zdarzyło mi się widzieć strach wargalów. Gdy twój ojciec siekł 

ich mieczem, wciąż broniąc rannego towarzysza, zaczęli powoli się 

cofać. Potem nagle rzucili się do ucieczki. Po prostu odwrócili się i 

umknęli. Otóż nigdy nie widziałem, by jakiś inny człowiek, rycerz czy 

wojownik, zdołał do tego stopnia przerazić wargalów, żeby rzucili się 

do ucieczki. Dokonał tego tylko twój ojciec. To prawda, był 



sierżantem, ale musisz wiedzieć, Willu, że był to najwspanialszy 

wojownik, jakiego kiedykolwiek miałem szczęście widzieć. A potem, 

gdy wargalowie wycofali się, przyklęknął na jednym kolanie u boku 

człowieka, którego obronił, wciąż osłaniając go, choć wiedział, że 

umiera. Odniósł kilka ran, ale przypuszczalnie zabiła go ta pierwsza.

- A jego przyjaciel ocalał? - spytał Will półgłosem. Halt zdziwił się.

- Przyjaciel?

- Ten człowiek, którego osłaniał - wyjaśnił Will. -Czy przeżył?

Przyszło mu do głowy, że byłoby czymś strasznym, gdyby tak 

heroiczny wysiłek jego ojca poszedł na marne.

- Nie byli przyjaciółmi - sprostował Halt. - Twój ojciec nigdy przedtem 

nie widział tamtego człowieka... -urwał i dodał: - Ani ja go nie znałem.

Sens tych słów dotarł do Willa dopiero po chwili.

- Ty? - wyszeptał. - To ty jesteś tym, którego uratował? Ty?

Halt przytaknął.

- Jak mówiłem, znałem go krótko. Tylko przez kilka minut. Uczynił 

jednak dla mnie więcej niż ktokolwiek inny, przedtem albo potem. 

Umierając, powiedział mi o swojej żonie, która została sama na 

gospodarstwie. Spodziewała się dziecka, lada dzień miało przyjść na 

świat. Prosił mnie, żebym się nią zaopiekował.

Will spoglądał na surowe, brodate oblicze Halta, którego, jak sądził, 



znał tak dobrze. Gdy zwiadowca ciągnął swą opowieść, w jego oczach 

widniał smutek.

- Twoja matka przeszła ciężki poród i zmarła wkrótce potem. A ja 

zabrałem cię ze sobą. Baron Arald zgodził się umieścić cię w swoim 

przytułku - dopóki nie dorośniesz na tyle, by stać się moim uczniem.

- Ale przez wszystkie te lata nigdy... - Will urwał, zabrakło mu słów.

Halt uśmiechnął się do niego niewesoło.

- Nigdy nie powiedziałem ci, że to ja umieściłem cię w przytułku? 

Owszem. Zastanów się, Willu. Ludzie... mają dość szczególne pojęcie 

o zwiadowcach. Jak by cię traktowali, gdyby wyszło na jaw, że się tobą 

interesuję? Zaczęliby cię uważać za jakieś dziwadło. Postanowiliśmy 

wspólnie z baronem, że lepiej będzie, jeśli nikt nie będzie o tym 

wiedział.

No tak. Halt oczywiście miał rację, jak zawsze. Życie w sierocińcu i tak 

nie było łatwe. Co dopiero, gdyby wszyscy dowiedzieli się, że ma coś 

wspólnego ze zwiadowcą.

- A więc przyjąłeś mnie na ucznia z powodu mojego ojca?

Halt pokręcił głową.

- O nie. Z powodu twojego ojca postarałem się, byś zyskał opiekę. 

Natomiast wybrałem cię dlatego, że wykazałeś uzdolnienia i 

umiejętności, które są do naszego fachu konieczne. Mam przy tym 

wrażenie, że po ojcu odziedziczyłeś nieco odwagi.



Zapadło długie, długie milczenie. Will musiał przemyśleć historię 

swojego ojca i zdumiewającą opowieść

o jego ostatniej bitwie. Prawda okazała się piękniejsza

i wznioślejsza od wszystkich fantazji, które snuł przez lata, od 

wyobrażeń, które pomagały mu przetrwać. Wreszcie Halt wstał, a 

Will spojrzał na niego z uśmiechem - teraz postać zwiadowcy odcinała 

się ciemną sylwetką na tle nieba granatowego po zachodzie słońca.

- Myślę, że mój ojciec byłby zadowolony z wyboru, jakiego dokonałem 

- stwierdził, zarzucając na szyję łańcuszek, do którego przymocowany 

był liść z brązu. Halt tylko skinął głową. Odwrócił się, wchodząc do 

chaty i pozostawiając swego ucznia jego rozmyślaniom.

Will jeszcze przez chwilę siedział bez ruchu. Niemal machinalnie 

dotknął dłonią brązowego liścia dębu wiszącego na jego piersi. 

Podmuch wieczornego wiatru przyniósł odgłosy ćwiczeń, 

odbywanych na dziedzińcu Szkoły Rycerskiej, oraz szczęk broni, który 

już od tygodnia rozlegał się nieustannie: załoga Zamku Redmont 

przygotowała się do nadchodzącej wojny.

Lecz co dziwne, po raz pierwszy w życiu jego duszę ogarnął pokój.

Konie c




