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Przystanęła nagle i cofnęła się pod ścianę, widząc zbliżające się światło. Poczuła jak 

jej  buty  ślizgają  się  na  wąskim,  pokrytym  ekskrementami  chodniczku  wiodącym  wzdłuż 

kanału i postąpiła o krok do przodu. Obcas stuknął cichutko o kamienną płytkę, a światło 

zatrzymało się w miejscu. Blask musiał pochodzić od lampy – stały i silny, nie migotliwy jak 

płomień  pochodni.  Oddychała  przez  usta,  by  uniknąć  mdlącego  smrodu,  a  całe  ciało 

swędziało ją od potu i obsiadających ją co rusz much. Insekty wdzierały się do ust, nosa i pod 

ubranie, ale stała bez ruchu, żeby nie zdradzić swej obecności. Za późno. 

– Kto idzie? – zapytał głos, męski i szeleszczący. Chwila ciszy. I znowu: – Kto tam 

jest? 

Stała  bez ruchu, ściskając w dłoniach swoją sakwę.  Poczułaby się  pewniej,  gdyby 

oparła dłoń o ścianę, ale kamienie pokryte były zielonkawym szlamem i brązowym grzybem. 

Wolałaby iść po kolana w tym bajorze gówna, sików i wymiocin, niż dotknąć dłońmi tych 

ścian.  

Usłyszała kroki. Ktokolwiek niósł tę lampę, zbliżał się szybko. Mógł być od niej o 

piętnaście kroków. Już tylko o dwanaście. Dziesięć.

Instynktownie  ruszyła  w  tył,  próbując  uciekać,  gdy  poślizgnęła  się  i  poczuła  jak 

kamień chodnika usuwa się jej spod stóp. Z jej ust wydobył się tylko jęk, gdy upadając stłukła 

sobie  pośladki  i  poczęła  zsuwać się do kanału.  Już miała  wylądować w środku stojącego 

strumienia odchodów, gdy poczuła silny uścisk na przegubie dłoni. Wszystko wokół otaczało 

światło  lampy,  a  ona  stopniowo  odzyskała  równowagę  i  zdołała  wstać.  Wtedy  dopiero 

nieznajomy puścił jej dłoń.    

– Niebezpieczna płytka – wskazał pod jej nogi. – Śliska.

Nie była w stanie wydobyć z siebie słowa i tylko patrzyła jak ogłupiała na jego ciemną 

kurtę, kaptur skrywający twarz i wysokie buty sięgające połowy ud. W jednej dłoni trzymał 

kierunkową lampę, w drugiej długi żelazny pręt zakończony trójzębem. 

– Co tu robi… taka piękna dziewczyna… w kanałach… sama… – jego głos pasował 

do tego miejsca. Przypominał wilgotną linę ciągniętą po spróchniałych deskach. Zamilkł na 

moment,  jakby czekał  na  odpowiedź,  choć  była  pewna,  że  z  łatwością  wyczyta  ją  w jej 

oczach. – Czyżby… przed czymś uciekała?

– Kim jesteś? – zapytała. 



– Pytanie  na pytanie… nie ładnie  –  chwycił  za  sznur  przewieszony przez  ramię  i 

pokazał  jej  uwiązane do niego cztery duże szczury.  Trzy z nich jeszcze zdradzały oznaki 

życia. – Jestem szczurołapem. A ona?

– Muszę… – zebrała się w sobie, żeby wydukać parę słów – muszę się przedrzeć przez 

kanały. Wydostać się z miasta. Wiem, że jest wyjście po zachodniej stronie. Zaprowadzisz 

mnie tam?

– Czy zaprowadzę? A czemuż miałbym to zrobić? 

– Zapłacę – powiedziała i na potwierdzenie potrząsnęła sakwą. Brzęknęło parę monet.

– Zapłaci. Na zachód. Ona o niczym nie wie. Biedactwo. 

– O czym nie wiem? 

– Ona pójdzie za mną. Inni muszą ją zobaczyć. Poznać. Zobaczyć, co im Vermillio 

przyprowadził – obrócił się na pięcie i ruszył z powrotem drogą, którą przyszedł. Po paru 

krokach  obejrzał  się  przez  ramię  i  mimo,  że  nie  widziała  jego  twarzy,  była  pewna,  że 

szczurołap się niecierpliwi.

– Na co ona czeka? Na kolejne stłuczenie ślicznej pupki? Kamienie zdradliwe bez 

światła. Pójdzie ze mną. 

– Zaprowadzisz mnie na zachód? Do wyjścia?

– Zaprowadzę.  Pójdzie ze mną. Niech trzyma się blisko. Światła nie dużo. Ledwie 

starczy.

Ruszyła za nim, ostrożnie stawiając kroki, choć musiała przyznać, że w świetle latarni 

podróż  chodnikiem  okazała  się  znacznie  łatwiejsza  niż  wcześniej.  Masowała  sobie  lewe 

biodro, bolące przy każdym kroku.

– Odważna – odezwał się jej przewodnik. – Sama w mroku… ze szczurami…

– Miałam pochodnię. Ale zgubiłam drogę w tych korytarzach i zgasła.

– Czemu nie zawróciła? – zapytał, ale nie odpowiedziała. Nie odezwał się więcej. 

Szli przez około godzinę, a on ani razu się nie zawahał. Prowadził równym tempem, 

uprzedzając ją ilekroć mijali niepewne kamienie, progi, uskoki czy inne niespodzianki. Gdyby 

szła tędy bez światła, z pewnością nie raz wylądowałaby wśród nieczystości, nie wspominając 

o ryzyku skręcenia czy złamania nogi. Wolała sobie nawet nie wyobrażać otwartej rany w 

tym ścieku. Prawdopodobnie byłaby jej ostatnią. 

Nie wspominając o szczurach. Widziała ich czerwone ślepka obserwujące ich uważnie 

z bezpiecznego mroku, znikające w głębszym cieniu, gdy tylko światło zanadto się zbliżyło. 

Parę razy dostrzegła zmykające gryzonie, a sama długość ich ogonów potrafiła przyprawić ją 



o mdłości. Przez myśl jej przemknęło pytanie, jak to możliwe, że ten szczurołap upolował aż 

cztery, kiedy tak panicznie omijają każde źródło światła.  

– Pułapki – rzekł, nim zdążyła zadać pytanie. – Rozstawiamy pułapki.

– Więc po co ten trójząb?

– W kanałach… – zakaszlał cicho, jakby robił to tak często, że weszło mu w nawyk – 

są gorsze rzeczy… niż szczury. 

Dopiero teraz zauważyła, że przy każdym rozwidleniu przystawał na sekundę, dwie; 

patrzył wtedy w obie strony i zerkał za siebie. Wcześniej sądziła, że upewnia się czy ona za 

nim nadąża. Teraz była pewna, że to ostrożność. Coś czaiło się w tych kanałach i szczurołap 

wcale by się nie zdziwił, gdyby to coś podążało ich tropem.  

Gdy  natrafiali  na  odnogi,  którymi  napływał  ściek  –  szerokie  na  krok  rynny  –  za 

każdym razem szli po wąskim chodniczku wzdłuż owych dopływów tak długo, aż natrafiali 

na drewnianą lub żelazną kładkę. Szczurołap konsekwentnie korzystał z nich i trzymał się z 

dala od krawędzi. Kiedy zapytała go o to, wzruszył ramionami i wymamrotał coś o śliskich 

chodnikach. Gdy mijali trzecią odnogę odwrócił się do niej i mruknął, że to ostatnia.

Teraz  przystanął  przy  kolejnym  zakręcie  i  począł  nasłuchiwać,  wpatrując  się  w 

oczekujący na nich, gęsty mrok. Dziewczyna przestąpiła z nogi na nogę. Bolały ją, poza tym 

czuła, że za chwilę będzie musiała pójść na stronę. Chciała o tym powiedzieć szczurołapowi, 

ale ten, nie obracając się, wyciągnął w jej stronę dłoń ściskającą trójząb i palcem nakazał 

ciszę. Nie odrywał wzroku od ciemności znajdującej się przed nimi. Nagle odniosła wrażenie, 

że coś w kanale zachlupotało. Mężczyzna obrócił się ku niej i położył jej palec na wargach.  

–  Cicho  –  nakazał.  Jeśli  słowa  mogą  być  jak  woda  –  jeśli  wypowiadane  głośno 

przypominają strumień, a te cichsze nie wzruszane wiatrem jezioro – jego szept był jak para 

wodna. Zwiewny,  niemal  nieobecny.  Po sekundzie nie była  pewna, czy w ogóle otworzył 

usta. 

Przylgnął do ściany i kazał jej uczynić to samo. Powoli przesunął blaszaną zasłonę na 

lampie, stopniowo pogrążając otoczenie w absolutnym mroku. Milczeli i czekali, a ona bała 

się choćby odetchnąć.  Nie musiał  jej mówić,  że coś się zbliża.  Czuła to nazbyt  wyraźnie. 

Słyszała sporadyczne pluski i kapanie śmierdzącej oleistej wody wypełniającej koryto kanału. 

Kapanie raz stawało się głośniejsze, raz znów cichsze i wyobraźnia podsuwała dziewczynie 

obrazy oślizgłego cielska spływającego szlamem. Nadszedł kolejny delikatny plusk, bardziej 

przypominający  mlaśnięcie  i  na  moment  nastała  cisza.  Dziewczyna  przymknęła  oczy  i 

otworzyła je raz jeszcze, ale nie robiło to żadnej różnicy. Cała drżała i przylegała plecami do 

ściany, próbując się jak najbardziej odsunąć od krawędzi chodnika. Zacisnęła usta w obawie, 



że  szczękające  zęby  ją  zdradzą  i  wciągała  powietrze  krótkimi,  możliwie  bezszelestnymi 

łykami jak w spazmach bólu. Czuła, że po policzkach zaraz spłyną jej łzy, a wszędzie wokół 

cisza przestała być  tylko ciszą.  Stała się jej  kwintesencją. Nie pozostał  ślad po bzyczeniu 

much, żaden szczur nie odważył się pisnąć czy poruszyć. Dziewczyna jeszcze nigdy nie czuła 

się  tak  absolutnie  osamotniona.  Spróbowała  odnaleźć  oddech  szczurołapa,  jakby ten  ślad 

człowieczeństwa miał ją uspokoić, przypomnieć, że nie jest tu jedyną ofiarą. Nie znalazła go. 

Była otoczona pustką.

Nagle mlaśnięcie rozległo się tuż przed nią, a zaraz za nim nadszedł odgłos kropli 

kapiących do wody. Były coraz głośniejsze, więc dziewczyna wiedziała, że cokolwiek wstaje 

ze szlamu ścieków, podnosi się wyżej i wyżej i teraz do jej uszu dotarło ciche posykiwanie i 

odgłos  przypominający  tarcie  suchej  skóry  o  suchą  skórę.  Poczuła  na  twarzy  ciepłe, 

smrodliwe powietrze wydychane raz po raz przez jakieś nozdrza, powietrze niemal równie 

lepkie jak odchody skapujące z nicości w nicość; powietrze, które wdzierało jej się do gardła i 

chciało wejść głębiej i głębiej. Zacisnęła zęby na wargach próbując nie wrzeszczeć, nie jęczeć 

i  niemal  przegryzła  sobie  naskórek,  gdy  nastąpiło  kolejne  mlaśnięcie,  kapanie  ustało  i 

zapanowała cisza. Dziewczyna stała otoczona pustką i strachem i starała się nie pluć i nie 

wymiotować, mimo iż wciąż czuła smak tego lepkiego stęchłego powietrza na języku. 

Mijały minuty,  a plusk się nie powtórzył.  Powróciło bzyczenie much i dziewczyna 

niemal  z  radością  poczuła  jak owady siadają na jej  twarzy.  Po drugiej  stronie kanału,  na 

przeciwległym  chodniku  dostrzegła  czerwone  ślepia  szczura  i  dopiero  teraz  zdała  sobie 

sprawę z tego, że przez cały czas miała otwarte oczy. 

Moment  później  zazgrzytała  blaszka  i  światło  raz  jeszcze  rozlało  się  po  kanale. 

Dziewczyna z ulgą opędziła się od owadów i splunęła do kanału. Nie pomogło wiele, ale 

zawsze odrobinę.  Szczurołap,  który cały czas  był  ledwie  o krok od niej,  wskazał  w głąb 

tunelu i rzekł:    

– Chodźmy.

Nie  czekając  dłużej  ruszył  przed  siebie,  a  ona  w  równym  tempie  jego  marszu 

odnalazła  spokój,  którego potrzebowała.  Szli  tak  jak wcześniej  –  ostrożni  i  milczący.  To 

szczurołap przerwał w końcu jednoczącą ich ciszę.

–  Jest  bardzo  dzielna  –  rzekł.  Dziewczyna  nie  wiedziała,  co  odpowiedzieć,  więc 

zrewanżowała się pytaniem:

– Masz na imię Vermillio?

– Tak – jego szeleszczący głos w porównaniu do odgłosów sprzed kilkunastu minut 

wydawał się jej niemal przyjazny. – A ona?



– Kriss. Jestem Kriss.

– Kriss pójdzie ze mną. Już niedaleko. Vermillio wie, że Kriss zmęczona. 

Faktycznie,  przeszli  jeszcze  kilkadziesiąt  kroków i  minęli  tylko  jeden  zakręt,  gdy 

dziewczyna dostrzegła  przed sobą migotliwy blask wpadający do kanału z jakiejś bocznej 

odnogi. Gdy podeszli bliżej, zauważyła, że strumień nieczystości biegnie dalej prosto, z ich 

chodnika jednak można było przejść do jakiejś sali. Podążając śladem Vermillia dotarła do 

grubej  żelaznej  kraty  zamykanej  na  olbrzymią  kłódkę.  Mężczyzna  począł  mocować  się  z 

zamkiem, a ona zdołała zerknąć do wnętrza pomieszczenia. 

Była to kwadratowa sala, wysoka na dobre cztery metry, z ogniskiem płonącym pod 

jedną  ze  ścian,  olbrzymią  skrzynią  w jednym kącie  i  czterema  legowiskami  rozłożonymi 

wokół  ognia.  Obok  paleniska  siedziały  dwie  postaci,  ubrane,  podobnie  jak  Vermillio,  w 

czarne kurty i wysokie buty. Kriss nie widziała ich ze szczegółami, ale spostrzegła aż nadto 

dokładnie,  że  głowy  mają  zupełnie  wygolone,  a  twarze  chorobliwie  blade,  szare  jak 

przybrudzony śnieg.         

Kłódka cicho szczęknęła, a krata ustąpiła z nieprzyjemnym skrzypnięciem zawiasów. 

Vermillio  wskazał  dziewczynie,  aby weszła  do pomieszczenia,  po czym zamknął  za nimi 

furtę. Kriss starała się opanować drżenie, ale nie mogła. Było jej chłodno i z przyjemnością 

usiadłaby przy ogniu, lecz postaci szczurołapów przyglądały jej się w taki dziwny sposób… 

jak na… uśmiech losu… na nieoczekiwaną zdobycz. Wzdrygnęła się, gdy Vermillio ujął ją 

pod ramię. 

– Usiądzie przy ogniu – rzekł. – Ogrzeje się.  

Posłuchała  go,  ale  nie  odrywała  wzroku od twarzy  nieznajomych,  jakby mogły  w 

każdej  chwili  okazać  się  jedynie  maskami  skrywającymi  oblicza  potworów. W końcu się 

poddała. Nie mogła znieść spojrzeń ich oczu, patrzących na nią jak na dziecko, które niczego 

nie  rozumie.  Nie  pomogło.  Wciąż  miała  przed  oczyma  ich  bliźniacze,  łyse  głowy, 

pozbawione  rzęs,  brwi,  zarostu;  głowy  o  chorobliwej  cerze,  sinych,  spękanych  jak  od 

gorączki wargach i zapadniętych policzkach. 

Uniosła wzrok, chcąc dowieść – chyba przed samą sobą – swej odwagi. Dopiero po 

chwili zaczęła dostrzegać między nieznajomymi różnice. Mężczyzna siedzący bliżej niej miał 

inteligentne, przeszywające spojrzenie i kształtną głowę.  Skóra drugiego, spoczywającego po 

przeciwnej stronie paleniska, nakrapiana była osobliwymi plamami – raz niemal biała, gdzie 

indziej lekko zielonkawa czy sina.      

– Kim jest  nasz gość,  Vermillio?  – zapytał  mężczyzna  siedzący obok dziewczyny. 

Miał wyraźny, męski głos. Dojrzały, lecz nie starczy. 



– Ma na imię Kriss, Azeamirze – odparł zapytany. Zrzucił kaptur i dziewczyna po raz 

pierwszy ujrzała  jego jajowate oblicze i  wystrzępione lewe ucho. Jego chytre  małe oczka 

spoglądały po kompanach, niepewne, czego mają się spodziewać. 

–  Dziwne rzeczy  archeńczycy  spuszczają  do  szamba  –  zawyrokował  szczurołap  o 

poplamionej skórze. 

– Ładna, prawda? Azeamirze? Karacie? Ładna? – dopytywał się Vermillio. 

–  Ładna,  Azeamirze?  Ładna?  Powiedz,  że  ładna!  –  przedrzeźniał  go  ten  zwany 

Karatem. Szczurołap zwany Azeamirem nie odpowiedział. Zamiast tego skinął na Vermillia i 

wyciągnął dłoń po sznur ze szczurami. Mężczyzna natychmiast podał mu zdobycz i przysiadł 

obok ognia. Blask płomieni pełzał po jego twarzy nadając jej na przemian barwy zieleni i 

pomarańczy. Kriss miała wrażenie, że wszystko, co ich otacza i nie ma jednoznacznej barwy, 

jest w jakiś sposób zielone. Zielone lub brązowawe, w każdym razie chorobliwe, stęchłe i na 

progu gnicia.

Azeamir  chwycił  podany  mu  sznur  i  dla  pewności  poprzetrącał  karki  wszystkim 

czterem gryzoniom. Zdjął z nich maleńkie pętelki i jednego rzucił Karatowi, jednego podał 

Vermilliowi,  jednego  zaś  odłożył  na  posadzkę.  Następnie  zapatrzył  się  w  trzymany  w 

dłoniach kształt i cała trójka jak na zawołanie zatopiła zębiska tuż poniżej szczurzych łbów. 

Nie gryźli, co Kriss zauważyła ze zdziwieniem. Gdy przyjrzała im się dokładniej, po części z 

odrazą, po części z fascynacją, dostrzegła, że futro przebiły jedynie długie kły, a mężczyźni 

zachłannie spijali sączącą się przez gęste włoski krew. Uczta trwała minutę, może dwie. W 

końcu wszyscy trzej oderwali włochate kształty od ust i rzucili je na ziemię. Karat uśmiechnął 

się błogo i przymknął oczy. Vermillio oblizywał swoje wargi i zakrwawione nadgarstki raz po 

raz  zerkając  zachłannym  wzrokiem  na  ostatniego  szczura.  Azeamir  otarł  usta  dłonią  i 

westchnął cicho.

– Niezłe – oznajmił Karat. – Jak na przystawkę, ma się rozumieć – otworzył oczy i 

spojrzał na Kriss łakomym wzrokiem. Vermillio zachichotał piskliwie i począł energicznie 

kiwać głową. 

– Wy… – wykrztusiła Kriss. – Kim wy jesteście?!

Karat  zaniósł  się  gromkim,  szyderczym  śmiechem.  Azeamir,  wciąż  zapatrzony  w 

ogień paleniska, mruknął:

–  Zwą nas  nieumarłymi,  pijawkami,  krwiopijcami,  synami  nocy… mieliśmy wiele 

imion. 

– Wampiry – jęknęła Kriss.



–  W rzeczy  samej  –  odrzekł  Karat.  –  Na  twoje  nieszczęście,  cholernie  złaknione 

wampiry. 

– Bogowie… 

–  Dopiero  rozumie  –  zachichotał  Vermillio  oblizując  wargi  nienaturalnie  długim, 

krwiście-czerwonym językiem. – Dopiero teraz rozumie.   

Dziewczyna poderwała się z ziemi i pobiegła ku kracie. Nie wstali nawet z miejsc, ot, 

obserwowali jak wpadła na żelazne pręty i poczęła mocować się z kłódką. Uderzyła w kraty, 

ale  odpowiedziało  jej  tylko  echo  rozbrzmiewające  pod  łukowymi  sklepieniami  kanałów. 

Obróciła się plecami do przeszkody i zmierzyła ich przerażonym wzrokiem.  

– Zamierzacie mnie wypić? Jak… jak szczura?

–  Och  nie  –  odparł  Karat  powoli  podnosząc  się  z  miejsca.  Zbliżył  się  do  niej 

powolnym, leniwym krokiem, a ona stała jak skamieniała, niezdolna do najmniejszego bodaj 

ruchu. – To byłoby marnotrawstwo – oznajmił nachylając się jej do ucha. Pociągnął nosem i 

westchnął z lubością odnajdując gdzieś pośród smrodu kanałów słabą woń jej perfum. Dłonią 

ozdobioną czterema różnymi pierścieniami pogładził ją po szyi i zbliżył usta do ucha. Kriss 

drżała  cała,  ale  zmusiła  się  żeby  patrzeć  na  niego,  zamiast  pogrążyć  się  w  rezygnacji  i 

zamknąć oczy. Poczuła na małżowinie słabiutki powiew morowego powietrza. – Będziemy 

się tobą delektować, skarbie. Sączyć. Tak długo aż nasycimy pierwszy głód. A później… – 

jego lodowate usta skubnęły ją w ucho, aż wzdrygnęła się cała i zacisnęła wargi, próbując nie 

jęczeć ze strachu. – Później rozerwiemy cię na strzępy i będziemy ucztować. Zrywać z ciebie 

skórę całymi kawałami i zlizywać z niej twoją krew jak nektar z płatków kwiatu.    

– Nie… nie zabijajcie mnie… – wydusiła  w końcu. Oczy miała zaszklone,  ale nie 

płakała. Wciąż walczyła z sobą i nie płakała. 

–  Moja  droga –  oznajmił  Karat  odchodząc  na krok  w tył  i  patrząc  na  nią  jak  na 

niegrzeczne  dziecko – Nie możesz  być  taka  samolubna.  Odmawiasz  wody spragnionemu. 

Posiłku głodnemu.  Chowasz pierś  przed  niemowlęciem i  pomocną dłoń  przed tym,  który 

upadł. Nieładnie.   

– Mogę… mogę wam zapłacić. Za moje bezpieczeństwo.

– Zapłacić? – uśmiechnął się zaskoczony Karat. – A czym to chcesz nam zapłacić?

Drżącą dłonią dziewczyna rozsupłała rzemień swojej sakwy i wyciągnęła z niej chudy 

mieszek brzęczący monetami. Uśmiech na twarzy wampira ustąpił miejsca wściekłości, a jego 

dłoń błyskawicznym uderzeniem wyrwała dziewczynie kiesę z dłoni i rozsypała zawartość 

pod ścianą pomieszczenia.  



– Monety?! – ryknął. – I co mamy z nimi zrobić?! Wyskoczyć na jebany targ?! Pokaż, 

co jeszcze tam masz! – nie czekając na jej przyzwolenie, wyrwał sakwę z jej dłoni i obrócił 

do  góry  dnem.  Na  posadzkę  wysypały  się  rozmaite  przedmioty:  ubrania  na  zmianę, 

różnokolorowe piłeczki, trzy niewielkie sztylety, talia kart, przybornik do makijażu, kawałek 

zawiniętego w pergamin chleba, mniejsze zawiniątko z serem i złoty wisiorek z amuletem w 

kształcie  czteroramiennej  gwiazdy.  Gdy mężczyzna zawiesił  wzrok na talizmanie,  na jego 

usta powrócił uśmiech.

–  Śliczności  –  rzekł,  chwycił  wisiorek  i  uniósł  go  do  oczu.  Zmarszczył  czoło  i 

pogładził maleńką gwiazdę wskazującym palcem.

– Nie możesz tego wziąć. To mojej mamy – gdy tylko to powiedziała, przestraszyła 

się  na myśl  o kolejnym wybuchu gniewu mężczyzny.  Ten jednak tylko spojrzał  na nią  z 

rozbawieniem.   

– To mojej mamy – naśladował jej głos. – To mojej mamy. Nie możesz tego wziąć, ty 

parszywy wampirze. To mojej mamy. Zmartwię cię – oznajmił już znowu swoim zwykłym 

głosem. – Wezmę to. Podoba mi się. 

– Czuję magię – odezwał się niespodziewanie Azeamir. – Co to za amulet?

– Ochronny – wybąknęła Kriss obserwując jak Karat wiesza go sobie na szyi. 

–  Coś  nie  bardzo  cię  ochronił  –  zakpił  wampir  głaszcząc  zdobycz  z  nabożnym 

uśmiechem.  Zaraz  jednak  jego  wzrok  powędrował  ku  reszcie  wyrzuconych  na  posadzkę 

przedmiotów. Rozgarnął je butem i przyjrzał się im z zaciekawieniem.  

– Urwałaś się z cyrku,  czy co? – zapytał  patrząc na piłeczki.  Skinęła  głową, a on 

uniósł nagie brwi w wyrazie zdziwienia. – Doprawdy? Czym się tam zajmowałaś? Umiesz 

żonglować? Czy tylko dawałaś dupy żonglerowi i zwiałaś z jego majątkiem?

Vermillio począł chichotać. Przesłuchanie zainteresowało go na tyle, że zapomniał o 

bezpańskim szczurze, którego krew lada moment przestanie nadawać się do picia. Jedynie 

Azeamir wpatrywał się w ogień, jakby to wszystko go nie dotyczyło,  jakby znalazł  się tu 

przypadkiem i nie zamierzał dłużej zabawić.  

Kriss  z  trudem przełknęła  ślinę,  która  przypominała  grudkę  flegmy.  Gardło  miała 

ściśnięte od strachu i dobycie głosu nie przyszło jej łatwo. 

– Umiem żonglować – gdy słowa w końcu wydobyły się z jej ust, dalej poszło już 

łatwiej. – Rzucać nożami. Połykać ogień i tańczyć z wężami. Znam sztuczki, o których wam 

się nie śniło.

– Śniłem już o wielu rzeczach.  I widziałem niejedną cyrkową sztuczkę – prychnął 

Karat. 



– Moich nie widziałeś – odparła Kriss. Bez buty, skromnie, ze wzrokiem utkwionym 

w posadzce.  

– Skąd możesz być tego pewna?

– Bo jestem najlepsza.

Na moment otoczyła ich cisza. Wampiry stały lub siedziały bez ruchu, zasłuchane we 

własne  myśli.  Kriss  miała  wrażenie,  że,  gdyby  tylko  przyłożyła  ucho  do  jakiejś 

wyimaginowanej  ściany,  do odpowiednich nieistniejących drzwi, byłaby w stanie te myśli 

usłyszeć. 

– Dajmy jej szansę – mruknął w końcu Azeamir. Vermillio przytaknął parę razy, ale 

popatrzył niepewnie na Karata. Ten potarł dłonią usta i brodę – jak pijak, na widok otwartej 

flaszki.  Kriss  czuła  na  sobie  jego  pożądliwy  wzrok,  tak  odmienny  od  sposobu,  w  jaki 

zazwyczaj patrzyli na nią mężczyźni. Była piękna, wiedziała o tym. Ale jemu nie o piękno 

chodziło. On chciał krwi i wyraźnie nie był przekonany, czy istnieje cokolwiek, co mogłoby 

mu zrekompensować ewentualną zwłokę. 

– Pomyśl, Karacie. Nowa sztuczka. Nowy popis. Coś, o czym można myśleć przez 

kolejne dni. Miesiące. Lata – rzekł Azeamir.

– A jeśli okaże się, że te jej sztuczki to szmira? 

– Wtedy mnie wypijecie – spojrzeli na nią nie rozumiejąc. Kontynuowała pospiesznie, 

w każdej chwili wahania odnajdując szansę na dłuższe życie. Jakkolwiek podłe by nie było. 

Na jeszcze jeden, może dwa oddechy smrodliwego powietrza. Na jeszcze jeden krótki sen, z 

którego się przebudzi. – Za każdy udany pokaz… dacie mi… ofiarujecie mi… – urywała co 

kawałek, szukając w czerwonych, szczurzych ślepiach wampirów potwierdzenia czy idzie w 

dobrym kierunku.  Słuchali  bez wyrazu,  nie  zdradzając niczym,  czy te  słowa nie  będą jej 

ostatnimi. – Jeśli pokaz się wam spodoba, pozwolicie przeżyć mi kolejny dzień.  

Znowu milczeli, nieruchomi, czujni. Tym razem ciszę przerwał Vermillio:

– Niech spróbuje. Oby tylko sztuczka była dobra. 

– A więc? – zapytała Kriss. Nieoczekiwanie stwierdziła, że przestała drżeć. Wszystko 

ma swoje granice. Nawet strach. – Umowa stoi?  

– Tak.

Kriss usiadła z nogami skrzyżowanymi,  plecami do ognia, tak, że otaczała ją słaba 

pomarańczowa poświata. Przed sobą postawiła samotną świecę dającą niewiele światła, znad 

której  unosiła  się  w  powietrze  wąska  smużka  grafitowego,  niemal  namacalnego  dymu. 



Wampiry siedziały przed nią, w odległości trzech kroków – Azeamir po środku, Karat po jego 

prawej  i  Vermillio  po  lewej  stronie.  Przyglądali  się  jej  zabiegom  z  uwagą  i  bez  śladu 

zniecierpliwienia.  Kriss  nie  miała  pojęcia  jak  starzy  byli,  ani  od  jak  dawna  żyli  w  tych 

kanałach, ale z całą pewnością nauczyli się czekać.      

Ułożyła sztylety i piłeczki w zasięgu lewej dłoni, z sakwy zaś wyciągnęła talię kart, 

które następnie położyła obok świeczki. Twarz pokryła jasnym pudrem, który w pierwszej 

chwili zakręcił Vermilliowi w nosie. Teraz była niemal równie blada jak oni.  

– Lepiej się nie skalecz tymi nożami – odezwał się Azeamir.  

– Dlaczego?

– Ponieważ krew może na nas podziałać, jak na wygłodniałe rekiny. To nie zabawa.

Pokiwała  głową  starając  się  zachować  spokój.  Azeamir  miał  rację.  To  nie  była 

zabawa. Nie była w cyrku. Tu nie będzie gwizdów, jeśli zawiedzie. Nie będzie uprzejmych 

oklasków. Gra toczyła się o śmierć lub życie. Odkryła nagle, że nie może chwycić palcami 

kolorowej piłeczki.  Że nie chce jej  chwytać.  Każde dotknięcie będzie jak spacer po linie, 

pomyślała. Jeden błąd i… 

– Zaczynaj – ponaglił ją Karat. 

–  Dobrze – odpowiedziała.  Chwyciła  piłeczki  i  zaczęła  nimi  żonglować.  Najpierw 

dwoma, później trzema, co parę kółek dodając kolejną. Gdy żonglowała sześcioma, uspokoiła 

oddech i zrównała go z tempem wirujących obiektów. Wdech ilekroć czerwona lądowała w 

jej  lewej  dłoni.  Wydech  na  każde  lądowanie  niebieskiej  w  prawej.  Przeniosła  wzrok  na 

wampiry i zauważyła, że i ich oddechy zwolniły, idąc niejako jej śladem. 

Podrzuciła  pierwszą piłeczkę  do góry i  żonglowała nieprzerwanie,  gdy ta spadła  o 

dwa, trzy cale od świeczki. Kolejna poszybowała na jakiś metr w górę, by spaść dokładnie na 

przeciwko poprzedniej, po drugiej stronie świeczki. Dwie następne pomknęły na blisko metr 

ponad głowy siedzących i spadając ułożyły się wokół świecy w swoistą Północ i Południe. 

Ostatnie  dwie  piłeczki  Kriss  wciąż  przerzucała  z  ręki  do  ręki.  Posłała  jedno  spojrzenie 

wampirom, żeby wiedzieć jakie wrażenie na nich zrobiła.  Vermillio  przyglądał  się jej  jak 

dziecko, uśmiechając się najpewniej zupełnie nieświadomie. Azeamir obserwował jej ruchy z 

zainteresowaniem, ale trudno było coś wyczytać z jego spojrzenia. Karat całym sobą dawał do 

zrozumienia, że się nudzi. 

Wtedy sprawiła, że piłeczki zniknęły. Jej dłonie wciąż poruszały się w rytm niczym 

nie  zakłóconej  żonglerki.  Azeamir  pochylił  się  nieznacznie  do  przodu,  a  i  oczy  Karata 

odzyskały  nagle  bystrość  spojrzenia.  Uśmiechnęła  się  i  moment  później  piłeczki  znowu 

pojawiły  się  w  jej  dłoniach.  Żonglowała  jeszcze  przez  krótką  chwilę,  po  czym  odłożyła 



piłeczki  na  ziemię.  Nim  zdążyli  cokolwiek  powiedzieć  chwyciła  noże  i  błyskawicznie 

wprawiła  je  w  ruch.  Lśniące  ostrza  wirowały  wokół  jej  twarzy,  a  ruchy  dłoni  były  tak 

oszczędne, iż noże wydawały się odbijać od jej palców jak kawałki pierza. 

– Vermillio – odezwała się Kriss, a wampir drgnął słysząc swoje imię. Zupełnie jak 

dziecko w cyrku, pomyślała. – Podaj mi pierwszą kartę z góry, proszę. Wsadź mi ją do ust.  

Zrobił, o co prosiła, a ona sama chwyciła kartę koniuszkami warg, koszulką do góry. 

Ostrza krążyły w hipnotyzującym rytmie i dziewczyna zauważyła,  że Karat co parę chwil 

zmusza  się,  żeby  oderwać  od  nich  wzrok.  Żonglowała  tak  przez  minutę,  może  półtorej, 

czekając aż dokładnie wyczuje tempo, gdy nie będzie mowy o popełnieniu błędu. Czuła jak 

jej  mięśnie  rozgrzewają  się,  że  pojawia  się  spokój  pomieszany  z  dziwnym  rodzajem 

podniecenia, tak często obecnym podczas występów. Tęskniła za tym uczuciem. Dla niego 

jednego żałowała, że rzuciła pracę w cyrku. 

Niespodziewanie wyrzuciła jeden z noży w górę, kawałek ponad ich głowy. Ostrze na 

moment zatrzymało się w powietrzu, czego nie mogła widzieć, mając wzrok utkwiony przed 

sobą. Później spadło i wampiry obserwowały jak spada, tak blisko jej twarzy, jak wbija się w 

sam środek trzymanej w ustach karty i jak jednym pewnym ruchem podbródka Kriss wyrzuca 

rekwizyty  przed  siebie.  Nóż  upadł  na  rękojeści,  zachybotał  się  i  przewrócił  w  stronę 

wampirów, pokazując wszystkim przeszytego na wskroś jokera.    

Vermillio jęknął, Azeamir pokiwał głową z uznaniem, a Karat przygryzł dolną wargę 

patrząc z niedowierzaniem na kartę.

– To było… – zaczął.

–  Podaj  mi  kolejną  kartę,  Karacie  –  przerwała  mu  dziewczyna.  –  Ale  tym razem 

przetasuj talię.

Szczurołap wypełnił polecenie i kolejna karta powędrowała między wargi Kriss. Noże 

ani  na  moment  nie  przestały  wirować.  Znowu  czekali  przez  blisko  minutę.  Nóż  równie 

niespodziewanie jak za pierwszym razem poleciał do góry, tym razem prawie metr wyżej. 

Spadając  niemal  wyrwał  kartę  z  ust  dziewczyny,  moment  później  jednak  poszybował  i 

spoczął obok swego poprzednika z kolejnym jokerem nadzianym jak na szaszłyk. Vermillio 

zaczął  klaskać,  ale  przestał  natychmiast,  gdy  Karat  zmierzył  go  ponurym  wzrokiem.  W 

dłoniach Kriss pozostał jeden jedyny nóż, kreślący połyskliwe koła wokół jej twarzy. Czuła, 

że jej dłonie się pocą. Wampiry może na to nie zwróciły uwagi, ale wiedziała, że się pomyliła. 

Ten joker był przecięty wzdłuż, a nie wszerz jak poprzedni. Oni o tym nie wiedzieli, ale nie 

tak miało być. A takich błędów nie powinna popełniać. Nie może ich popełniać, jeśli ma stąd 

wyjść.   



– Azeamirze – przemówiła starając się opanować drżący głos. – Bądź tak łaskaw i 

podaj mi jeszcze jedną kartę. 

Wampir  zerknął  do  talii  i  przeglądnął  parę  kart.  Nie  była,  bynajmniej,  złożona  z 

samych jokerów. Przetasował karty, wylosował jedną i podał dziewczynie. Ta, podobnie jak 

poprzednie, zawisła w jej ustach. Jej bezruch, beznamiętne, zapatrzone w pustkę spojrzenie 

dziewczyny i rzucający szaleńcze refleksy nóż w jakiś dziwny sposób komponowały się w 

jedną doskonałą całość. 

Nóż pomknął do góry, pod sam strop. Dziewczyna przymknęła oczy i zaczęła liczyć, 

mając  nadzieję,  że  tym razem się  nie  pomyli.  Kiedyś  ten  numer  wychodził  jej  w trzech 

przypadkach na cztery. Ale nigdy nie była tak zdenerwowana. Nigdy nie zależało od tego jej 

życie.  Wypluła  kartę  przed  siebie,  a  ta  wydawała  się  szybować  jakby  unoszona  jakąś 

niewidzialną siłą. Usłyszała uderzenie noża i wiedziała, że już dobrze, że musiało się udać. 

Otworzyła oczy. Trzecia karta leżała przebita przez trzeci nóż, ten zaś utkwił, wbity aż 

po rączkę w wosku świecy. Vermillio w końcu chwycił za rękojeść i wyciągnął nóż. Przebitą 

kartą był trzeci joker. 

Panowała  cisza.  Vermillio  nie  klaskał,  Azeamira  nie  patrzył  już  z  takim 

zaciekawieniem.  Wampiry  przyglądały  się  jej  z  wyrazami  twarzy  trudnymi  do 

rozszyfrowania. Oparła dłonie na kolanach i czekała, aż zadecydują o jej życiu lub śmierci. 

Drżała,  ponadto czuła się zmęczona,  a gardło miała wysuszone.  Była brudna i miała dość 

smrodu  panującego  w  kanałach,  choć  wewnątrz  było  jej  dobrze.  Ciało  mogło  drżeć,  ale 

wewnątrz czuła spokój, cudownie znajomy spokój towarzyszący jej po udanym występie. Czy 

tym razem był wystarczająco udany?

– Możesz iść spać – rzekł w końcu Azeamir. – Dziś jesteś bezpieczna. 

Ułożyła się na czwartym legowisku i zasnęła niemal natychmiast, czując na plecach 

łakomy wzrok Karata.  

Obudziła  się  lepka  od  brudu  i  zdrętwiała.  Włosy  miała  posklejane,  a  na  twarzy 

zaschniętą skorupę pudru i makijażu zmieszanego z potem. Ogień na palenisku wciąż płonął, 

a jedyną postacią w pomieszczeniu był Azeamir obracający w dłoniach rożen z nadzianym 

szczurem.  Nie  czuła  odrazy  na  myśl  o  jedzeniu  gryzonia.  Była  zbyt  głodna.  Uniosła  się 

bezszelestnie i obserwowała wampira obróconego do niej plecami. Pozostała dwójka musiała 

wyruszyć na łowy. Gdyby wzięła nóż, podeszła szczurołapa od tył, może…

– Dobrze spałaś? – zapytał, zapatrzony w rożen i palenisko. 



– Spałam – odparła wstając.  Podsunęła się do ognia i  usiadła  obok wampira.  Gdy 

widziała jak starannie obraca mięso i jak blask płomieni pełza po jego bladej twarzy, nie bała 

się  go.  W jego  spojrzeniu  i  samym  obliczu  brakowało  szaleństwa  Karata  czy  Vermillia. 

Azeamir wydawał się… zamyślony… smutny… może zrezygnowany. 

–  Pytałem czy  dobrze  –  przypomniał.  Wzruszyła  ramionami,  obserwując  z  uwagą 

każdą kroplę tłuszczu skapującą do ognia. – Głodna?

– Bardzo.

– Zaraz będzie gotowy. 

Moment  później  trzymała  w palcach  gorące  mięso  i  pospiesznie  obgryzała  drobne 

kości. Tłuszcz spływał jej po dłoniach i co chwila wycierała sobie brodę brudnym rękawem, 

ale jadła jakby to miał być jej ostatni posiłek. Może był. Azeamir podał jej ceramiczny kubek 

wypełniony czystą, klarowną wodą. Wypiła połowę, skończyła jeść i wypiła resztę. Dopiero 

wtedy uświadomiła sobie, że zjadła całego olbrzymiego szczura. Mięsa na nim było tyle, co 

na sporym kurczaku. 

Azeamir  przyglądał  się  jej  uważnie.  Nie  wiedziała  jak  ma  się  zachować.  Spuścić 

wzrok? Uśmiechnąć się? Do kogo? Do pijawki, która tylko czeka, żeby wyssać z niej życie? 

Czy oni tuczyli ją, jak ludzie tuczą gęsi przed świętem? W spojrzeniu szczurołapa nie było 

jednak  groźby,  nie  było  pożądania.  Czy  wampiry  pozostają  mężczyznami?  Czy  może 

łaknienie krwi zabija wszelkie inne popędy? Nigdy jeszcze mężczyzna tak na nią nie patrzył. 

Przyglądali jej się z głupawymi uśmiechami, sprośnymi myślami, z zazdrością, niechęcią, z 

litością, wściekłością, uwielbieniem i żalem. Jego oczy były jednak inne. Były w nich emocje, 

na nazwanie których zwyczajnie brakowało jej słów.  

– Pewnie chcesz się umyć – rzekł. – Mamy studnię i pompę. Zaprowadzę cię. 

Azeamir  otworzył  kratę  i  wyszli  ponownie  nad  kanał.  Odór  był  potworny i  Kriss 

poczuła jak świeżo spożyty szczur przewala się w jej  żołądku. Położyła  dłoń na brzuchu, 

jakby to mogło pomóc. 

Przeszli kilkanaście kroków otoczeni światłem niesionej przez niego latarni. Skręcili 

w prawo do komnaty podobnej do tej z paleniskiem. Tu jednak nie było kraty, nie było też 

miejsca na rozpalenie  ognia i  nie było czterech legowisk. Przy jednej ze ścian wystawała 

ręczna  żelazna  pompa,  obok  niej  zbutwiałe  wiadro  i  drabinka  prowadząca  do  góry, 

prawdopodobnie do klapy wiodącej na zewnątrz. 

Azeamir  podał  jej  lampę  i  stanął  w  progu  komnaty,  obróciwszy  się  tyłem  do  jej 

wnętrza.  Dziewczyna  podeszła  do  pompy  i  na  próbę  szarpnęła  parę  razy  za  rączkę. 

Mechanizm był naoliwiony i już przy trzecim pociągnięciu ukazała się struga czystej, zimnej 



wody.  Kriss  posłała  jeszcze  jedno spojrzenie  wampirowi,  ale  ten  dalej  stał  przy wejściu, 

obrócony do niej  plecami.  Położyła  lampę na posadzce,  później  zdjęła ubranie. Co chwila 

zerkała  w kierunku  wampira,  ten  jednak  stał  nieruchomo  jak  posąg.  Gdy zdjęła  bieliznę 

poczuła delikatne ukłucie zranionej dumy. Wiedziała, że podoba się mężczyznom. Podoba jak 

diabli. A on nawet na nią nie zerknął. 

Chwyciła za pompę i zaczęła się starannie myć. Woda była lodowata i już po krótkiej 

chwili  dziewczyna  szczękała  zębami  i  miała  wrażenie  jakby  ktoś  wykręcał  jej  kości  we 

wszystkich stawach. Wytarła się szybko starym ubraniem i machinalnie zaczęła ubierać w 

nowe, wyciągnięte z sakwy. Drabinka przyciągała wzrok i kusiła.

–  Skąd  czwarte  legowisko?  Często  obiad  sam wpada  wam w łapy?  –  zagadnęła, 

próbując zająć czymś Azeamira. 

Milczał, a ona spoglądała to na jego plecy, to znów na żelazne poprzeczki drabinki. 

Gdy już niemal zdecydowała się jednym szybkim ruchem zgasić lampę i ruszyć biegiem w 

kierunku klapy i leżącej za nią wolności, odpowiedział: 

– Było nas czterech, kiedy Kapituła Magów zesłała nas tutaj. Dali nam wybór – śmierć 

w promieniach słońca, albo życie w kanałach. Wybraliśmy życie. Jak sama zauważyłaś, po 

pewnym czasie  nawet  szczur  zaczyna  znośnie  smakować  –  Kriss  ruszyła  do  drabinki  na 

paluszkach, bez butów, poruszając się z kocią gracją i absolutnie bezszelestnie. Gdy stanęła 

przy kolumnie poprzeczek,  obróciła  się do wampira.  Azeamir  jednak kontynuował,  wciąż 

obrócony do niej  plecami,  jakby zwracał  się  do wszystkich  rozciągających  się przed nim 

korytarzy. – Netheck, czwarty z nas, nie chciał tak żyć. Zdecydował się uciec, przekonany, że 

Archen jest na tyle duże, że przetrwa tam ukrywając się i nie zwracając na siebie uwagi. Mylił 

się. Taka już nasza natura. Chcemy więcej i więcej – dziewczyna zbadała dłońmi poprzeczki, 

żeby  sprawdzić  czy  mocno  siedzą  w  ścianie.  Były  stabilne,  a  klapa  zdawała  się  być  na 

wyciągnięcie  ręki,  ledwie  trzy metry nad posadzką.  Kriss  wstrzymała  oddech i  postawiła 

stopę na pierwszym pręcie. Azeamir zaś mówił dalej. – Gdy odetchnął nocnym powietrzem, 

zapragnął czegoś lepszego niż krew bezpańskich zwierząt.  Zaczął od bezdomnych, później 

wyssał dwie kurtyzany. Nie wiem, co stało się później – Kriss wspięła się o parę poprzeczek 

do góry. Była zdenerwowana i podekscytowana jak nigdy, a spocone dłonie ślizgały jej się po 

drabince. Nie mógł jej usłyszeć. Jeszcze kawałek. Kawałeczek. Jeszcze jeden krok i klapa, i 

wolność,  i  życie.  –  Po  paru  tygodniach  przy  wejściu  do  kanałów  Karat  znalazł  paczkę 

przeznaczoną dla  nas.  W środku znajdował  się list  przypominający nam warunki naszego 

układu z Kapitułą, a także ubranie Nethecka i jego zwęglone szczątki. Karat twierdził, że to 

robota Łowców. Ja podejrzewam, że w mieście pojawił się arcymag i to on znalazł i zgładził 



Nethecka  –  Kriss  nie  wahała  się  dłużej,  tylko  chwyciła  mocno  za  poprzeczki  drabinki. 

Wiedziała,  że do otwarcia klapy może potrzebować dużo siły.  Pochyliła głowę, oparła się 

barkami o żelazny właz i pchnęła dokładnie w momencie, kiedy Azeamir skończył opowieść. 

Pchnęła z całej siły, aż jęknęła z wysiłku. Właz nie ruszył się ani o włos. Wampir nawet nie 

raczył się obrócić. Rzekł tylko:   

– Przykro mi. Zamurowane od zewnątrz. 

Zeszła z drabinki powoli, krok za krokiem i przystanęła pod nią, bardzo starając się 

nie płakać. Nie mogła. Pojedyncze łzy spłynęły jej po policzkach, a ona usiadła na obróconym 

dnem do góry wiadrze i zaczęła czesać mokre włosy. Azeamir milczał i wciąż patrzył przed 

siebie, a ona zastanawiała się, czemu go nie nienawidzi.  

Odezwał się dopiero, gdy wrócili do komnaty z paleniskiem. 

– Nie wiem przed czym uciekałaś, gdy trafiłaś tutaj, ale stąd już nie wyjdziesz, Kriss. 

–  Czasami  może  lepiej  umrzeć  uciekając,  niż  godzić  się  na  nędzne  życie  – 

odpowiedziała.  Poczuła odrazę do samej siebie,  gdy uzmysłowiła  sobie,  że podoba jej  się 

sposób, w jaki jej imię brzmi w jego ustach.  

– Nie rozumiem.

– Wiem. Ty nie. Ale Netheck by zrozumiał.  

Azeamir nic nie powiedział. Nim odwrócił wzrok i znowu usiadł przy ogniu, mogłaby 

przysiąc,  że  w jego oczach dojrzała  coś,  czego w żadnym razie  nie  spodziewała  się  tam 

znaleźć. 

Skruchę. 

Karat  i  Vermillio  pojawili  się  parę  godzin  później,  który to  czas  Azeamir  i  Kriss 

spędzili  siedząc  w  milczeniu.  Każdy z  nich  przyniósł  po  trzy  szczury  i  moment  później 

powtórzyła  się scena z poprzedniego dnia.  Wampiry nasyciły się i  cała  czwórka siedziała 

wokół  ognia,  zapatrzona  bezmyślnie  w  płomienie.  Widok  posilających  się  krwią 

szczurołapów  nie  przestraszył  już  dziewczyny  –  obserwowała  ich  z  odrazą,  ale  i  z 

ciekawością. Każdy z nich musiał wypić dobrą kwaterkę krwi i wydawało się, że wystarcza 

im to na cały dzień. Z drugiej strony, Kriss mogłaby przysiąc, że wampiry nie odczuwały 

praktycznie żadnych potrzeb fizjologicznych. Podejrzewała, że spały z przyzwyczajenia, a nie 

z faktycznej potrzeby. Ona wręcz przeciwnie – wciąż była we władzy fizjologii, o czym aż 

nazbyt natrętnie przypominał pełen pęcherz.  

– Muszę iść na stronę – odezwała się.



Azeamir spojrzał na Karata, a ten, wymruczawszy pod nosem parę słów, podniósł się i 

skinął  na  dziewczynę,  aby  poszła  za  nim.  Wyszli  przez  furtę  i  ruszyli  w  kierunku 

pomieszczenia  z  pompą.  Przy wejściu  Karat  przystanął  i  wskazał  dziewczynie,  by poszła 

kawałek dalej wzdłuż linii ścieku.   

– Zrób, co musisz i wracaj.

Kriss odeszła od niego na kilkanaście kroków – tyle tylko, by wyjść poza krąg światła 

rzucany przez lampę.  Przykucnęła  i zerknęła na Karata.  Wampir  prawie na pewno jej nie 

widział, więc równie dobrze mogła powoli ruszyć wzdłuż ściany i wymknąć się z…

– Coś niczego nie słyszę – rzucił szczurołap.

– Krępuję się przy tobie. Odejdź.

– Jasne. A ty pryśniesz w mrok. 

– Odejdź, proszę.

– Odejdź, proszę. Och, proszę! – zaszydził Karat. Zaśmiał się gardłowo. – Lepiej się 

pospiesz.  Chyba,  że  wolisz  widzieć  gdzie  sikasz  –  podniósł  lampę  i  postąpił  o  krok  w 

kierunku dziewczyny.

– Zatrzymaj  się! – jęknęła. Posłuchał. Uśmiechnął się złośliwie i odłożył lampę na 

płytki chodnika.   

Pospieszyła  się.  Odetchnęła  z  ulgą  opróżniając  nieznośnie  uciskający  pęcherz. 

Wciągnęła spodnie i chwyciła za klamrę u pasa. 

Coś  w  kanale  plusnęło.  Szczur?  Poszukała  wzrokiem  czerwonych  ślepek,  ale 

napotkała jedynie krąg światła otaczający Karata i ciemność pokrywającą wszystko inne. W 

jakiś  sposób widok wampira  trzymającego  się  tak  kurczowo źródła  światła  wydał  jej  się 

śmieszny. Synowie nocy, też coś. 

Plusk  się  powtórzył,  tym  razem jednak  bliżej  dziewczyny.  Natychmiast  przypadła 

plecami do ściany. Cokolwiek zanurzyło się w wodzie, było większe od szczura. Chyba, że 

ten szczur był wielkości psa. 

Wampir też musiał to usłyszeć, bo uniósł lampę i ruszył w kierunku dziewczyny. Nie 

patrzył na nią, ale uważnie śledził bieg ścieku. 

– Karat… – zaczęła.

– Zamknij się – syknął. – Ani słowa. 

Zatrzymał się dwa kroki przed nią. Zauważyła,  że prawą dłoń trzymał  na rękojeści 

zatkniętego za pas noża. Jego oczy obserwowały szlam wypełniający kanał,  biegły raz na 

lewo, raz na prawo, jakby bał się cokolwiek przeoczyć albo spóźnić się z reakcją choćby o 

mrugnięcie oka. Oddychał przez usta, a wargi drżały mu, choć chyba sam nie zdawał sobie z 



tego  sprawy.  Kriss  zauważyła,  że  słyszy  bicie  własnego  serca,  puls  krwi  pędzącej  przez 

organizm. Głuche uderzenia narastały, zdawały się rozbrzmiewać echem w jej głowie. Pociła 

się i całe ciało ją swędziało, nozdrza zatykał smród, a włosy kleiły się do karku. Spojrzała na 

lampę, od której  emanowało dodatkowe ciepło.  Na szkle przysiadły trzy muchy.  Nie były 

martwe, ale nie poruszały się. Zdawały się na coś czekać. Kriss pomyślała, że ona i Karat są 

właśnie teraz muchami, które przysiadły na lampie i udają, że ich tam nie ma. A przecież 

wystarczy spojrzeć i wyciągnąć dłoń… i nadchodzi koniec.  

Dziewczyna niemal krzyknęła, gdy ciszę przerwał kolejny plusk. Dalej. Dużo dalej, w 

głębi kanałów. Karat odetchnął i otarł dłonią czoło. Pocił się.  

– Chyba jesteśmy bezpieczni – stwierdził. Kriss nie odpowiedziała. Nawet nie patrzyła 

na wampira. Wzrok miała utkwiony nad jego ramieniem, w sylwetce gigantycznego węża, 

który wznosił potężny łeb do ataku. Zaniemówiła, a Karat obrócił się zbyt późno. Paszcza 

uderzyła w bark mężczyzny i olbrzymie zębiska oderwały mu kawał mięsa odsłaniając kości. 

Wampirem rzuciło  o  ścianę,  a  gdy tylko  odbił  się od kamieni,  paszcza  trafiła  go w bok, 

rozrywając kurtę i zamieniając parę najniższych żeber z prawej strony w bezkształtną masę 

zgruchotanych kości, mięsa i skóry. Dopiero wtedy mężczyzna wrzasnął z bólu, a dziewczyna 

zawtórowała  mu  piskiem.  Gdzieś  w  kanałach  chyba  odpowiedzieli  Azeamir  i  Vermillio. 

Chyba.    

Kriss stała bez ruchu, po części z przerażenia, po części dlatego, że nie miała pojęcia, 

co mogłaby zrobić. Wąż poruszał się tak szybko, że Karat nie zdążył uskoczyć w bok, gdy 

trójkątny łeb uderzył go w nogę i przygwoździł do ściany. Zębiska oderwały kawał lewego 

uda szczurołapa, a gdy ten osunął się na chodnik, kolejny cios uderzył prosto w nakrapianą 

plamami  głowę.  Czaszka  stuknęła  o  kamienie  z  taką  siłą,  że  Kriss  aż  jęknęła.  Głowa 

szczurołapa nie pękła jak jajko, choć wampir skrzywił się z bólu i zaraz stracił przytomność. 

Wąż zaprzestał kolejnych ataków. Podsunął się do chodnika i zbliżył olbrzymi łeb do 

wampira. Kriss obserwowała go z odległości ledwie paru kroków, zbyt przerażona by chociaż 

odetchnąć. Mogła tylko patrzeć na jego łeb zakończony krótkimi, grubymi różkami, których 

wcześniej nie dostrzegła. Dopiero, gdy stwór oparł dwie czteropalczaste łapy na kamieniach 

chodnika – łapy zakończone olbrzymimi  czarnymi  szponami;  łapy pokryte  nie  łuskami,  a 

mocno zrogowaciałą skórą jak u kur czy indyków – zrozumiała, że niesłusznie wzięła go za 

węża.  Miała  przed  sobą,  w  co  zupełnie  nie  mogła  uwierzyć,  dorosłego,  przynajmniej 

pięciometrowego żmija. Smoka! W kanałach Archen!

Potwór nie gryzł,  ale  chwycił  w paszczę porwaną na strzępy kurtę wampira,  która 

przypominała  teraz  bardziej  szelki.  Bez wysiłku  uniósł  głowę,  podnosząc nieprzytomnego 



szczurołapa i powoli zwracając się w głąb kanału. Kriss nie współczuła Karatowi, ale nagle 

zdała sobie sprawę z tego, że to on ma należący do niej wisiorek. A bez niego… wolała o tym 

nie myśleć.  

Żmij wciąż był w zasięgu jej ręki. Jeszcze sekunda i odejdzie ciągnąc ze sobą swoją 

zdobycz. Jeszcze sekunda i…

Kriss chwyciła lampę i zamachnęła się nią w łeb smoka. Szkło pękło, oliwa zajęła się 

ogniem i w mgnieniu oka oblepiła językami płomieni trójkątny pysk. Bestia zaskrzeczała z 

bólu  i  wyrzuciwszy  Karata  w  ściek,  sama  pomknęła  w  kojący  szlam.  Kriss  skoczyła 

natychmiast  do kanału i  niespodziewanie odkryła,  że jest  głębszy niż podejrzewała.  Ściek 

sięgał  jej  do  pasa,  a  buty po kostki  zagłębiły  się  w czymś,  co  zalegało  na  samym  dnie. 

Dziewczyna wolała nawet nie myśleć, co to takiego. 

Przedarła  się  o  parę  kroków  do  przodu,  w  kierunku  tonącego  w  nieczystościach 

Karata,  a przy każdym ruchu miała  wrażenie,  że zaraz straci  równowagę i  pogrąży się w 

ścieku jak w grząskich piaskach. Jeszcze jeden krok, mówiła sobie w duchu, błagając, żeby 

żmij  nie wrócił  zbyt  szybko. Jeszcze jeden krok i już,  już … W końcu zacisnęła dłoń na 

ubraniu Karata i z trudem wyciągnęła go na powierzchnię. Uniosła jego głowę ponad poziom 

nieczystości i ruszyła do krawędzi chodnika. Przesunęła się ledwie o kawałek, gdy na brzegu 

pojawili się Azeamir i Vermillio. Moment później przychwycili od niej Karata i pomogli jej 

wydostać się na chodnik. Prosili żeby się uspokoiła i opowiedziała wszystko dokładnie, tak 

jakby ciało wampira samo nie mogło streścić im tej historii. Wyrwała się im i na chwiejnych 

nogach  powlokła  się  do  pomieszczenia  z  pompą.  Usiadła  pod  mechanizmem,  zaczęła 

pompować i dopiero,  gdy z kranu lunęła lodowata woda i opłukała  jej  twarz, dziewczyna 

zwymiotowała. Później zaczęła płakać i płakała nie wydając żadnego dźwięku, tylko zęby jej 

szczękały z zimna, ale za nic, za nic w świecie nie wyszłaby spod tego strumienia płynnego 

chłodu.    

Gdy mogła już normalnie myśleć, odsunęła dłoń od pompy i na czworaka wypełzła 

spod  napływającej  wody.  Cała  była  odrętwiała  z  zimna,  jedynie  ręka,  która  nieustannie 

wprawiała pompę w ruch pulsowała rwącym bólem i przypominała o tym, gdzie jest i co robi. 

Mdłości minęły, a zapas łez w oczach najwyraźniej się skończył. Dziewczyna posunęła się 

jeszcze kawałek, ale dłonie drżały jej jak po wielu godzinach ciężkiej pracy. Nogi odmawiały 

posłuszeństwa i moment później Kriss osunęła się na posadzkę jęcząc z zimna, szczególnie z 

powodu  tego  nieznośnego  chłodu  eksplodującego  w  czaszce.  Miała  wrażenie  jakby  ktoś 



wsypał jej do głowy szpadel pełen lodu. Leżała na posadzce, trzęsąc się z zimna, nie mogąc 

już dłużej płakać.    

Gdzieś jak przez ścianę usłyszała kroki. Wiedziała, że potrafi poruszać się bezgłośnie, 

więc  najwyraźniej  chciał,  żeby  go  zauważyła.  Było  jej  wszystko  jedno.  Jej  myśli  nie 

wykraczały  właściwie  poza  beznadziejne  próby opanowania  szczękających  zębów i  cichą 

nadzieję, że ten paskudny, lodowaty ból w czaszce wkrótce minie.  

Przykucnął koło niej  i  zaczął zdejmować z niej ubranie. Zdjął jej kurtkę i koszulę, 

następnie spodnie, na końcu bieliznę. Była naga, ale nie robiło jej to żadnej różnicy. 

Uniósł ją, tak, że siedziała, sam zaś usiadł za nią, objął i przytulił,  a dłońmi zaczął 

rozcierać ramiona. Gdy odzyskała krążenie, zajął się przedramionami, trąc długimi, niemal 

bolesnymi  ruchami.  Poczuła,  że  może  poruszać  rękoma  i  złączyła  dłonie  masując  swoje 

niezdarne,  skostniałe  palce.  On tymczasem zaczął  masować jej  nogi,  poczynając  od stóp. 

Ciepło powoli  wracało,  a  wraz z nim nieznośne mrowienie.  Po stopach przyszła  kolej  na 

łydki,  później  uda. Fala ciepła docierała do Kriss z całego ciała i dziewczyna poczuła,  że 

mimo  bólu  jest  jej  dobrze,  że  rozsadzający  czaszkę  chłód  niepostrzeżenie  minął  i  zęby 

przestały szczękać. Czuła teraz dokładnie każdy ruch jego dłoni; pewny, męski dotyk. Czuła 

jego palce na wewnętrznej stronie swych ud, pieszczące skórę i zwracające jej życie i chciała, 

żeby sięgnął dalej, sięgnął głębiej; żeby zrobił to z nią tu i teraz, a później niech się dzieje, co 

chce.

Odsunął  dłoń,  ale  złapała  ją.  Przycisnęła  ją  do  swojego  uda,  a  on  nie  oponował. 

Pociągnęła ją w górę, a jego opuszki gładziły jej jasną skórę. Zatrzymał się, gdy dotarł do jej 

króciutkich,  poskręcanych  czarnych  włosków. Chłód minął  i  Kriss  stwierdziła,  że  jest  jej 

ciepło, cudownie ciepło i chciała, żeby to trwało. Otworzyła oczy i spojrzała w jego twarz. 

Nie wydawała jej się odrażająca. Już nie. 

– Chcesz mnie? – zapytała. Azeamir nie odpowiedział. Przez moment patrzył uważnie 

w jej oczy, po czym wydostał dłoń spod jej uścisku i zarzucił jej swoją kurtę na ramiona. 

Później zostawił jej lampę w komnacie, sam zaś stanął przy wyjściu.  

Pomyślała, że powinna być wściekła, ale nie była. Z jakiegoś powodu nie czuła się 

wzgardzona, odrzucona. Wstała z posadzki, a kurta szczurołapa sięgała jej niemal do kolan. 

Pozbierała swoje rzeczy aby wysuszyć je przy ogniu i chwyciła lampę, po czym podeszła do 

Azeamira. 

– Dziękuję – powiedziała. 

– To ja dziękuję – odrzekł. Spojrzał na nią, w taki sposób, że wydał jej się bardziej 

człowiekiem niż ktokolwiek inny kogo znała. 



Stali  tak przez dłuższą chwilę,  wpatrzeni  w siebie  nawzajem,  a  później  bez słowa 

ruszyli z powrotem do komnaty z paleniskiem. 

Gdy znaleźli się w środku, ujrzeli Karata leżącego przy ogniu, opatulonego kocami i 

bledszego, niż kiedykolwiek wcześniej. Vermillio siedział obok niego i mruczał coś, przestał 

jednak, gdy wrócili Kriss z Azeamirem. 

– Brzydkie rany – powiedział. – Śpi. 

– Nie śpię – wymamrotał wampir, nie otwierając powiek. – Jest tu dziewczyna?  

– Jestem – odparła Kriss.

– Podejdź tu.

Zbliżyła się powolnym krokiem, jakby podchodziła do rannego wilka, gotowego nagle 

rzucić jej się do gardła. Porównanie, z czego zdała sobie nagle sprawę, było aż nazbyt trafne. 

Przezwyciężyła  jednak  niepokój  i  przykucnęła  obok  szczurołapa.  Karat  poruszył  się  pod 

kocem i powoli, jakby każdy ruch sprawiał mu ból, wydobył rękę na zewnątrz. Wyciągnął 

dłoń w kierunku dziewczyny i otworzył palce. Kriss ujrzała swój wisiorek z czteroramienną 

gwiazdą. Wzięła go ostrożnie do ręki, a Karat przykrył się szczelniej kocem.  

– Weź go sobie – mruknął. – Tak jak mówiłem. Przynosi pecha.

Zasnął  albo  przynajmniej  tak  wyglądał.  Kriss  usiadła  na  swoim  legowisku  i 

obejrzawszy  wisiorek  z  obu  stron,  powiesiła  go  sobie  na  szyi.  Potarła  gwiazdę  palcem 

wskazującym  i  poczuła  jakby  przeskoczyła  po  niej  iskra.  Impuls  magiczny.  A  więc  już 

wkrótce. Jeszcze jedna noc. Wytrzymać jeszcze jedną noc.

– Czemu? – Vermillio przerwał jej rozmyślania. Patrzył na nią, gdy podniosła się i 

zaczęła rozwieszać ubranie przy ogniu. – Czemu pomogła Karatowi? Czemu nie uciekła? 

Wzruszyła ramionami, nie znajdując sensownej odpowiedzi. Spojrzała na Vermillia, 

ten jednak nie spuszczał z niej wzroku. Czekał.  

–  Nie wiem – rzekła.  –  Byłam przerażona.  Zrobiłam pierwsze,  co przyszło  mi  do 

głowy.  

– Kriss bardzo dzielna. Nie boi się żmija.

– Boję się. I nie jestem dzielna.

– Co gorszego w Archen niż żmij? Przed czym Kriss ucieka?

Nie odpowiedziała. Skończyła wieszać swoje rzeczy i wróciła na legowisko. Zerknęła 

na Vermillia, a on wciąż czekał na jej odpowiedź. Wyglądał jakby mógł czekać bardzo długo. 

Był wampirem. Miał czas. Postanowiła zmienić temat.

– Czy on… – zerknęła na Karata. – Czy on wyjdzie z tego?

– Tak – odpowiedział Azeamir. – Niewiele rzeczy może zabić wampira. 



Kriss pokiwała głową. Słyszała opowieści. Drewniany kołek prosto w serce. Woda ze 

świętego źródła. Światło. Przede wszystkim słoneczne światło.  

Poczuła kolejną iskrę na wisiorku z gwiazdą. Kolejny impuls. Wkrótce. Wytrzymaj. 

Zamyślona,  dopiero po dłuższej  chwili  zauważyła,  że  Azeamir  nie spuszcza z niej 

wzroku. Odwróciła głowę i położyła się na posłaniu. Moment później wampir usiadł twarzą 

do ognia i swoim zwyczajem patrzył w płomienia, a ona otworzyła oczy i patrzyła na jego 

profil i próbowała zrozumieć, jak to wszystko jest możliwe.

Nie zauważyła nawet, kiedy zapadła w drzemkę. Ocknęła się zdrętwiała, nie czując 

lewej  nogi  i  nieco  rozkojarzona.  Poruszyła  się,  a  krążenie  powróciło  ze  znajomym 

mrowieniem i niezbyt napastliwym bólem.  

Obok ogniska Vermillio bawił się kartami. Chwytał kolejne wargami i próbował je 

posłać przed siebie jak dziewczyna w ostatniej sztuczce. Kręciły się i wirowały zamiast lecieć 

prosto, zamiast sunąć w powietrzu jak po tafli wody – przypominały kuropatwy ustrzelone w 

locie, a nie łagodnie szybujące orły. Zauważył, że się mu przygląda i uśmiechnął się nieco 

zawstydzony. 

– To nie takie proste, jak się wydaje – stwierdził.

– Wymaga dużo ćwiczeń – odpowiedziała. Rozejrzała się po komnacie – Gdzie Karat?

–  Zaraz  za  tobą  –  odezwał  się  znajomy  głos.  Obróciła  głowę  i  ujrzała  wampira 

siedzącego pod ścianą i czyszczącego pierścienie na palcach. Gdyby nie podarte ubranie, w 

życiu nie podejrzewałaby, że parę godzin wcześniej był bliski śmierci. O ile faktycznie mógł 

umrzeć.

– Dobrze… wyglądasz – rzekła. Czekała na coś w rodzaju „dzięki tobie.” Na próżno. 

Karat zajęty był własnymi dłońmi i zdobiącymi je klejnotami. 

– Kiedy kolejny pokaz? – zapytał Vermillio.

– W każdej chwili – odparła. – Gdy tylko Azeamir wróci.

–  Jestem  –  szczęknęła  furta  i  szczurołap  pojawił  się  w  pomieszczeniu.  Jak  na 

zawołanie, pomyślała.

Usiadła  tak  jak  poprzednio,  plecami  do  ogniska,  twarzą  do  świecy,  z  obliczem 

pokrytym jasnym pudrem i dłońmi gładzącymi ostrza trzech małych noży. Przetasowała karty 

parokrotnie i wzięła do ręki pierwsze cztery. Położyła po jednej przed każdym z wampirów, 

koszulką do góry,  ostatnią zaś wetknęła sobie za dekolt,  chowając całą kartę pod koszulą. 

Śledzili jej dłonie i obserwowali jej piersi unoszące się pod ubraniem. 



– Gdy dam wam znać, odkryjecie swoje karty. Po kolei. 

Wzięła po jednym nożu do każdej dłoni i zaczęła nimi żonglować, chwytając ostrza 

kolejnymi palcami – najpierw kciukiem i wskazującym, później wskazującym i środkowym i 

tak  dalej  zataczając  pełne  koło.  Każda  dłoń  pracowała  w  swoim  rytmie,  w  idealnej 

przeciwfazie z drugą. Wampiry patrzyły jak zahipnotyzowane na jej oszczędne ruchy, ona zaś 

uspokoiła  oddech,  odnalazła  swoje  tempo  i  spojrzała  na  nich.  Wstała  powoli,  ostrożnie, 

dostosowując każdy ruch do przyjętego rytmu. Gdy stanęła przed nimi wydawała się ideałem 

harmonii i równowagi. 

– Vermillio  – odezwała się.  Jej  głos był  opanowany,  cichy i  pogodny.  Mężczyzna 

odwrócił kartę i przemówił:

– Siódemka trefl.

– Trefl  – odpowiedziała  Kriss. Na jej  twarzy niespodziewanie wykwitła  mieszanka 

brązowych i  zielonych plam. Moment  później  wampiry rozpoznały w niej  kawałki  kory i 

liście,  mętne  jak  odbicie  w  wodzie,  ale  rozpoznawalne.  Vermillio  jęknął  zauroczony. 

Dziewczyna  natomiast  kontynuowała  –  Ziemia.  Matka  wszelkiego  stworzenia.  Upór  i 

wytrzymałość.  –  Prawą  dłonią  chwyciła  podrzucany  nóż  i  zacisnęła  palce  na  ostrzu  tak 

mocno, że widać było wszystkie żyły. Karat wciągnął gwałtownie powietrze, ale wypuścił je 

z pomrukiem zawodu, gdy Kriss rozluźniła chwyt i wróciła do żonglerki bez najmniejszego 

skaleczenia.   

– Karacie.

– Dwójka karo.

– Karo. Powietrze – zniknęła plątanina liści i kory, jej miejsce zaś zajął błękit nieba i 

wolno przepływające po nim chmury.  Kriss dostrzegła  kątem oka jak pięści  Azeamira się 

zaciskają. Chyba nie był świadomy własnej reakcji. – Jest wszędzie i wciąż jest największym 

bogactwem. Zmienność, gracja. – Nóż w lewej dłoni dziewczyny stanął pionowo na opuszce 

jej wskazującego palca. Stał tak przez minutę, może dwie. Przez ten czas nie drgnął ani o 

włos.  Wydawało  się,  że  zawisł  w  pustce,  że  stałby  tak  nawet  i  bez  jej  dłoni.  W końcu 

poszybował w powietrze i dziewczyna wróciła do rutynowej żonglerki. Przeszła się między 

wampirami, obchodząc każdego z nich z różnych stron, poruszając biodrami w rytm muzyki, 

którą tylko ona słyszała. Widziała w ich oczach to, co chciała zobaczyć: oni przestali być 

wampirami,  a ona ofiarą.  Przez ten krótki  moment  dzielący ich od końca pokazu oni  nie 

istnieli, a ona była wszystkim. Absolutnie wszystkim.   

–  Azeamirze  –  rzekła  wreszcie,  ponownie  stając  przed  nimi.  Czuła,  że  dłonie 

zaczynają ją boleć od ciągłej pracy.  



– Walet pik. 

–  Pik.  Woda.  Dawca  i  złodziej  życia.  Chłód,  tajemniczość,  szlachetność  –  na  jej 

obliczu  pojawiły  się  refleksy  światła  odbijanego  od  wodnej  tafli.  Słonecznych  promieni 

lśniących  na  grzywkach  małych  fal.  Azeamir  był  pewien,  że  gdyby  tylko  wsłuchał  się 

wystarczająco  mocno,  usłyszałby  szum  morza.  Dziewczyna  błyskawicznie  kucnęła  i 

skrzyżowała oba noże nad płomieniem ogniska. Buchnęła para, a Kriss wstała, obróciła się 

przodem do wampirów i ukłoniła się nisko. Vermillio klaskał, Karat dołączył do niego po 

krótkiej  chwili.  Azeamir  przyglądał się jej  z czymś,  czego znowu nie mogła rozpoznać… 

Podziw? Niepokój? Nie wiedziała.

– Magia – odezwał się.

– To tylko prosty dar – odparła skromnie. – Widzieliście to, co chcieliście zobaczyć.

–  Akurat  –  odpowiedział  i  odszedł  na  swoje  posłanie  z  niewyraźną  miną.  Była 

bezpieczna. Odetchnęła z ulgą, pozbierała swoje rzeczy i położyła się na swoim legowisku.  

– A co z czwartą kartą? – odezwał się Karat.

– As kier – odpowiedziała z zamkniętymi oczyma. Wciąż czuła papierowy prostokąt 

na swoich piersiach.

– A co oznacza?

–  Ogień.  Dawca  ciepła,  obrońca  –  odpowiedziała,  a  w  myślach  dodała:  „Pasja, 

niebezpieczeństwo.” Sen nadchodził wolno, dając jej mnóstwo czasu na myślenie.

Obudziła się nagle, gwałtownie porzucając okowy snu. Na ustach czuła cudzą dłoń, 

więc szarpnęła całym ciałem. Dopiero wtedy zauważyła,  że przyciskał jej piersi kolanami. 

Ledwie mogła oddychać. 

– Bądź cicho – Azeamir szepnął jej do ucha. Nie zwolnił uścisku. Oddychało jej się 

niemożliwie ciężko.

– Uspokój się, mówię – wyszeptał raz jeszcze. Czuła jak jego wargi muskały jej ucho. 

Mówił tak cicho, że niektóre z jej własnych myśli wydawały się głośniejsze. Uspokoiła się, 

zgodnie z poleceniem. Ponownie położyła głowę na kawałku zrolowanego koca. Utkwiła w 

nim badawcze spojrzenie i dopiero teraz zauważyła jak pot zbiera mu się na skroniach, a oczy 

wędrują niepewnie na boki. 

Powoli  zabrał  dłoń  z  jej  ust  i  nakazał  milczenie.  Pomógł  jej  wstać.  Widziała,  że 

ognisko ledwie się tli, a w jego słabym blasku dostrzegła nieruchome sylwetki Vermillia i 

Karata. Spali. 



Poprowadził  ją  w  kierunku  kraty.  Była  tak  zdenerwowana,  że  poczuła  magiczny 

impuls  dopiero  za  drugim sygnałem.  Gwiazda  na  jej  wisiorku  drżała  lekko.  Było  późno. 

Bardzo późno. Wiedziała, że na zewnątrz słońce jest niemal w zenicie. 

Zbliżyli się do kraty, a Azeamir zerknął na śpiących towarzyszy. Żaden z nich się nie 

poruszył. Obrócił się twarzą do Kriss, nachylił się jej do ucha i wyszeptał:

– Gdy otworzę, oni na pewno się obudzą. Musisz zamknąć kłódkę od zewnątrz. 

– Azeamirze…

– Cicho! Zamknij się i słuchaj! Musisz przeskoczyć na drugą stronę kanału. Nie będą 

mogli  cię gonić.  Trzymaj  się tej  ściany i  idź przed siebie.  Przy trzeciej  odnodze skręć w 

prawo i idź prosto. Trafisz na przystań. Będziesz wolna.

– Czemu…

– Milcz! – posłał spojrzenie dwójce szczurołapów. Vermillio się poruszył. Może przez 

sen. Może nie. Azeamir zdecydował nie tracić więcej czasu. Ostrożnie włożył klucz do zamka 

i popatrzył Kriss w oczy. Uśmiechnął się łagodnie. 

Później przekręcił klucz w zamku i jednym ruchem zdjął kłódkę z kraty. Karat uniósł 

głowę znad legowiska i przyjrzał się im uważnie. Nim którekolwiek zdążyło powiedzieć choć 

słowo, poderwał się z miejsca i warknął:

– Wstawaj, Vermillio. Obiad ucieka!

Azeamir podał dziewczynie kłódkę i wskazał na kratę.

–  Uciekaj!  –  syknął.  Vermillio  podniósł  się  z  legowiska  z  nieco  zaspanym 

spojrzeniem, ale szybko wyszczerzył kły. – Uciekaj, do cholery!

Kriss chwyciła za kratę i otworzyła ją ze skrzypnięciem zawiasów. Zamknęła ją, gdy 

tylko znalazła się po drugiej stronie i nałożyła kłódkę. Zamek chodził ciężko, a sama kłódka 

była tak duża, że dziewczyna miała problemy z przekręceniem klucza. 

– Zejdź mi z drogi, Azeamirze – rozkazał Karat.

– Nie.

– Nie rozumiesz? Jeśli ją wypijemy, odzyskamy siły! – namawiał szczurołap, zbliżając 

się do Azeamira nieco z lewej strony. Vermillio szedł od prawej, przygarbiony, gotowy do 

ataku.  – Wyjdziemy na miasto  i  będziemy ucztować!  Zemścimy się  na całym Archen!  – 

Zapadka w kłódce zaskoczyła, ale klucz przekręcił się tylko do połowy. Kriss siłowała się z 

nim,  czując  jak  gwiazda  na  wisiorku  coraz  mocniej  wibruje.  Była  rozgrzana.  Szybciej!, 

zdawała się mówić. Odpowiedz! Odpowiedz, Kriss! Karat tymczasem kontynuował – Ustąp z 

drogi  Azeamirze.  To będzie  koniec.  Koniec z  kanałami,  szczurami  i  smrodem.  Wolność! 

Wolność i tyle świeżej krwii, ile zapragniesz! – byli o parę kroków od Azeamira, gdy klucz 



nareszcie zaskoczył i kłódka się zamknęła. Karat nie czekał dłużej. Rzucił się na towarzysza i 

zwarli się na moment w niedźwiedzim uścisku. Azeamir przechylił się na bok, pozwolił, żeby 

impet Karata zadziałał na jego korzyść i moment później siedział okrakiem na wampirze. Nim 

zdążył zadać choćby jeden cios, Vermillio wpadł na niego i zrzucił z Karata. Przeturlali się 

we  dwójkę,  aż  Azeamir  chwycił  przeciwnika  za  gardło,  poderwał  się  z  ziemi  i  rzucił 

Vermilliem o ścianę jak workiem kartofli. Czaszka stuknęła o kamienie i wampir osunął się 

na posadzkę mamrocząc coś pod nosem.    

Karat zaatakował błyskawicznie. Pazurami rozorał policzek Azeamira, a kopnięciem 

pod kolano pozbawił go równowagi. Kolejny cios złamał szczurołapowi nos, jeszcze następny 

rzucił na ziemię. Azeamir charczał i pluł gęstą, oleistą krwią, a Karat spojrzał na dziewczynę i 

ruszył do furty.

– Daj mi klucz – powiedział, wyciągając przed siebie ociekającą posoką dłoń. – Daj 

mi klucz, ślicznotko.

Gwiazda wariowała, lecz Kriss czekała. Jeszcze moment. Jeszcze chwilka. Coś kazało 

jej czekać. 

– Daj klucz, nim… – Karat był już prawie przy kracie, gdy Azeamir chwycił go od 

tyłu za ramiona i pociągnął na ziemię.

– Uciekaj! – wrzasnął. Karat uderzył go pod żebra, a wampir tylko jęknął i powtórzył 

błagalnym głosem – Uciekaj, Kriss!

Chyba dopiero wtedy dotarła do niej świadomość tego, co musi zrobić. Tego, co od 

początku miała zrobić. To miało się tak skończyć. To musiało się tak skończyć.  

Chwyciła wisiorek z gwiazdą i poczuła jak metal parzy ją w dłoń. Wysłała impuls, 

pojedynczy magiczny sygnał i rzuciła wisiorek w głąb pomieszczenia. 

Na  ułamek  sekundy zapanowała  absolutna  cisza.  Karat  i  Azeamir  znieruchomieli, 

zaskoczeni  zachowaniem  dziewczyny.  Odpowiedzią  dla  ciszy  okazał  się  huk  –  grzmot 

potężnej burzy, której sam środek znalazł się kilka metrów nad nimi. Spojenie komnaty w 

mgnieniu oka rozerwały na strzępy potężne szczeliny, a olbrzymie kamienne płyty poczęły 

spadać na posadzkę otoczone chmurami  pyłu  i  deszczem drobnego gruzu.  Przez coraz to 

większe  wyrwy  wpadały  wstęgi  słonecznych  promieni,  zalewając  pełną  kurzu  komnatę 

rozszczepionym światłem. Pośród huku pękających kamieni i osypującego się stropu pojawiły 

się  wrzaski  wampirów  i  swąd  płonącego  truchła.  Kriss  nie  słyszała  nigdy  głosów  tak 

cierpiących, skrzeczących, piszczących, krztuszących się i ryczących, jakby tylko we wrzasku 

mogły odnaleźć najdrobniejsze bodaj ukojenie w potwornym bólu. Agonia zdawała się trwać 

w  nieskończoność,  rozbrzmiewając  echem  pod  sklepieniami  kanałów,  mknąc  pod  całym 



miastem,  docierając  do każdego mrocznego  zakamarka  ukrytego  pod skąpanym w słońcu 

Archen. 

Wrzaski  zginęły,  słabnąc  stopniowo,  jak  płacz  kołysanego  dziecka.  Po  chwili 

przypominały już tylko ciche jęki i ledwie słyszalny lament. W końcu ucichły zupełnie. 

Kriss trzymała się kraty, wciąż skrytej w kałuży mroku i krztusiła się wszechobecnym 

pyłem. Oczy jej łzawiły, a przed sobą widziała tylko jasną chmurę kurzu i słyszała słabnący 

rumor  osuwających  się  kamieni.  Wszystko  wypełniał  smród  spalenizny  i  prochu 

strzelniczego. 

Podczołgał się do kraty i opadł na plecy. Od piersi w dół miał tylko zwęglone szczątki. 

Wyglądał, jakby wydostał się z beczki płonącej oliwy. A mimo to poznała go.  

– Azeamirze – jęknęła. Padła na kolana i wyciągnęła dłoń przez kratę. Prawie mogła 

go dotknąć. Prawie. Ledwie muskała opuszkami jego poparzoną skórę i zaciskała zęby na 

drżącej wardze. – Azeamirze…

– To już koniec – odpowiedział cicho. – Nareszcie koniec.

– To wszystko moja wina. Ty nie powinieneś… ty nie byłeś taki, jak…– brakowało jej 

słów. Tak okropnie brakowało jej słów. – Ty nie powinieneś… 

– Nie znasz mnie – odparł.  Nie patrzył  na nią.  Oczy miał  zamknięte,  a na twarzy 

zastygł mu grymas bólu.

Podniosła  się  i  przekręciła  klucz  w  zamku  dysząc  ze  złości.  Otworzyła  kratę  i 

przykucnęła obok wampira. Chwyciła jego dłoń i nie puściła, gdy jęknął cicho.

– Czemu musiałeś mi pomagać… – wyszeptała, raczej do siebie niż do niego. Mimo to 

odpowiedział:

– Byłoby łatwiej… gdybym był… potworem, prawda? – wymamrotał.

– Czemu chciałeś mi pomóc? Czemu chciałeś mnie uratować?

– Udało mi się, czyż nie?

– Ty głupcze, to ja was zabiłam! – mówiła przez łzy. – Ja zabiłam Nethecka, a teraz 

was! 

–  Nie  uciekałaś  przed  niczym  –  wyjęczał.  Mówienie  sprawiało  mu  ból.  Pokręciła 

głową. Uśmiechnął się, ale był to bolesny uśmiech.

– Vermillio… miał rację. Jesteś bardzo dzielna. Cały czas… grałaś. Jesteś asem kier – 

zakrztusił się i głos mu ochrypł – A my… jak te jokery – przeciągnął palcem po gardle. 

Zamilkł.  Mówiła  do  niego,  biła  go  po  piersiach  i  głaskała  po  twarzy,  ale  już  nie 

przemówił.  Gdy  była  pewna,  że  to  koniec,  wstała  i  ruszyła  przez  komnatę.  Pył  opadał 

stopniowo i Kriss widziała nad głową błękit nieba i rozpaloną kulę słońca. Po kamieniach 



weszła  na  rumowisko  i  wydostała  się  na  zewnątrz,  na  szeroki  plac  otoczony  kordonem 

żołnierzy i starymi budynkami.  Grupa kilkunastu mężczyzn w eleganckich szatach stała w 

bezruchu i obserwowała powstałą wyrwę z niesmakiem, jak dziurę w lubianym stroju. Na jej 

widok podniesione głosy zamieniły się w szepty i mamrotanie.

Gdy tylko wydostała się na zewnątrz, przypadł do niej młody chłopak z kozią bródką i 

gnom w ciemno brązowym skafandrze.  

– Udało się, Kriss! – krzyczał młodzieniec. – Udało ci się!

– Martwiliśmy się, dziecino – odezwał się gnom. – Nie dawałaś znaku życia tak długo, 

a  ładunki  były  już  przygotowane…  znaleźliśmy  cię  przed  świtem.  Amulet  spisał  się 

doskonale. Kriss…

– Nie teraz, Brego – odparła cichym głosem. 

– Co… – zaczął młodzieniec. – Kriss, zostałaś arcymagiem! Najmłodszym w historii. 

Utarłaś starym nosa jak diabli. A teraz…  

– Proszę cię, Evan. Nie teraz. Jutro. Teraz daj mi spokój – powiedziała nie podnosząc 

głosu i minęła ich. Szła powoli,  czując na sobie spojrzenia żołnierzy i zebranych magów. 

Słońce odbijało się od lśniących napierśników i tarcz, a dziewczyna nie mogła pozbyć się 

wrażenia, że z jakiegoś powodu nie pasuje tutaj. Że tak naprawdę została tam na dole, wśród 

smrodu, pyłu i śmierci. 

– Kuglarskie sztuczki – warknął jeden z magów do swego towarzysza. – To ma być 

magia?!

– Co tam się stało? Czy oni na pewno nie żyją? – dopytywał się inny.

–  Z  pomocą  gnoma  i  kilku  beczek  prochu  każdy  potrafiłby…  –  szeptał  jeszcze 

kolejny. 

– Arcymag? Kobieta arcymag? Nie rozśmieszajcie mnie.

– Ale wypełniła zadanie…

– Tak, jednakże…

– Czy ona naprawdę jest taka młoda?

– Ależ cuchnie…

– Ona…

– Ja…

Nie słyszała tych głosów. Była świadoma, że istnieją, ale przechodziła obok magów 

obojętnie, a ich słowa nie mogły wyrządzić jej krzywdy. Nie po tym, co już przeszła. Głosy 

cichły w miarę jak uparcie stawiała nogę za nogą i kroczyła przed siebie z dumnie uniesioną 



głową, z oczyma utkwionymi gdzieś tam, z wargami ściśniętymi od złości i wstrętu. Szła, a 

tłum gapiów rozstępował się przed nią jak przed trędowatą.      

Nie wiedziała jak długo jej zabrało nim dotarła do zajazdu, w którym miała wynajęty 

pokój. Zrzuciła z siebie ubranie, umyła się, później napełniła mosiężną wannę raz jeszcze i 

umyła się po raz wtóry. Gdy poczuła się naprawdę czysta, wytarła się ręcznikiem i położyła 

nago  na  sztywnej  pościeli.  Leżała  bez  ruchu  przez  parę  chwil,  po  czym  podniosła  się  i 

podeszła  do  okna.  Zamknęła  okiennice,  zaciągnęła  kotary.  Dopiero  wtedy,  w  absolutnej 

ciemności  położyła  się  na  łóżku,  z  jej  oczu  popłynęły  łzy,  a  zęby zacisnęła  na  własnym 

przegubie. W jakiś czas później, ssąc wolno napływającą krew, nareszcie zasnęła.
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