
Myślałem, że moje urodziny będą czymś, z czego będę mógł się cieszyć. 
Czekałem na ten dzień przez całe moje życie i myślałem, że będę je miło 
wspominać. Z wielkimi oczekiwaniami spoglądałem na zegary powieszone na 
średniowiecznych ścianach i w różne kalendarze, jakbym mógł je popędzić 
wzrokiem. 

Teraz już wiem, że nigdy nie zapomnę tego dnia. Do końca życia będę się 
obwiniać; jestem tego pewien. 

Mój najlepszy przyjaciel – który nie pochodzi z królewskiego rodu– zamiast 
świętować razem ze mną dzień mojej pełnoletności i otrzymanie insygnium władzy – 
jako że jestem najstarszym kandydatem – postanowił otruć moją matkę i jedyną 
siostrę. Nigdy mu tego nie wybaczę. Teraz już rozumiem, co miał na myśli ojciec, gdy 
dwa lata temu zginął mój starszy brat – nigdy nie ufaj ludziom, którzy nie należą do 
wyższych sfer; baw się nimi i okazuj im złudną nadzieję, by móc nimi manipulować, 
aby oni z kolei ci wiernie służyli. Bez żelaznej ręki nie stworzysz nawet dachu pod 
głową, zwykł mówić mi w dzieciństwie. 

Nie rozumiem, dlaczego Lorin to zrobił. Zawsze był wiernym i oddanym 
podwładnym, a także najlepszym kompanem. Nigdy w niego nie zwątpiłem i broniłem 
go, gdy ten narozrabiał. Dlaczego więc zrobił mi coś takiego? Dlaczego chce odebrać 
mi dwie najważniejsze osoby na świeci z tych, które mi zostały? 

Nasz najlepszy medyk, który zareagował na wezwanie jak pocisk pioruna, tego 
samego dnia wyznał mi, memu młodszemu bratu – Ingmarowi, i ojcu – Girionowi VII, 
że mają tylko trzy dni życia. To była dla nas wszystkich straszna nowina. Ale, gdy 
medyk zatlił nam w sercu płomyk nadziei, zgłosiłem się na ochotnika. Wiedziałem, że 
tylko ja będę w stanie wykonać te zadanie. 

Tylko ja mogę uratować matkę i moją małą, siedmioletnią Almerę. 
 
–Bracie, stój! Proszę cię, zatrzymaj się i ponownie rozważ ten pomysł! – 

Lamentował jasnowłosy, przyklejony do kolana swego starszego brata. 
–Ingmarze, to ja cię proszę, księciu nie przystoi takie zachowanie – skarcił go 

niebieskooki, potrząsając nogą tak, by uwolnić dolną kończynę. 
Jasnowłosy upadł na ziemię ze skrzywieniem na twarzy i piorunował spojrzeniem 

piętnastolatka. Ale szybko się otrząsnął z poczucia gniewu i wstając, stał dokładnie w 
cieniu brata. Tupiąc ruchliwie stopą, chciał dać mu jasno do zrozumienia, że nie 
popiera tego pomysłu. 

Książę o włosach w barwie ciemnego karmelu właśnie zawiązywał do siodła 
swego rumaka dwa niewielkie worki. 

–Ingmarze, przecież wiesz, że tylko ja mogę to zrobić – rzucił, gdy stał 
naprzeciwko czarnego ogiera. Wymusił uśmiech i głaskał konia po grzywie, 
serdecznie witając go półukłonem. – Witaj, Elgandrze. Mam nadzieję, że jesteś 
gotowy na naszą wyprawę. 

–Nie mogę się już doczekać, Roi – rozległ się delikatne echo szumiącego głosu 
rumaka w stajni. 

Ingmarowi szybko przeminęły wszelkie złości i zbliżył się do konia z szerokim 
uśmiechem na ustach. 

–Nigdy mi się to nie znudzi – wyznał zauroczony tym dźwiękiem. 
Nayer spojrzał się na dwunastolatka i zachichotał pod nosem, wypinając klatkę do 

przodu i podnosząc głowę z pewną dumą. 
–Wszyscy wielcy królowie mogą mi zazdrościć – przechwalał się z satysfakcją. 
Jasnowłosy przewrócił oczami i zaczął kręcić głową. Znał swojego brata i 

wiedział, że jeśli zaraz się stąd nie wydostanie, po raz setny będzie wysłuchiwał 
znanej wszystkim opowieści. Co prawda, sam mu zazdrościł, że ten właśnie koń 
wybrał Nayera na swego pana, ale nic nie mógł na to poradzić. 

–Posłuchaj mnie, Ingar, nie mam innego wyboru – nagle spoważniał i spojrzał się 
ze strachem i winą w oczach. – To ja jestem odpowiedzialny za to, że zostały otrute. 
A poza tym, tylko ja mogę to zrobić. Ojciec jest zbyt zajęty naszym królestwem, by 
wyruszyć na samotną podróż i zostawić wszystko na pastwę jakiś barbarzyńców, a ty 
niedoszkolony i jeszcze za młody, by wyruszyć na pewną śmierć – wyjaśnił, 
poprawiając uprząż. 



Ingmar już od samego początku rozumiał, dlaczego jego starszy brat zgłosił swoją 
kandydaturę. Wiedział, że on sam nie przetrwałby nawet jednego dnia. Zdawał sobie 
nawet sprawę, że król nie może tak lekkomyślnie postępować. Ale, tylko jedna, 
jedyna rzecz, krzyczała mu do ucha, która się temu sprzeciwiała. 

Młody królewicz złapał swojego brata za rękaw i ze łzami w oczach, spojrzał się 
na niego ze smutkiem wypisanym na twarzy. 

–Ale ty też możesz odejść – wyszeptał łamiącym się głosem. 
Nayer spojrzał się na dwunastolatka i od razu pojął znaczenie jego słów. Odszedł 

od Elgandra i zbliżył się do młodszego brata. 
–Nie martw się, powrócę cały i zdrowy, sam zobaczysz – pocieszał go złudnie. 
Następnie nie mogąc powstrzymać emocji, szybko wskoczył na grzbiet swego 

rumaka i nie obdarzając Ingmara ani spojrzeniem, wystrzelił ze stajni jak strzała. 
Nayer dobrze rozumiał, o co chodziło Ingmarowi. Od małego uważał, że ciąży na 

nich straszliwa klątwa po rozmowie z wyrocznią. Co prawda, nikt nigdy nie widział 
wyroczni w całym rodzie Groseille, dlatego Ingmar wziął głęboko do siebie te słowa. 

Niebieskooki opuściwszy właśnie bramy swej posiadłości, skręcił w najbliższą 
uliczkę prowadzącą do lasu Goderwarku i trwając w morzu myśli, dygotliwą ręką 
pogłaskał czarną grzywę swego zwierzaka. 

–Jak myślisz, klątwa krwi jest prawdziwa? Czy i ona mnie dosięgnie, gdy 
przekroczę tereny przeklętego lasu, w którym górują istoty magiczne i złe moce, 
sprzeciwiające się naszej hierarchii? – Zapytał cichym piskiem w głosie. 

Elgander biegł w zupełnej ciszy. Z łatwością pokonywał różne przeciwności losu i 
omijał wszelkie zagrożenia. Kiedy znalazł się na moście Wszelności, postanowił 
wreszcie odpowiedzieć na pytanie jego właściciela. 

–Roi, klątwy wyroczni różnie są rozumiane i nie można wywnioskować, o kogo… 
– Zarżał głośno, gdy poczuł, jak niebieskooki go ciągnie za lejce i spowalnia. 

–„Gdy pierwszy sięgnie dwójki i zera, woda przyjmie jego ciało do swego 
grobowca” – zacytował królewicz, przełykając ze strachem ślinę. – Jej słowa się 
ziściły odnośnie brata Lavera. Gdy ukończył dwudziestkę, podczas jego podróży po 
wielkim morzu Assckrafiel, potwory morskie zatopiły jego okręt, a jego samego 
pożarła krwiożercza syrena! 

–Hm, masz rację, ale… 
–„Drugi, zanim się obejrzy, będzie wyśmienitą wykałaczką na Oko, gdy chwałę 

załaknie” – wymówił kolejne słowa usłyszane przez Ingmara, gdy ten miał pięć lat. – 
Tutaj jej słowa też się ziściły, ponieważ podczas wyprawy na południe, dostał się do 
groty, gdzie pożarł go cyklop. Oko było wyraźną podpowiedzią! 

–„Gdy korona przekroczy linię lasu Goderwark, śmierć zawładnie jego duszą i 
oszołomi jego umysł, by mógł poznać smak poświęcenia” – szybko wtrącił się rumak, 
podskakując dookoła ze zdenerwowaniem. – Te słowa nie posiadają żadnej 
wskazówki, że tu chodzi o ciebie! – Krzyknął koń, rwąc się do góry. 

Nayer spadł z konia i poturlał się przez niewielką górkę. Ale szybko się otrząsnął i 
wstał szukając wzrokiem swojego miecza, który mu się po drodze zawieruszył. 

–To nie było szlachetne zachowanie, Elgandrze – wymówił z niezadowoleniem, 
chowając ostrze w pochwie. 

–To miały być moje słowa – kłócił się rumak, również niezadowolony z tych słów. 
Książę zaśmiał się pod nosem i z uderzającą zmianą nastroju, wczołgał się na 

górkę i wsiadł na konia, głaszcząc go po grzywie. 
–Zaiste, masz rację – odpowiedział z nonszalancją słyszalną w głosie. 
 
–Roi…! Nie! – Zajęczał Elgander. 
–Zostań tu na wszelki wypadek, nie chcę, by coś ci się stało – szeptał, wiążąc 

lejce dookoła pnia drzewa. Spojrzał się ponownie na konia i pożegnał go, zaczął biec 
przed siebie. 

Czarny rumak się wiercił i próbował przełamać liny, które go więziły. Rżał i walił 
kopytami w drewno, by się uwolnić. Swoimi oszalałymi, czarny jak noc ślepiami, 
miotał po całym terenie, próbując przyciągnąć swojego właściciela. Koń wiedział, że 
jeśli się nie uwolni, będzie już za późno. 



Nayer próbował się skoncentrować na swoim zadaniu, by zagłuszyć litanie 
wołane przez jego rumaka. Czuł się potwornie, że tak go potraktował, zaraz po tym, 
gdy znalazł trop swojego dawnego przyjaciela. Szczerze wierzył, że dalsze słowa 
klątwy krwi się wypełnią, dlatego nie chciał ryzykować życia Elgandra. A poza tym, 
jeśliby zginął, musi się znaleźć ktoś, kto opowie o tym jego rodzinie. 

Niespodziewanie do jego bębenków dostał się dźwięk stąpania po trawie, szelest 
krzaków i łamanie patyków. Tym razem nie da za wygraną. 

–Lorin! Zatrzymaj się natychmiast! – Wrzeszczał na całe gardło. 
Ale czarnowłosy ani śnił mu odpowiedzieć. Chłopiec przyspieszył i z większą 

szybkością pokonywał czeluście lasu, zrównując się z wiatrem. Widać było, że miał 
coś na duszy, skoro chciał ponownie zbiec księciu. 

Nayer widząc odpowiedź chłopca, pokręcił głową i postanowił, że nie da się dwa 
razy nabrać. Nie gonił go tylko dlatego, że tak mu rozkazano, czy też tylko dla 
zemsty. Chciał poznać jego wersję wydarzeń, gdyż nie dopuszczał do siebie 
wiadomości, że Lorin go zdradził. Próbował sobie wmówić, że może ktoś go do tego 
zmusił. 

–Lorin, stój! – Nawoływał go przez cały ten czas. 
Nagle czarnowłosy zatrzymał się na polanie. Stał do niego plecami i nie miał 

odwagi spojrzeć mu w twarz. To zbyt bardzo bolało… 
–Proszę, wytłumacz mi to wszystko! – Błagał, ciężko dysząc po tak ostrym biegu. 
W ciszy odliczał kroki, jakie dzieliły go od tego, który otruł jego najbliższych, a 

którego znał od dziecka. 
–Lorin, powiedz mi, co się stało?! Dlaczego to zrobiłeś?! O co tu chodzi?! Ktoś cię 

zmusił do tego?! Mi możesz powiedzieć wszystko! Lorin, odezwij się, proszę! 
Cisza panowała na polanie, potęgując niezręczność sytuacji, w której się znaleźli. 

Poły ich peleryn delikatnie falowały na zimnym wietrze, a niemrawy chichot i łkanie z 
coraz to większą siłą się nasilały i aż dudniły w uszach. 

Nagle czarnowłosy odwrócił się powoli i ze łzami w oczach, kręcił rozbawiony 
głową w stronę niebieskookiego. Odchylając materiał swej peleryny, z cynicznym 
uśmieszkiem, czekał na odpowiedni moment, by mu coś pokazać. 

–Nayer, jakiś ty jesteś głupi! – Wrzasnął podstępnym, a zarazem grubiańskim 
głosem. – Pogódź się z tym, że nie jesteśmy przyjaciółmi od samego początku, 
dlatego nie mam ci nic do powiedzenia. Jesteś dla mnie tylko zwykłym, nędznym 
narzędziem, którego łatwo się wykorzystuje. 

–Lorin, o co ci chodzi? Co masz na myśli?! – Zajęczał przestraszony. 
–A to mam na myśli – szepnął z podstępnym uśmieszkiem i podwinął rękaw, po 

czym ujawnił mu swoje przedramię. 
Ten widok ziścił jego najgorsze sny. Nayer nigdy nie podejrzewał, że Lorin należy 

do Zdradzieckich Węży, grupy ludzi i istot, którzy potępiają wszelkimi regułami 
hierarchii i panowania rodu królewskiego. 

Postawił jeden krok do tyłu i nie wiedział już, co ma o tym sądzić. To było dla 
niego zdecydowanie zbyt wiele. 

Lorin jest zdrajcą! Okłamywał mnie od samego początku! Jak on mógł?! A ja mu 
jak tępy osioł wierzyłem! Nigdy mu tego nie wybaczę! – wrzeszczał sobie w myślach.  

Nayer pozostając w swojej strefie myśli, nie dostrzegł zmiany, jaka zaszła dookoła 
niego. Kiedy się jednak otrząsnął, zrozumiał, że został otoczony. 

Spojrzał się na zdrajcę, który z radością odsunął się od widowiska i ciągnący 
przez jakąś kobietę, znikł ze sceny. Prawdopodobnie miał być wabikiem – domyślił 
się książę. Nadal pluł sobie w twarz, że z taką łatwością dał się złapać wrogowi. 

Żałował, że w tej chwili nie ma przy nim jego starszych braci, którzy są już w 
niebie. Przy nich niczego się nie bał – nawet śmierci. 

*** 
–Słyszysz mnie? Hej, obudź się… Słyszysz? Otwórz oczy… – Dochodziły do 

niego niemrawe i pojedyncze słowa niepełnych zdań. 
Nayer powolnie otwierał oczy i rozglądał się dookoła, trzymając ręką czoła, na 

której spoczywała zimna ciecz spływająca z wełnianego materiału. Całe otoczenie 
kręciło mu się przez chwilę i widział niemrawe i różnobarwne plamki przed oczami. 
Kiedy jednak się otrząsnął, dotarło do niego, że znajduje się w jakiejś jaskini. 



Usiadł i dopiero teraz spostrzegł, że przez jego klatkę piersiową przeleciała 
strzała bólu, skłaniając go do upadku. 

–Uważaj! Takie nieostrożne wstawanie bywa czasem naprawdę niebezpieczne! – 
Zawołał dziewczęcy głos. 

–Gdzie ja jestem? Co się dzieję? Czemu wszystko mnie boli? – Dopytywał 
półprzytomny. 

–Spokojnie, nic ci już nie grozi – szybko odpowiedziała niezręcznym głosem. 
Nayer nie spojrzał się na postać, która właśnie przy nim klęczała. Wzrokiem 

powędrował po płomieniach świec, dziwnych słoikach na licznych półkach, stercie 
białych szmat, a także kilku innych pudełkach. 

Nie wiedział, skąd ani dlaczego się tu znalazł, ale ta niepewność zaczynała go 
denerwować, a bezsilność go męczyła. Niestety uczucie, że jest zdany na łaskę i 
opiekę dziewczyny, bardziej go wpieniała. Istny wstyd i hańba! 

Wszystkie jego wspomnienia były oblatane mgłą tajemnicy i zapomnienia, przez 
co nie mógł sobie przypomnieć, co się działo, zanim się obudził. Rozglądał się po 
pomieszczeniu i wstając, ponownie poczuł ukłucie w klatce piersiowej. 

–Czekaj, jeszcze się rana nie zagoiła – zapiszczała nieśmiało dziewczyna, widząc 
jego upartość i zdecydowanie. 

Książę słysząc te słowa, szybko zwrócił się ku nieznajomej, po czym łapiąc ją 
mocno za nadgarstki, z ciężkim oddechem piorunował ją wzrokiem. 

–Co masz na myśli, mówiąc, że rany się jeszcze nie zagoiły? – Zapytał 
poirytowany. 

–To boli – zajęczała cichutko, gdy bardzo wyraźnie odczuwała, jak jego dłonie 
zaczynają odznaczać się na jej skórze. 

Nayer zorientował się, co robi, dlatego szybko ją wypuścił z uścisku i zrobił dwa 
kroki do tyłu na bezpieczną odległość. Teraz dopiero mógł ją dokładnie obejrzeć. 

Dziewczyna była od niego o pięć centymetrów niższa o zaskakująco oliwkowej 
cerze, jakby słońce nie chciało jej dosięgnąć. Jej blond włosy podchodzące niemalże 
pod czystą i zdrową biel dosięgały jej do tułowia, zaś nieśmiały wzrok skąpany w 
szlachetny jadeit zerkał na jego postać. Była ubrana w piękną biel, która świetnie 
podkreślała jej drobną sylwetkę. 

Musiał to sobie przyznać – nigdy nie widział kogoś tak niezwykłego i tak 
wyróżniającego się z tłumu, jak ona. 

Gdy dziewczyna rozmasowała swoje czerwone nadgarstki, odsunęła się od niego 
na bezpieczną odległość i zasiadła na grubym kocu przy świecach. Spuściła głowę i 
bawiła się frędzelkami, które zwisały na samym dnie jej luźnej koszuli, zaś włosy 
zakrywały połowę twarzy, przez co czuła, że dzięki temu będzie mogła się przed nim 
schować. Gdy nie widziała jego twarzy, nabrała większej pewności siebie. 

–Byłeś na polanie… – mówiła łamliwym głosem i dość cichym. – Ci wszyscy 
ludzie… otoczyli cię… 

Nagle Nayer wszystko sobie przypomniał. Pamiętał, jak gonił Lorina, zdrajcę, 
który otruł jego matkę i siostrę, o ich rozmowie i o wszystkich członkach 
stowarzyszenia Zdradzieckich Węży. Ale co potem się działo? Tu mu się taśma 
urywała i nie miał pojęcia, co się potem wydarzyło. 

–Potem była walka… – Ucięła, gdy chłopiec przysiadł się do niej i wsłuchiwał się 
w jej słowa. Czuła się niezręcznie, ponieważ nie była pewna, co ma robić. Dwa głosy 
szeptały w tym samym czasie w jej głowie, więc to naturalne, że nie wiedziała, co ma 
w tej chwili powiedzieć. 

–I? – Spytał zainteresowany dalszą treścią, naciskając na literę, by kontynuowała. 
–Byliście się, walczyłeś z nimi… broniłeś się… odbierałeś ataki… – Mówiła 

odważniejszym głosem, który stawał się coraz śmielszy i głośniejszy. –  A potem 
cię… – Przerwała, przełykając ślinę z trudnością. Odwróciła wzrok i odezwała się 
łamiącym głosem. – Jeden z nich cię zadrasnął na klatce, a następnie cię ogłuszyli 
głowicą, no i zemdlałeś… 

–Serio? Nic a nic nie pamiętam – stwierdził ze smutkiem, drapiąc się po głowie. 
Dziewczyna spojrzała się na niego i posmutniała, przypominając sobie tą całą 

akcję, której była świadkiem. Wciąż w jej ciele tlił się strach. 



–Jak się nazywasz? – Nagle rzucił zza ramienia, zakładając na siebie pelerynę i 
przypinając do swego pasa pochwę. 

–Alienor – odpowiedziała z lekkim wahaniem. 
–Alienor, tak? – Powtórzył, spoglądając na nią. – Ja jestem Nayer, miło mi cię 

poznać… A więc, dziękuję ci, Alienor, że mnie uratowałaś. Jestem ci z tego względu 
bardzo wdzięczny, lecz czas mnie ponagla, więc… 

–Już odchodzisz? – Zapytała wstając. 
–Niestety, mam pewną misję do wykonania – rzucił, kierując się w stronę wyjścia. 
–Misję? – Powtórzyła zaciekawiona. 
Nayer spojrzał się na nią i nie miał żadnych wątpliwości, by ów dziewczyna była 

jakimś szpiegiem czy wrogiem. Na jej przedramieniu nie istniał żaden ślad tatuażu 
ani nic podobnego, co mogło stanowić, że znajduje się w jakiejś sekcie. A poza tym 
coś mu podpowiadało, że może jej zaufać. 

–Moja matka i siostra zostały otrute – rzucił bez pozytywnych emocji, zwyczajnym 
i normalnym głosem. Spojrzał się prosto w jej jadeitowe oczy i postawił dwa kroki do 
przodu. – Przybyłem tu, do tego lasu, tylko po to, by zdobyć najrzadszą odtrutkę, 
która jest w stanie zniszczyć każdą truciznę. Mam na to trzy dni, a potem je stracę – 
wyszeptał, powstrzymując się od łez. 

–Och, to straszne – zauważyła Alienor, po czym zmieszana zabrała ponownie 
głos. – Tak szczerze, to już jeden i pół dnia, ponieważ cały wczorajszy dzień i 
większość dzisiejszego przeleżałeś… – Wyznała skołowana. 

Nayer, słysząc to, złapał się za głowę i miotał przekleństwami na temat, jaki to on 
był głupi dając się złapać tym bandytom. 

Alienor widząc jego stan, zrozumiała, że tylko pogorszyła całą sytuację. Czuła się 
z jednej strony odpowiedzialna za jego wszystkie troski i smutki, jak to miała już w 
naturze, dlatego chciała mu pomóc. Podeszła do niego bliżej i próbując się 
uśmiechnąć – co z resztą jej nie wyszło – odezwała się śmiałym głosem. 

–A właśnie, co to jest za odtrutka, którą masz znaleźć? Może ci pomogę, co? 
–Róg jednorożca – odpowiedział krótko, spoglądając ukosem na tlący się 

płomień, który nagle zamigotał. 
Alienor zmroziła się krew w żyłach na sam dźwięk tych słów. Ciarki z zimnym 

dreszczem przeleciały jej po całym ciele, ale musiała je jakoś zdusić w sobie. Mimo iż 
trudno jej było przed nim zachować spokój, postanowiła grać głupią. 

–Róg jednorożca, co? To chyba będzie trudne do zrobienia, prawda? 
–Taa…Słyszałem trochę o tych stworzeniach, ale nigdy nie sądziłem, że przyjdzie 

mi zaszczyt jednego z nich zabić – wyjaśnił ze spokojem w głosie. 
–Co?! Chcesz go zabić?! – Przestraszyła się Alienor. Tego było za wiele. 
–Tak, a cóż innego miałbym zrobić? – Spojrzał się na nią, zdziwiony jej reakcją. 

Odpiął swój miecz i pokazał jej symbol, który widniał na trzewiku pochwy. – Ojciec, 
czyli nasz czcigodny król, awansował mnie na łowcę magicznych istot, a to z kolei 
znaczy, że mam zabijać takie stworzenia, jak dla przykładu jednorożce. Gdzie ty się 
urodziłaś? – Zaśmiał się pod nosem, gdy zobaczył jej tępą minę twarzy. – To co, 
wiesz gdzie one są? – Zapytał po chwili, przypinając z powrotem pochwę do pasa. 

Alienor zrobiła jeden krok do tyłu i teraz nie miała pojęcia, co ma zrobić. Czuła 
się, jakby ktoś właśnie wbił jej sztylet w serce i zakopał następnie żywcem. Nigdy nie 
sądziła, że usłyszy od kogokolwiek coś tak strasznego. Odwróciła od niego, by móc 
dać upust swoim emocjom. Z jej oczu poleciały łzy, ale szybko je starła. Nie mogła 
ich marnować; musiała za wszelką cenę pamiętać słowa swego opiekuna. 

Gdy się opanowała, przytoczyła sobie wszystkie reguły, jakie zostały jej wpojone 
do głowy i ze znaczną poprawą, odwróciła się do niebieskookiego. 

–Coś się stało? – Spytał zaniepokojony. 
–Nie – odpowiedziała krótko, po czym wysunęła do niego dłoń. – Podaj mi na 

chwilę dłoń, dobrze? 
Nayer nie rozumiał jej słów, dlatego nie widząc nic podejrzanego w tym, wysunął 

rękę i czekał na jej reakcję. 
Alienor zamknęła oczy i odczekała chwilkę, a gdy już się co do niego upewniła, 

wszystko stało się jaśniejsze. 
–I co? – Zapytał zaciekawiony. 



–A nic takiego, po prostu chciałam sprawdzić, czy wszystko w porządku z twoim 
tętnem – zmyśliła na szybkiego. 

 
–Alienor, a tak właściwie, to czemu mi pomagasz? – Zapytał zaciekawiony, gdy 

przemierzał przez las w poszukiwaniu magicznego stworzenia. 
–Nie wiem, tak po prostu – rzuciła bez namysłu. – A dlaczego to musi być 

jednorożec? – Zapytała się po chwili, spoglądając na niego. – Przecież feniksy dla 
przykładu też posiadają tę umiejętność, prawda? 

–Idiotko, w naszym regionie te czerwone ptaszyska nie występują – wyjaśnił z 
irytacją. 

–Nie mów tak do mnie – nagle przystanęła, tupiąc stopą. 
Spojrzał się na nią ze zmęczeniem i przewrócił oczami. 
–Jestem księciem, mi wolno wszystko – wyjaśnił z cynicznym uśmieszkiem. 
Alienori słysząc jego słowa, zrobiła się czerwona na twarzy i już chciała mu coś 

wygarnąć, gdy nagle spostrzegła coś niewiarygodnie pięknego dla jej oczu. 
–Nie wierzę! – Krzyknęła, przestraszając przy tym księcia i ominęła go, biegnąć w 

stronę swojego punktu zagapienia. 
–O co ci znów…? – Chciał się zapytać, ale nie dokończył danego zdania. 
Zamurowało go, gdy ku jego oczom pojawiła się sylwetka dobrze znanemu mu 

zwierzęcia.  
–Och, jakiś ty słodki! – Mówiła, głaszcząc konia po grzywie, po czym masowała 

go za uszami i pod brodą. 
Czarny rumak poczuł dziwną więź z tą białą istotą. Lecz, gdy spoglądał na nią 

dogłębniej, zrozumiał, w czym jest rzecz. Ale nie tylko ten widok go przeraził. Gdy 
ujrzał swego pana, mało co nie dostał zawału. Zaczął rżeć i ze strachem 
podskakiwał.  

–Elgandrze, co się dzieję? – Dopytywał książę, wystraszony stanem zwierzęcia. 
–Ty…?! Ży…?! – Wykrztusił drżącym głosem. 
–Ja? Co? – Pytał rozkojarzony, nie rozumiejąc postępowania konia. 
–Już, cichutko… – Szepnęła rumakowi do ucha, nie przestawiając go głaskać. – 

Nic się nie stało, prawda? To, co się widzi, czasami jest mylące, wiesz? – Mówiła 
koniu w myślach, by się nie zdradził przed księciem. 

Koń doskonale zrozumiał, o co chodziło dziewczynce. To było dla niego 
zrozumiałe, a po chwili wszystkie wątpliwości i cały strach przeminął wraz z wiatrem. 

–Więc? O co ci chodzi, Elgandrze? – Spytał ponownie, gdy zbliżył się do swego 
rumaka. 

–Proszę mi wybaczyć, Roi – uspokoił się i powrócił na ziemię, spuszczając głowę, 
by nie patrzeć się w niebieskie oczy swego pana. – Po prostu bałem się o ciebie, nie 
widziałem cię tyle czasu… 

–Nie ma sprawy – rzekł, po czym zastygł w bezruchu. – Co to ma być?! 
Rumak z dziewczynką spojrzeli się w stronę miejsca, w którym zmierzał wzrok 

księcia. Koń się lekko zmieszał, ponieważ nie przepadał zbytnio za tymi istotami, 
więc postanowił zignorować dany widok. Natomiast Alienor z pogodą ducha 
podbiegła do najbliższego drzewa. 

Nayer nie mógł uwierzyć w to, co właśnie się kształtowało na jego oczach. Kora 
drzewa nagle posiadła znikąd ciemne ślepia, które przyglądały się im, a następnie na 
pieńku zarysowała się szczupła sylwetka kobiety. Na odległość dziesięciu stóp stała 
na zielono zabarwiona postać kobiety. Miała długie jesienne włosy przyozdobione 
różnymi elementami natury, a jej ciało było pokryte runem leśnym i bluszczem. 

–Witaj, Alie – przywitała się kobieta, kłaniając się nisko dziewczynce. 
–Och, witaj, Harma – odparła z uśmiechem, kiwając głową. – Wybacz, że cię 

obudziliśmy… 
–Alienor, co ty wyprawiasz?! – Dopytywał się książę, wstrząśnięty tym widokiem. 
Nayer nie był przyzwyczajony do takich wydarzeń. Od małego wierzył, że las jest 

dla niego największym zagrożeniem, skoro mieszkają w nim takie dziwne istoty 
magiczne. Zawsze tak uważał, dlatego trzymał się z dala od tego miejsca.  

–Rozmawiam z moją przyjaciółką, nie widać? – Odparła naturalnym głosem. 



Alienor nie widziała w tym nic dziwnego. Od kiedy miała pięć lat, ta driada 
dotrzymywała jej towarzystwa i była jak jej druga matka. Opiekowała się nią i 
spędzały każdą wolną chwilę na liczne pogaduszki do samego rana. Zawsze jej ufała 
bezgranicznie i nie miała powodów, by się od niej odwracać przy księciu. 

Nayerowi opadła szczęka i odwrócił się do konia, który stał naprzeciwko niego. 
Kiedy stał naprzeciwko swego rumaka, złapał się za głowę i miotał przekleństwami, 
mrucząc jednocześnie pod nosem jak prawdziwy stary pryk. 

–Co to ma być, do licha? Za moich czasów, dziewczyny bały się driad i prędzej 
dały się posiekać na kawałki, niż spotkać jakieś drzewo, gdzie zamieszkują owe 
istoty. Ta cała Alienor jest taka dziwna. Nie rozumiem jej. Jak można być tak 
nieodpowiedzialnym i nieostrożnym? Ona wszystkim ufa, czy tylko mi się to zdaje? 

Koń jedynie zarżał, nie chcąc udzielić mu odpowiedzi na te jego zrzędzenie. Znał 
już trochę swojego pana i wiedział, że jeśli go nakręci, to ten nigdy się nie zamknie. 

Driada, widząc, że chłopiec jest czymś zajęty, zbliżyła się do dziewczynki i ułożyła 
ręce w niewielką rurkę, pochylając się nad uchem Alienor. 

–Alie, nie wiem, czy to dobry pomysł – szybko przeszła do sedna. – Ten książę 
jest łowcą takich, jak my. On chce nas wszystkich pozabijać dla swojej pozycji – 
wyjaśniła na wszelki wypadek, by wyperswadować pomysł swojej przyjaciółce, który 
się kłębił w jej umyśle. – Proszę, uciekaj od niego, dopóki jeszcze nie przejrzał twojej 
prawdziwej natury. Nie chcę cię stracić, My wszyscy nie chcemy – rzekła smutno. 

Alienor się do niej ciepło uśmiechnęła i złapała ją za rękę, pokazując jej obrazy, 
które ujrzała w jaskini. Driada się lekko zmieszała i ledwie powstrzymała łzę, która 
uciekła jej z oka. 

–To jest moje przeznaczenie, Harmo. Nie mam innego wyjścia – wyjaśniła złudnie 
z wymuszonym uśmiechem, by przekonać przyjaciółkę. 

Driada wiedziała, że dziewczynka się boi, ale obrazy, które jej udostępniła, były 
prawdziwą plątaniną uczuć. Popatrzyła się w jadeitowe oczy Alienor i przytuliła ją na 
pożegnanie, po czym uciekła w ramiona swojego drzewa, by móc dać upust łzom. 

Dziewczynka dała znać królewiczowi, że mogą już wyruszać w podróż. Ten 
kiwnął jedynie głową i wsiadł na swojego rumaka, ciągle mamrocząc coś pod nosem. 

 
–Nayer, powiedz mi, jak to się stało z tym otruciem? – Poprosiła Alienor, bawiąc 

się frędzelkami. 
Cała trójka zatrzymała się nad jeziorkiem, które znajdowało się we wschodniej 

części lasu. Wiele zwierząt i istot magicznych korzystało z tego miejsca, by się 
napoić.  

Książę właśnie napełniał swój bukłak, po czym wstrząsając zawartość, upił parę 
łyków. Spojrzał się na swego rumaka, który klęczał nad wodopojem i zażywał 
życiodajnego płynu. Zadziwiające jednak było dla niebieskookiego to, że koń bardzo 
zbliżył się do nieznajomej i nie odstępował jej na krok. Kiedy ponownie zarżał, 
klapnął na trawie ogrzanej przez promienie słoneczne i cieszył się chwilą 
odpoczynku. Ostatni dzień tak go wymęczył, iż uznał, że należy mu się spokój. 

–Mój najlepszy kumpel w dniu moich urodzin zatruł je, gdy ja z ojcem i bratem 
szykowaliśmy się do mojej ceremonii. One akurat wtedy były w sali tronowej, gdzie 
panowały pustki. Następnie po całym naszym pałacu rozpłynął się krzyk Almeri i 
zastaliśmy je w tym stanie – wyjaśnił bez chwili zawahania i wszelkich emocji. 

Alienor zmieszała się troszkę. Spojrzała się na wodę, przerywając swoją 
codzienną zabawę, i zastanawiała się, jak to jest, gdy jakiś przyjaciel cię zdradza. Z 
pewnością to było podłe uczucie, ponieważ nie wyobrażała sobie, że Harma mogłaby 
ją tak potraktować albo ktoś podobny. 

Nayer przyglądał się przewodniczce z zaciekawieniem. Nie wiedział o niej nic, tak 
samo ona o nim, a mimo to, pomaga mu w zadaniu, które nie przypadło jej do gustu.  

Kiedy książę wyznał jej swoją misję, od razu się zorientował, że Alienor to się nie 
spodobało. Dlatego mocno się zdziwił, gdy zaproponowała mu swoją pomoc. Nie 
mógł sobie wyobrazić tak spokojnej dziewczyny z bronią w dłoni pochylającej się nad 
danym swoją ofiarą. To było dla niego czymś strasznym jak nocny koszmar. 

Nayer wiedział, że jego tytuł nie podoba się wielu istotom – a nawet niektórym 
ludziom – ale jakoś mu to nie przeszkadzało. Przywykł, że różne stwory magiczne są 



zabijane i w okropny sposób niszczone. Tak szczerze, to nie widział w nich nic 
pożytecznego. Od dziecka uznawał je za niepotrzebne piąte koło u wozu i rzecz 
jasna – za niebezpieczne potwory, które potrafią tylko zabijać i psuć co popadnie. 

Alienor spoglądała na niego ze smutkiem, gdy zajrzała do jego myśli. Zrobiła to 
nieświadomie, ponieważ nigdy nie zdołała nauczyć się w pełni kontrolować nad tą 
mocą. Jednak to ją zmartwiło, gdy dowiedziała się, że jego nienawiść do istot 
magicznych powstała wtedy, gdy jego rodzeństwo zginęło właśnie spod ich rąk. 

Nie spodziewała się, że jego nienawiść będzie taka potężna. Dopiero teraz 
zaczęła się o siebie bać, ponieważ nie mogła przewidzieć, jak się książę zachowa, 
gdy się dowie o niej całej prawdy. 

Spojrzała się na swoje odbicie w jeziorze i otuliła się ramionami, świdrując 
jadeitowymi oczami taflę wody. Książę ufał ludziom – to było pewne. A skoro uważał 
ją za człowieka, na razie była bezpieczna. Lecz wiedziała, że im dłużej to wszystko 
odwlekała, tym jeszcze większa będzie jego wściekłość w niedalekiej przyszłości. 

–Alienor – nagle głos księcia obudził ją z rozmyślań – słyszysz mnie? – Zapytał, 
gdy jego wcześniejsze pytania zostały w perfidny sposób olane. 

Dziewczyna oderwała wzrok od tafli wodnej i mrugając z przestraszenia, 
podskoczyła i spojrzała się na niego. 

Nayer widząc jej reakcję, wzdychał załamany. Nigdy nie spodziewał się, że jakaś 
dziewczyna z pospólstwa tak go nieświadomie obrazi. Widać było, że mieszka w 
lesie, skoro nie poznała go na pierwszy rzut oka. Wszyscy mieszkańcy królestwa – 
oprócz niej rzecz jasna – wiedzieli, kim był i jaką pozycję będzie pełnił w przyszłości. 

–Alienor, pytałem cię – podkreślił głosem rozczarowania i pogardy – czy wiesz, 
gdzie może się znajdować ten jednorożec? Nie mam czasu na takie zabawy! Już 
jutro moja matka z siostrą umrą, czy zdajesz sobie z tego sprawę?! 

Dziewczyna się zarumieniła i spuściła głowę. Wiedziała, że źle zrobiła, czytając 
mu w myślach, a jeszcze gorzej zrobiła, że go zignorowała. Istny wstyd dla jej 
gatunku. Spojrzała się na niego i wstała z ziemi, otrzepując swoje jedwabne leginsy. 

–Nie jestem pewna, gdzie o porze roku mogą się znajdować, ale mam kumpla, 
który wie dosłownie wszystko o tym rejonie – wyjaśniła, uśmiechając się podstępnie. 

Nayer podniósł brew i pochylił się do przodu, rozkładając rękę na prawo. 
–Zatem prowadź, dziecię drogie – rzekł nonszalanckim tonem. 
Alienor go spiorunowała i podeszła do rumaka, skarżąc się na jego pana, że 

traktuje ją jak jakieś dziecko. Książę śmiał się przez całą drogę, gdy to usłyszał. 
Elgander wiózł Nayera na grzbiecie i nie słuchał nawet tego, co tam mamrotał pod 

swoim nosem. Miał tego już po dziurki w nosie. Zbliżył się do nieznajomej i zrównał z 
nią tempem, zwracając a siebie całą jej uwagę. 

Dziewczyna się zaśmiała i pogłaskała delikatnie konia po nosie. Widząc jego 
minę, od razu zrozumiała, co ma na myśli. 

–Nocny rumaku, jesteś naprawdę zacnym zwierzęciem – szeptała, by książę jej 
nie usłyszał. 

–Dziękuję, Alienor – podziękował skinieniem głowy. – Ale co zamierzasz zrobić w 
Tej sprawie? – Dopytywał zaciekawiony. 

Spojrzała się przed siebie i uśmiechnęła się, jakby usłyszała coś zabawnego. 
–Nie wiem, ale zapewne coś bardzo głupiego – oznajmiła z wyjątkowym 

spokojem. 
Rumak słysząc to, zaśmiał się pod nosem cicho. Nie mógł się nadziwić 

naturalnością dziewczyny i jej błogim spokojem, a także ciepłym podejściem. 
–Wciąż nie mogę się nadziwić, jak bardzo jesteś mi bliski. Czuję się, jakby nasze 

serca biły tym samym rytmem – nagle rzuciła, zwracając się do niego twarzą. 
Elgander zarżał przyjaźnie i zbliżył się do dziewczynki na tyle, by nawet wiatr nie 

usłyszał jego wyznania. 
–W końcu nie jesteś zwykłym człowiekiem tak, jak ja zwykłym koniem – odparł z 

zadowoleniem i pewną dumą w głosie. Teraz myślami powrócił do swego pana, gdy 
ten też tak się zachowuje. Trochę go to przeraziło. 

Alienor zaśmiała się na obraz słów jego myśli i potwierdziła jego wyznanie 
życzliwym . Rumak ma rację. Oboje należeli do tego samego gatunku, choć pod inną 
nazwą i rasą, to jednak mieli ze sobą wiele wspólnego. 



 
–Nayer, jesteśmy na miejscu – odezwała się Alienor, budząc księcia. 
Niebieskooki otworzył oczy i nagle zrozumiał, że się kimnął na parę godzin. 

Rozejrzał się po obszarze półprzytomnym wzrokiem i aż zaskoczył go ten widok. 
Jeśli dobrze się orientował na niebie, znajdował się na północ od centrum lasu, w 

wyjątkowo zwyczajnym miejscu. Wszystko wyglądało normalnie; te same drzewa, 
krzewy, liście, gałęzie. Wszystko. 

Jednak jedyną zmianą był tutaj wielki –  na około dwa metry –  kamień, obrośnięty 
zdrowo po całej powierzchni bluszczem. Liście oplatały szarą barwę, tworząc 
skomplikowaną pętlę w kształcie okrągłego labiryntu. 

–Co? To tu? Chyba cię pogięło – rzucił lekko wzburzony tą wiadomością. 
Tak to jest, gdy się ufa jakiejś wariatce – powiedział sobie w myślach. 
Alienor zmarszczyła brwi i ignorując go zupełnie, podeszła do konia i pogłaskała 

go po grzywie. 
–Elgandrze, zostań tu i czekaj na nas. Zaraz wrócimy – mówiła ciepłym tonem 

głosu, po czym zostawiła go i podeszła do kamienia. Machnęła ręką, by Nayer się 
zbliżył, a gdy stał obok niej, zerknęła na niego nieufnym wzrokiem. – Jesteś pewny, 
że tego chcesz? – Spytała dla pewności. 

–Tak, do jasnej ciasnej! Alienor, moja rodzina jest na krawędzi śmierci! Dla nich 
zrobiłbym wszystko! – Podniósł głos, wzdrygając się. 

Dziewczyna o jadeitowym spojrzeniu wzdychała z bezsilności. 
–Rozumiem, Nayer – odparła, przybierając poważny wyraz twarzy. – Tylko to 

miejsce nie jest znane człowiekowi z miasta… Obiecaj mi, że gdy stąd wyjdziesz, 
nigdy tu nie powrócisz i nigdy o tym nikomu nie powiesz – oświadczyła podkreślając 
każde słowo tak, by rozumiał, że to jest bardzo ważne dla niej miejsce, którego nie 
chce stracić. 

Książę nie spodziewał się, że ujrzy w niej coś tak nienaturalnego. Teraz 
wyglądała, jakby była zupełnie inną osobą, co znacznie osłabiło jego ufność do niej. 
Miał coraz to większe wrażenie, że Alienor nie jest tym, za kogo się podaje. Jednak 
coś w środku podpowiadało mu, by nie wątpił w nią w takiej chwili. 

Posłuchał więc głosu serca, skoro czas go ponaglał. 
–Dobrze, obiecuję… Nigdy mnie nie zobaczysz w tym miejscu, więc przestań się 

wygłupiać i zawołaj tego kumpla. Jest nam bardzo potrzebny – oznajmił gburowato. 
Alienor wraz z Elganderem zaśmiali się, gdy usłyszeli jego ton głosu. 
Dziewczyna o jadeitowym spojrzeniu kiwnęła do niego głową i położyła dłoń na 

kamieniu. Bluszcz szybko otulił jej wszystkie palce i po chwili roślina zaczęła się 
wycofywać. 

Nayer nie mógł uwierzyć własnym oczom. W kamieniu, który uznawał za 
zwyczajny, znajdowała się głęboka szpara, z której widniały stopnie prowadzące na 
dół. Spojrzał się na dziewczynę i przełknął ze strachem ślinę. Nie spodziewał się 
takiego obrotu akcji. 

–A więc wchodźmy, mości książę – drażniła się z nim Alienor, schodząc jako 
pierwsza do groty. Napawała się jego zdziwieniem i pewną grozą w oczach. 

Niebieskooki spojrzał się na swego rumaka, który się z niego otwarcie nabijał. 
Poczuł się zażenowany tą sytuacją i szybkim krokiem wszedł do groty. Po 
postawieniu stopy na pierwszym schodku, za jego plecami cały bluszcz z powrotem 
wrócił na swoje pierwotne miejsce, ukrywając tajemne przejście. 

 
Nayer wlókł się za Alienor, która czuła się jak ryba w wodzie, stąpając po 

pomieszczeniu różniącym się znacznie od całego lasu Goderwark. 
–Co to jest za miejsce? – Wykrztusił z wielkim szokiem wypisanym na twarzy. 
Książę królestwa Martiiriss, który otrzymał już wszelkie błogosławieństwa, a także 

miano następcy tronu, właśnie przebywał w najgorszym pomieszczeniu na świecie. 
Na każdym kroku, gdzie się tylko nie spojrzał, latały i stąpały różne istoty magiczne. 
A on był łowcą. Niezbyt ciekawe połączenie, wyznał z trudem. 

Alienor zaśmiała się pod nosem, widząc głupi wyraz twarzy swojego towarzysza. 
Wiedziała, że nie spodoba mu się to, ale musiała zaryzykować. Pociągnęła go za 



ramię i pobiegła do najbliższego stołu, przy którym pracował, tak zwany: barman. 
Zasiedli na krzesłach, które zostały zrobione z plątaniny korzeni i chwycili kartę dań. 

Nayer nie mógł się nadziwić, jakie to miejsce jest wyjątkowe i zarazem dziwne. 
Nie spodziewał się, że kamień skrywa najpiękniejsze miejsce na świecie. Wszystko 
wydawało się tu takie inne i piękne. Spojrzał się pod nogi i po raz pierwszy ujrzał 
trawę tak świeżą, tak błyszczącą, tak kuszącą, że miał ochotę sam jej spróbować, jak 
to robili niektórzy. Wszystkie kwiaty miały taką nienaturalną barwę, przez co się 
wydawało, że są nie tylko rzadkimi okazami, ale i prawdziwym darem. 

Wszystkie łąki, miniaturowe drzewa, soczyste krzaki pełne owoców i słodki 
zapach, którzy rozpowszechniał się po grocie trafiając do odpowiednich osób; to 
wszystko wydawało się czymś magicznym. Książę nigdy nie spodziewał się, że 
będzie mu dane ujrzeć to piękno na własne oczy. Każda roślina tętniła życiem, a 
woda, która znikąd rozpościerała się po niewielkim jeziorze, pryskała orzeźwiającymi 
kroplami, które były czymś niezwykłym dla zwykłego człowieka, jak on. 

–Alie! – Zagrzmiał znad lady niski ton. – Nie wierzę, dawno cię tu nie widziałem! 
–Miło cię widzieć, Horatio – odezwała się z szerokim uśmiechem. 
Nayer spojrzał się na karzełkowatego mężczyznę i przyglądał mu się z tępym 

wyrazem twarzy. Nigdy nie spodziewał się, że na swej drodze spotka tą istotę. 
Horatio podrapał się po swojej splecionej w warkoczyki rudej brodzie i poprawił 

toporek, który był przymocowany przy jego pasie i z pewną złością, chwycił za broń. 
–Alie, kogoś ty tu przyprowadziła? Czyś ty w prawdzie oszalała? Przecież wiesz, 

że ten tu, to łowca – spojrzał na niego i splunął na trawę zza lady z pogardą w 
oczach. – Cuchnie krwią i koroną – dodał, spoglądając z troską i milionem pytań na 
twarzy w stronę dziewczyny. – Zmusił cię do czegoś? Bo jeśli tak, to ja… 

–Nie! Horatio! To jest mój przyjaciel! Nie rób mu krzywdy! Jesteśmy w ważnej 
sprawie! – Zawołała szybko, podskakując na krześle ze strachem. 

Krasnolud nie wierzył w słowa swojej małej koleżanki, ponieważ nadal uważał, że 
ów jej „przyjaciel” jest tylko tymczasowym towarem. Spojrzał się na księcia i otwarcie 
życzył mu, by zdychał w okropnych męczarniach. 

–W czym mogę służyć? – Zapytał, jakby nic się przed chwilą nie wydarzyło. 
–Podaj nam troszkę swojego nektaru z Mellis drzewa, a i znajdź mi Feu – 

odpowiedziała naturalnym głosem, jakby dopiero teraz zaczęli rozmowę. 
Krasnolud kiwnął głową i nie spoglądając na łowcę, zniknął zza porośniętą ścianą. 
Alienor zbliżyła się do księcia i wyjaśniła mu, że poprosiła o nektar miodowi z 

rzadkiego drzewa, które zostało tu posadzone specjalnie dla istot magicznych, a 
niejaki Feu, znaczył ogień, który miał im pomóc w odnalezieniu jednorożca. 

Nayer spojrzał się na Alienor ze strachem i przełknął z trudem ślinę. Czuł się 
bardzo nieswojo i dość niezręcznie, gdy stwory zaczęły rzucać mu mordercze 
spojrzenia pod stopami. To napawało go strachem, który rzucał się w oczy. 

–Nie martw się, jesteś ze mną, więc nic ci się nie stanie – szybko go uprzedziła. 
–Oby – wykrztusił z trudem. 
Alienor zaśmiała się pod nosem i oparła się dłońmi o ladę. 
–Przedstawić ci paru? – Zapytała zaciekawiona. 
Książę skwasił minę, ale po chwili wpatrywania się w jej jadeitowe oczy, zmiękł. 

Uśmiechnął się mimowolnie i kiwnął głową zaintrygowany tym pomysłem. 
–No dobra – odparł zainteresowany jej propozycją. 
Alienor się ucieszyła i spojrzała się przed siebie. Kręciła głową dookoła, a gdy 

udało jej się kogoś namierzyć, zbliżyła się do księcia, pokazując mu zachód. 
–Ten chłopiec z medalionem srebrzystych skrzydeł na piersi, nazywa się Rivier. 

Jest bardzo miły i szlachetny, znamy się od kiedy skończyłam sześć lat. 
–Jest człowiekiem? – Spytał zaciekawiony książę. 
Alienor zachichotała pod nosem. 
–Ależ skądże! – Zawołała rozbawiona. – Gdy zdejmie medalion, przybiera 

prawdziwą postać. Rivier jest z natury bardzo szlachetnym i wysoko urodzonym 
gryfem. Magiczny naszyjnik dostał niegdyś od starego druida, który zamieszkiwał 
kiedyś te lasy. Wszyscy go znaliśmy, a skoro posiadał ogromną moc, chronił nas i 
opiekował się nami, jak własnymi dziećmi – wytłumaczyła z pewnym smutkiem w 
głosie. 



–Niesamowite… – wyszeptał książę, pełny podziwu. – Nigdy o czymś podobnym 
nie słyszałem – wyznał szczerze. – Jak się nazywał ten rzekomy druid? 

Alienor zmieszała się odrobinę, co rzuciło się w oczy Nayerowi. 
–Wszyscy nazywaliśmy go Pan Wood… Bardzo nam go brakuje, ale to już inna 

historia – dodała na szybkiego. 
–Powiedz coś więcej na jego temat – naciskał umyślnie z podstępem na twarzy. 
Nagle przerwali ową rozmowę, ponieważ pomiędzy nimi pojawiły się dwie 

drewniane kubki ze złotym płynem w środku. Krasnolud umyślnie obdarzył swojego 
wroga złowrogim spojrzeniem, po czym zademonstrował mu swój toporek z 
nienawiścią i udał się na poszukiwania Feu, ponownie znikając im z pola widzenia. 

Nayer przewrócił oczami i chwycił ostrożnie kubek. Powąchał go i ze strachem 
wypisanym na twarzy zerknął na Alienor. 

–Nie martw się, Horatio może i nie znosi ludzi, ale nigdy by ich nie otruł, a 
zwłaszcza, że to ja cię tu zaciągnęłam – wyjaśniła na wszelki wypadek. 

Książę wziął głęboko do siebie te słowa i podnosząc brwi, upił parę łyków nektaru. 
Po czym zamknął oczy i rozkoszował się chwilą z cudownym smakiem, który właśnie 
zapanował całym jego przełykiem i jamą ustną. 

–Wybornie pyszny jest ten Mellis – skomentował, zaskoczony słodkim aromatem. 
Dziewczyna zaśmiała się pod wpływem jego słów, po czym wbiła wzrok w kubek. 
–Wood opiekował się mną, od kiedy pamiętam – wyjaśniła Alienor, podejmując na 

nowo dany temat. – Bez niego… nigdy bym się nie narodziła – streściła pochmurnie. 
Nayer słysząc to, zachłysnął się i z przejęciem czekał na dalsze wyjaśnienia. 

Alienor jednak musiała go rozczarować. Nie mogła podjąć tego tematu. 
–Przykro mi, ale to jest jak dla mnie trudny temat do rozmowy… przepraszam… 
Alienor nie mogła mu tego powiedzieć. Wiedziała, że jeśli dowiedziałby się, że 

narodziła się w świętej wodzie, ten nabrałby podejrzliwości i straciłaby go na zawsze. 
Królewicz zaakceptował jej słowa i nie zamierzał dalej drążyć tego tematu. 

Stwierdził, że nie będzie na nią naciskać, skoro nie chce. Napił się reszty zawartości 
nektaru i aż spuścił powietrze z błogim wyrazem twarzy. 

–Mógłbym pić to już do końca mojego życia – wyznał zauroczony tym smakiem. 
Dziewczynka zaśmiała się na dźwięk jego słów i dzięki temu, poprawił jej się 

humor. Rozejrzała się i postanowiła drążyć dany temat. 
–Tam, przy Magicznym Wodospadzie Księżyca, znajduje się Flesh. Jak widzisz, 

jest pół-skrzatem, pół-orłem – nagle zaczęła się śmiać sama z siebie. – Ach, ten 
Flesh… Żebyś go widział pięć lat temu! Nigdy nie widziałam kogoś tak równie 
głupiego, jak i podstępnego! Raz, podczas święta Rookenirinu, sprawił, że wszystkie 
tylne części centaurów zabarwiły się na różowo, ponieważ nadużył magicznego 
proszku Wooda… Żebyś to widział! Flesh długo nie potrafił się pozbierać po tym, jak 
centaury go zawiesiły nad łąką jako pomnik „największego idioty wszechczasów”! 
Nikt z nas o tym nigdy nie zapomni! – Mówiła, ledwo powstrzymując się od śmiechu. 

Nayer usłyszawszy jej opowieść nie potrafił powstrzymać śmiechu. Uśmiech sam 
cisnął mu się na usta, dlatego je sprytnie zakrył swoimi dłońmi. Już sobie nawet to 
wyobrażał: różowe zadki centaurów i pół stwór jako wiszący pomnik chwały idiota 
nad idiotami – nigdy nie słyszał czegoś równie śmiesznego i zabawnego, jak to. 

Alienor zaczynał już boleć brzuch od tej całej radości. Niespodziewanie pochyliła 
się do przodu, by odetchnąć, gdy w tym czasie i książę uczynił podobną rzecz. Ich 
oczy się ze sobą spotkały, a ona sama zapłonęła krwistą czerwienią na policzkach. 
Szybko się jednak odsunęła, gdy usłyszała głośne chrząknięcie. 

Wyprostowała się i spojrzała na czerwoną czuprynę, która delikatnie opadała na 
złote tęczówki chłopca o rubinowej karnacji. Usiadł pomiędzy przyjaciółką a 
nieznajomym, przy czym na jego klacie zabrzęczał medalion z czerwonym 
kamieniem okutym w złoto. Mrugnął do dziewczyny i upił połowę nektaru z jej kubka. 

–Słyszałem, siostruniu, że mnie szukasz, co? – Odezwał się łobuzerskim głosem. 
–Feu, nie nazywaj mnie siostrzyczką! – Zawstydziła się Alienor. 
–To twój brat? – Spytał skołowany książę. 
–Al, doszły mnie pogłoski – wtrącił się cynicznie – że wokół ciebie kręci się łowca, 

ale nie pomyślałbym, że jesteście aż tak siebie bliscy, co? – Powiedział, odstawiając 
pusty kubek na ladzie. 



–Feu! Jak ci nie wstyd mówić to tak głośno?! – Zapiszczała zawstydzona. 
–Kim jesteś? – Wszedł im w słowo niebieskooki, zerkając na przeciwnika. 
–Ric, to skrót od Ricardo – przedstawił się, ziewając i machając ręką, jakby chciał 

odstraszyć muchę. – Jestem smokiem, miło mi cię poznać, mój przyszły obiedzie – 
podał mu rękę z podstępnym uśmieszkiem, z którego wystawał pojedynczy kieł. 

Nayer spoglądał na niego z wrogością. Nie przypadł mu do gustu, a poza tym, nie 
pojmował, jak ktoś tak idiotyczny, może być w rzeczywistości tak wspaniałym 
stworzeniem, jak smok. To było dla niego pojęciem niepojętym przez życie. 

–Do rzeczy, Feu – naciskała Alienor, mając już dość gadulstwa kumpla. – 
Powiedz nam, gdzie jest jednorożec – poprosiła z pewnym drżeniem. 

Ric przyglądał się na nią z wielkim zdziwieniem. Nie wiedział, czemu go o to pyta, 
skoro sama dobrze wie coś na ten temat. Obejrzał się przez ramię i dopiero teraz 
zrozumiał, w czym jest rzecz. 

W coś ty się wpakowała, siostruniu? – powiedział sobie w myślach załamany. 
Musiał udawać i kłamać specjalnie dla niej, choć to było dziwne, ponieważ 

dziewczyna nigdy nie robiła czegoś takiego. Zawsze była prawdomówna i nie uginała 
się przed nikim, kto może ją skalać złymi cechami. 

–Jednorożce, co? Och, jakież to strasznie łatwiutkie pytanie! – Zawył, jakby był 
wycieńczony. – Teraz się grupują, znajdziecie je na polanie. Za dwa dni wyruszają w 
swoją podróż, więc na pewno znajdziecie jakiegoś – wymyślił na szybkiego, bawiąc 
się własnym naszyjnikiem. 

–Dziękujemy ci – rzucił książę, po czym spojrzał na Alienor. – Chodźmy zatem… 
–Czekaj, księciuniu – zawołał go rozbawionym głosem, gdy zeskoczył z krzesła. – 

Wiem jeszcze znacznie więcej informacji, które mogą cię zaciekawić – zaczął kusić 
go swoimi gierkami. 

–Co masz na myśli? – Spytał zaintrygowany tymi słowami. 
–Nayer, chodźmy już – pośpieszała go zniecierpliwiona. 
Znała Ric’a dość długo, więc wiedziała, do czego był zdolny. Ale nie tego 

najbardziej się bała; Feu potrafił być dobitnie szczery i podstępny. 
–Przykro mi – podniósł ręce do góry z chytrym uśmieszkiem – moje informacje 

nie są za darmo. 
Książę przewrócił oczami i pogrzebał w swoich kieszeniach, szukając pewnej 

rzeczy. Kiedy ją znalazł, rzucił to w stronę czerwonowłosego jaszczura i z poważną 
miną, postanowił zagrać z nim w odkryte karty. 

–Daję ci prawdziwy szmaragd, jeśli oczywiście informacje okażą się naprawdę 
dobre – uprzedził na samym początku, krzyżując dłonie. 

–Och, tego możesz być pewny – zapewnił chytrze smok. 
Nayer stojąc, przyglądał się, jak Feu przygląda się swojemu nabytemu skarbowi i 

z radością na twarzy, chowa go do swojej kieszeni w spodniach.  
–Lubię pracować z tak hojnymi informatorami – rzucił na koniec, po czym zbliżył 

się do swojego klienta. – Ten twój rzekomy przyjaciel, imieniem Lorin, jest tak 
naprawdę istotą magiczną – streścił przeciętnie. 

–CO? – Zdziwił się Nayer. 
Ta wiadomość nie tylko wydała się straszna, ale i nie mieściła się ona w głowie 

księcia. Ledwo udało mu się uwierzyć w to, że czarnowłosy go zdradził, a teraz 
jeszcze dowiedział się, że był tak naprawdę prawdziwym potworem. 

–Taa… – Wzdychał, opierając swoje ramię na stole. – Po tym, jak cię zwabił na 
pewną śmierć, uciekł razem ze swoją bandą – nagle zaśmiał się drwiąco. – Taki z 
ciebie książę, a nawet nie zorientowałeś się przez te wszystkie lata, że masz szpiega 
w szeregach, nieźle – skomentował rozbawiony, okazując wyjątkową wesołość. 

–To nie twoja sprawa – rzucił podrażniony. 
Ric jednak nie zamierzał na tym poprzestać. Spojrzał się kątem oka na Alienor i 

ze zdecydowaniem postanowił ją chronić. Nie chciał, by cierpiała, dlatego czasami 
naprawdę się cieszył z tego, że wie wszystko, co się dzieję na tym świecie. 

–Dzisiaj Lorin planuje z Wężami obalić twoje królestwo, więc nawet jeśli 
zdobędziesz antidotum, to będzie za późno – stwierdził bezinteresownie. 



Smok zaczął nagle bawić się swoim medalionem, gdy książę właśnie mamrotał 
coś pod swoim nosem. Bawiło go to, ale w umyślnie coś innego chodziło mu po 
głowie. 

–A i mości książę – podjął Feu z zawadiackim wyrazem twarzy – los mi każe cię 
powiadomić, że twoja kochana klątwa krwi już cię dosięgnęła – wyrzucił swoją 
zwycięską kartę. 

Nayer zamarł w bezruchu. Nie spodziewał się takiej informacji od smoka. 
Spoglądał na niego, jak na głupka i zaśmiał się. Nie wierzył mu, ponieważ on wciąż 
żył. To nie mieściło mu się w głowie. Lecz, im dłużej spoglądał na jego triumfalny 
wyraz twarzy, tym bardziej rozumiał, że to nie są żarty. 

Alienor zaczęła wewnętrznie panikować. Wszystko potoczyło się nie tak, jak to 
miała wcześniej w planach. Ale nic już nie mogła zrobić. Ric zepsuł wszystko, co 
udało jej się stworzyć. Jak zawsze z resztą, już taki był. 

–Jak to…? Przecież nadal żyję, więc jak mogła mnie dosięgnąć? – Pytał drżąco. 
–Widzisz, to się stało, gdy otoczyli cię Wężę… 
–Ric, zamknij się! – Spanikowała dziewczyna, trzęsąc się jak osik. 
Ale smok ją po raz pierwszy olał i zbliżył się do księcia, który zamarł w bezruchu. 
Muszę to zrobić, Al – powiedział w myślach, zerkając na jej wystraszoną minę. 
–Rana na twojej klacie wszystko ci wyjaśni – wyszeptał, odchodząc na 

bezpieczną odległość. 
Nayer bez chwili zastanowienia, zaczął podnosić swoją koszulę. Nie wierzył mu, 

więc chciał mu udowodnić, że się myli. Ufał słowom Alie, więc był pewny siebie. 
–Nie słuchaj go! – Nakłaniała dalej. 
Alienor bała się, ponieważ zaraz wszystko wyjdzie na jaw. 
–Spójrz – nakręcał go umyślnie Feu. 
Książę ujrzał mały skrawek, który nie przypominał tego, czego się spodziewał. 

Ręce zaczęły drżeć, ale dopełnił swego. Odkrył całą ranę, ukazując jedyną prawdę. 
Nayer poczuł, jak nogi się pod nim łamią, a jego oddech robił się coraz cięższy. 

Blizna, jaka widniała na jego piersi, nie była wcale linią prostą po zadrapaniu 
mieczem, tylko jednym, okrągłym śladem. Wiele razy widywał takie rany na poległych 
żołnierzach po bitwach. Dopiero teraz do niego dotarło, że te zaróżowione miejsce 
nad sercem było tak naprawdę jego spotkaniem ze śmiercią. Wtedy go olśniło. Słowa 
wyroczni się ziściły, ponieważ umarł w tamtym momencie. 

Ale zaraz, skoro już zginąłem, to czemu nadal żyję? Przecież śmierć już 
zawładnęła moją duszą, więc czemu ją wciąż posiadam? – Zastanawiał się w 
myślach. Nagle usłyszał głos, który go obudził. 

–Ric, jak mogłeś?! Jesteś potworem! – Wrzasnęła przerażona Alienor, zwracając 
na siebie uwagę wszystkich stworzeń magicznych. 

–Powiedziałem tylko prawdę! – Upierał się rozwścieczony, ponieważ zabolało go, 
gdy usłyszał od niej te właśnie słowa. 

–Okłamałaś mnie…! – Nagle zorientował się książę, gdy ujrzał jej jadeitowe oczy 
pełne strachu i trwogi zdemaskowania. – A ja jak głupi ci wierzyłem! – Zaryczał, 
łapiąc się za głowę. 

Alienor serce podskoczyło do gardła. Miała teraz pewność, że most, który ich 
połączył, właśnie runął do wody i już nikt go nie naprawi. Nigdy. 

–Nie, Nayer, to nie tak! Zaufaj mi, ja…! – Próbowała się wytłumaczyć. 
–Mam ci zaufać? –  Zaśmiał się ironicznie. –  Już to zrobiłem i wiesz, co? – Zbliżył 

się do niej o krok, spoglądając na nią z góry. Wiedział, że gdyby nie te wszystkie 
stwory, które doglądały jego każdego kroku, to ta rozmowa potoczyłaby się na 
zupełnie inne tory. – Wystarczy tych wszystkich kłamstw. Nie chcę cię znać. 
Szczerze? Nic się nie różnisz od Lorina – dodał, odwracając się do niej plecami. 

–Nie! Proszę, nie! – Wołała załamana, łapiąc desperacko jego ramię. – A co z 
jednorożcami? Co z twoją misją? Potrzebujesz mnie! – Nagle wymyśliła. 

Królewicz spojrzał się na nią obłąkanym wzrokiem i wyszarpnął się z jej uścisku. 
–Nie potrzebuję pomocy od kogoś takiego, jak ty! Sam sobie poradzę! 
Wrzasnął na nią, po czym czmychnął z kryjówki istot, gdzie pieprz rośnie. Nie 

mógł znieść tych wszystkich spojrzeń, które świdrowały go na wylot, chcąc się 
wkraść w jego organizm i zabić go od środka. 



Alienor nie mogła w to uwierzyć. Jej serce właśnie się połamało na małe 
kawałeczki. W środku płonęła prawdziwą nienawiścią, której nigdy wcześniej nie 
doświadczyła. Ale teraz miała ku temu powód, by tak się zachować. 

Odwróciła się na pięcie i z zaciśniętymi powiekami waliła pięściami w klatkę Feu, 
który się nie spodziewał takiego odwrotu akcji. 

–To twoja wina! To wszystko twoja wina! – Jęczała załamana. Podniosła głowę i 
ze łzami i skrzywdzoną miną twarzy, spojrzała się otwarcie na przyjaciela. – Jak 
mogłeś?! Czemu to zrobiłeś?! – Pytała piskliwym głosem. 

Alienor schowała swoją głowę w jego koszuli i na cały głos zaczęła szlochać. Nie 
potrafiła powstrzymać uczuć, które jak wodospad z niej się wylewały kilogramami. 

–To dla twojego bezpieczeństwa! – Wykrztusił, odpychając ją od siebie. 
Ric złapał dziewczynę o jadeitowych oczach z całej siły, a następnie przyciągnął 

ją do siebie i kilkakrotnie potrząsnął nią, by wreszcie go zrozumiała. 
–Przejrzyj na oczy, Alienor! – Wrzasnął podrażniony, nie mogąc powstrzymać 

płomienia, który zapłonął w jego źrenicach. – Nie możesz się tak narażać! Chcesz 
umrzeć?! – Pytał bliski zawału, a mimo to nadal nie rozumiał, jak Alienor może być 
tak lekkomyślna w tej sprawie. 

Niespodziewanie dziewczyna się uspokoiła i z błogim spokojem wpatrywała się w 
jego oczy z tym niewinnym wyrazem twarzy, który go rozkręcał na części. 

–Czemu to zrobiłeś? – Powtórzyła łamliwie. 
Ric widząc jej smutek, nie mógł dalej się nad nią tak znęcać. Spuścił powietrze z 

wyczerpania, po czym ją puścił i zaczął się drapać po czerwonej czuprynie. 
–Alie, musiałem to zrobić, bo gdybyś z nim poszła, proroctwo by się nie wypełniło. 

Zginęłabyś – wymówił te słowo z wyjątkowym strachem. Nie mógłby sobie wyobrazić 
życia bez niej. – Rozumiesz to? Wood kazał nam cię ochraniać, dopóki nie nadejdzie 
chwila, gdy będziemy mogli bezkarnie hasać po ulicach w zgodzie z ludźmi! 

Alienor nadal stała i milczała, jakby żadne jego słowo do niej nie przemówiło. 
–Posłuchaj mnie – odezwał się głosem poważnym, aczkolwiek przyjaznym i 

ciepłym, jak na niego. – Jesteś ostatnim żyjącym na świecie jednorożcem. My cię 
bardziej potrzebujemy, ponieważ chcemy dla ciebie dobrze, a nie ten książę, który 
łaknie twojej krwi – wyznał lekko zazdrosny. 

–Nie obchodzi mnie proroctwo – odparła bezinteresownie. – A poza tym… – 
Spuściła głowę i poprawiła spadające pasma białych włosów z niejaką radością. – 
Nayer nie jest taki zły, na jakiego wygląda… 

Smok skwasił się i pokręcił głową z niedowierzaniem. Nie potrafił do siebie 
przyjąć tej wiadomości; to było zbyt nieprawdopodobne, by mógł w to uwierzyć. 

Niespodziewanie podszedł do nich chłopiec, który od samego początku 
przypatrywał im się z zainteresowaniem. Nie zamierzał ich podsłuchiwać. Po prostu 
chciał wiedzieć, co i gdzie jest postawione, dlatego się nie mieszał wcześniej. 

–Czy jesteś tego pewna? Ta droga nie jest zbyt świetlista – odezwał się 
niespodziewanie głos zza jej pleców. 

Alienor obejrzała się i z miłym zaskoczeniem na twarzy, uśmiechnęła się do niego 
ciepło. Od razu zrobiło jej się ciepło na duszy, że srebrnowłosy o pięknych 
szafirowych oczach nagle włączył się w tą dyskusję. Zawsze mu ufała, a on jej. 

–Wiem, Rivier, ale nic na to nie poradzę, że moje serce zdecydowało za mnie – 
odpowiedziała z błogim wyrazem twarzy. 

–Proszę, nie rób tego – zajęczał załamany smok. – Nigdy się z tym nie pogodzę! 
Gryf spojrzał się na czerwonowłosego i cmoknął z niezadowolenia. 
–Nie zapominaj, co kiedyś powiedział nam Pan Wood: „Każdy wybiera swoją 

ścieżkę życia i swoje przeznaczenie.” Tego nie można przewidzieć, a tym bardziej, 
sprzeciwiać się i stać na przeszkodzie – zbliżył się do niego i objął go ramieniem. – 
Jeśli coś dla ciebie znaczy jej przyjaźń, to powinieneś ją wspierać i pomagać w tym. 
Wood nie byłby zadowolony, gdyby zobaczył coś takiego – uprzedził go Rivier. 

–Jeny! Denerwujesz mnie! Czemu musisz zawsze to robić?! 
–To tylko dlatego, że Alienor znaczy dla mnie więcej, niż jakiś czerwony jaszczur 

– wyznał z cynicznym uśmiechem, nie owijając w bawełnę. 



Ric się zdenerwował i zdjął łańcuch z szyi, rozpościerając swoje skrzydła. Z jego 
oczu zapłonął prawdziwy żar ognia, a z pyska wydobywały się czarne opary dymu, 
zwiastujące przypływ potężnego żywiołu. 

Rivier, mimo iż był od niego rozsądniejszy, pozwolił sobie na chwilę słabości i 
również zdjął z siebie łańcuch. Przemienił się w prawdziwego gryfa i czekał na 
pierwszy ruch swojego przeciwnika. 

–Jakie dzieci – wzdychała Alienor, doprowadzając ich do porządku. 
 
–Roi, powiedz mi, co się stało? – Nalegał Elgander przez całą drogę. 
Kiedy rumak ujrzał swego pana, jak wybiegł z tajemniczego miejsca spotkań istot 

magicznych, dostrzegł, że opanowała go istna chandra. Bez słowa wytłumaczenia 
wskoczył na jego grzbiet i od razu zapędził go do biegu. Lecz, kiedy koń spytał o Alie, 
książę warknął, że już jej nie potrzebują. To go zaskoczyło, ale nie mógł nic na to 
poradzić. 

Po godzinie jazdy, dotarli do wrót królestwa. Było jednak za późno, tak jak 
przypuszczał królewicz. Całe miasto leżało w płomieniach, a najgorsze dopiero się 
rozpoczęło. 

Nayer przemierzał z Elganderem ulice Martiiriss ze zgrozą w oczach. Wszystko 
umierało i na każdym kroku widniały czarne symbole, którymi odznaczali się 
Zdradzieckie Węże. Słowa smoka się ziściły; Lorin powrócił do miasta, by zabić jego 
bliskich. Tym razem nie da się tak łatwo wywieść w pole. 

Gdy dotarł do bram swej posiadłości, ślady czarnej farby się nasiliły, a w oddali 
słychać było odgłosy walki. Bitwa się rozpoczęła, stwierdził ze strachem. 

–Elgandrze, do pałacu! Ojciec mnie potrzebuje! – Rozkazał książę, kierując się w 
sam środek pojedynku. 

Koń zarżał i z odwagą okutą w przerażenie, przemierzał stwory i żołnierzy, którzy 
toczyli ze sobą zażartą walkę na śmierć i życie. 

Nayerowi nie podobał się ten widok. Gdy obserwował to całe widowisko, czuł się 
podle, że nie zdążył tego w porę zatrzymać.  

Serce go ściskało, gdy jego niebieskie oczy musiały oglądać porażkę armii, która 
niegdyś była uznawana za niezwyciężoną. 

Podczas drogi do posiadłości, został ranny, ponieważ chimera chwyciła go swoim 
smoczym ogonem i książę upadł na ziemię. Głowa stwora o kształcie lwa 
niebezpiecznie zbliżała się do niebieskookiego, chcąc go potraktować tak, jak resztę 
swoich ofiar. Nayer ze strachem wypisanym na twarzy wymacywał swojego miecza, 
który podczas upadku poleciał w stronę bitwy. Poległ i teraz otrzyma karę, stwierdził. 

–Roi! – Zawył rumak, przerażonym głosem. 
Książę powlekł wzrokiem po zbiorowisku i dostrzegł swego konia w towarzystwie 

goblinów, które właśnie zarzucały na niego liny. 
–Elganderze! – Zawołał zdesperowany Nayer, gdy ujrzał swego przyjaciela. 
Wiedział, że przegrał z losem. Pisana jest mu śmierć i zagłada królestwa, w 

którym dorastał i się wychował. Ile by teraz dał, by ktoś podał mu pomocną dłoń i 
obudził go z tego koszmaru. 

Jednak wiedział, że nic już nie da się wskórać. Zamykając oczy i czekając na 
ostateczny cios ze strony chimery, który go uśmierci, niespodziewanie całe jego 
życie przeleciało mu pod powiekami. Podczas tego seansu, dostrzegł, że jego życie 
nie było zbyt pożyteczne dla społeczeństwa. A zwłaszcza dla istot magicznych. 
Nienawidził je tylko dlatego, że wyrocznia przepowiedziała śmierć jego rodzeństwa z 
ich rąk. Teraz zrozumiał, że zupełnie się co do nich mylił. 

Nagle myślami powrócił do poznanej dzisiaj dziewczyny. Była inna od ludzi, 
których znał i poznał. Niespodziewanie przyszła do niego myśl, kim tak naprawdę jest 
Alienor. Nie znał jej wieku, nazwiska, miejsca urodzenia i wielu innych rzeczy. Do 
swojego umysłu przytoczył jej obraz. W środku bardzo chciał ją zobaczyć, choć 
wiedział, że to już nie jest możliwe. Nawrzeszczał na nią tylko dlatego, że go 
okłamała w jednej, mało istotnej sprawie. To nie była jej wina. 

–Nayer! – Nagle usłyszał znajomy głos w uszach. 
Otworzył oczy i rozejrzał się dokładnie po niebie. Aż nagle spostrzegł coś 

niezwykłego, co przekraczało wszelkie granice świata. 



–Alienor! – Odkrzyknął uszczęśliwiony jej widokiem. 
Dziewczyna o jadeitowych oczach właśnie szybowała na grzbiecie gryfa, który 

ustąpił miejsca Feu. Smok zionął ogniem w stado Zdradzieckich Węży i wraz z resztą 
przyjaciół, przymierzyli się do walki. 

Flesh wraz z centaurami i półkrwistymi stworami walczyli na pierwszym froncie 
tuż przy samym wejściu. Smoki, krasnoludy, elfy, fauny i inne magiczne stwory wdarli 
się do środka i walczyli przeciwko Wężom, którzy znacznie się zadziwili na ich widok. 

Nayer nie mógł uwierzyć własnym oczom; istoty magiczne właśnie mu pomagają. 
To było dla niego nienaturalnym, ale i epokowym wydarzeniem. W sercu bardzo im 
za to dziękował, ponieważ nie widział nigdy niczego piękniejszego. 

Chimera, która miała zamiar go pochłonąć, została powalona na ziemię jednym, 
płynnym ruchem toporka. Książę był zaskoczony, gdy ujrzał karzełka z rudą brodą, 
który podał mu bez żadnych aluzji swoją pomocną dłoń. 

–Dzięki – wykrztusił z trudem. 
–Nie ma sprawy – odparł obojętnie. – Ale żeby nie było, Alie nas wszystkich 

nakłoniła – nagle zbliżył się do księcia i pociągnął go za koszulę. – Ale od razu 
ostrzegam, jeśli nasza kochana Alienor przez ciebie zginie, ja własnoręcznie urżnę ci 
łeb. Jest dla nas bardzo ważna, dlatego nie mogliśmy puścić ją samą, rozumiesz? 

Nayer pokiwał głową i wyprostował się, obserwując, jak krasnolud właśnie zdzielił 
potwora swoim ulubionym toporkiem. Spojrzał się jednak w górę, gdzie bezpiecznie 
fruwała jego wybawicielka. Nawet z tej odległości mógł dostrzec jej życzliwy i pełen 
ciepła uśmiech, który kierowała tylko dla niego. Dziękował jej w duchu, że się dla 
niego poświęciła. 

Dzięki niej, zmienił mu się wzgląd, co do istot magicznych. Nie nienawidził ich już, 
tylko znacząco obdarzył uczuciem i ufnością. A to wszystko było jej wyłączną 
zasługą. Nigdy jej tego nie zapomni; musiał przyznać, była niezwykła. 

Nayer usłyszał pewien krzyk za jego plecami, więc spojrzał się a chwilę w tamtą 
stronę z zaciekawieniem. 

Ogromny smok podpalił paru Węży, po czym zmienił swoją postać i z nożem w 
dłoni zaatakował gobliny, które przytrzymywały konia. Widać było, że to sprawia mu 
radość, ponieważ z istną euforią zamachiwał się i dźgał prosto w serca stworów. Gdy 
jego krwiste przedstawienie się skończyło, chwycił lejce i podbiegł do księcia. 

Oboje mierzyli się złowieszczym i pełnym wrogości wzrokiem, ale nie mogli 
pozostać w takim stanie na polu bitwy. 

Ric pierwszy wyjął rękę ku niebieskookiemu i podał mu jego własność. 
–Pilnuj tego rumaka nocy z większym zaangażowaniem, nie znajdziesz takiego 

drugiego. W ogóle nie mogę tego pojąć – nagle stwierdził z skwaszeniem na twarzy. 
– No bo, jak Elgander, rumak, który zrodził się z osłony nocy na wzgórzu Entyiri, 
wybrał właśnie Ciebie, jako swego pana? – Pytał skołowany i bardzo zazdrosny. 

Nayer uśmiechnął się chytrze i pokazał mu język. 
–To jest tajemnica państwowa – rzucił podstępnie. 
Ric chciał już się odgryźć za tą zniewagę, ale właśnie w tym momencie po niebie 

rozległ się głośny krzyk. Książę ze smokiem spojrzeli się w górę i aż zmroziła im się 
krew w żyłach. 

Gryf oberwał strzałą w oba skrzydła, gdy rozgrywał zażartą bitwę z mrocznym 
pegazem, na którym siedział Lorin. 

Podczas walki na dziedzińcu rodziny królewskiej, gryf trzymał się na bezpiecznej 
odległości. Jego zadaniem wyznaczonym przez Horatio było ochranianie i pilnowanie 
Alienor. Dziewczyna przejawiała wielką mieszaninę uczuć, gdy spoglądała na 
toczącą się w dołu bitwę. Często chciało jej się płakać, ale Rivier odradzał jej to, 
przypominając o zasadach Wooda, które jej powierzył. 

Wtedy niespodziewanie z okna budowli wyleciał czarny pegaz z chłopcem. 
Alienor od razu wiedziała, po co tu przybył, więc szybko zaalarmowała gryfa o 
nadchodzącym niebezpieczeństwie. 

Nayer obserwował, jak gryf upadał ranny na ziemię, krwawiąc na oba skrzydła. 
Wiedział, że to poważna rana, ale nie to teraz było dla niego najważniejsze. Lorin w 
tej chwili pochwycił Alienor i mimo jej sprzeciwom, posadził ją na kolana i z 



zaskoczeniem spojrzał się w stronę księcia. Po jego minie widać było, że był 
zdziwiony jego żyjącą osobą. 

–No, no, no! – Zawołał, trzymając dziewczynę za ręce. – Kogoż my tu mamy?! 
Nasz książę we własnej osobie! – Spojrzał się na Alienor i chwycił jej policzek jedną 
dłonią– Widzę, że nasze oczko w głowie cię uratowało! Jaka szkoda… Będę cię 
musiał zabić osobiście… – Stwierdził z cynicznym uśmiechem. 

–To o mnie ci chodzi, więc zostaw ją w spokoju! – Wrzeszczał rozwścieczony. 
 Lorin spojrzał się na niego i uśmiech sam cisnął mu się na usta. Zbliżył się do 

dziewczyny i położył na jej ramieniu swoją brodę, krzywiąc się podstępnie. 
–Ależ, skądże znowu, ty ofiaro losu! – Zarechotał złowrogim śmiechem. – 

Czekam na ciebie w Sali tronowej… ona z resztą też… – Dodał po chwili. 
–Nayer! – Zawołała przerażona dziewczyna o jadeitowych oczach. 
–Alienor! – Wrzasnął książę zdruzgotany tym widokiem.  
–I co teraz? – Zapytał Ric. 
–Idziemy po nią – odpowiedział krótko, wsiadając na swego rumaka. 

*** 
Wrota się otwarły, wpuszczając dwójkę nastolatków do środka Sali tronowej. 
Ric z księciem stanęli jak wryci w drzwiach i zastygając w miejscu, usta im się na 

oścież otworzyły z przerażenia. Ledwo powstrzymali swój krzyk, który na ten widok 
chciał się wyrwać z ich gardeł. To był zdecydowanie przerażający widok. 

–Alie! – Wrzeszczał podenerwowany smok. 
W pomieszczeniu panowała istna pustka. Król leżał związany z synem i całą 

armią przy ścianach nieprzytomni, dzięki czemu w pomieszczeniu było dużo wolnego 
miejsca. Zaś na samym środku stała dwójka istot magicznych, a zwłaszcza jedna 
osoba, która najbardziej przejęła księcia i smoka. 

Twarz Alienor pozostawała nienaruszona, nawet wtedy, gdy Lorin chcąc wymusić 
jej płacz, z niecierpliwości przejechał nożem po powierzchni jej dłoni. Czerwona 
barwa krwi otuliła jej ubranie, sącząc się po podłodze tworząc własną kałużę. Kiedy 
usłyszała głos swojego przyjaciela, uśmiechnęła się niezręcznie do niego. 

–Nic mi nie jest, Ric – szybko go uprzedziła. – Nie martw się, nie uronię łzy. 
Nayer, co prawda nie wiedział do końca, o co tu chodzi, ale krew mu się 

zakrzepła, gdy ujrzał dumę na twarzy Lorina ze swojego czynu. 
Feu nie potrafił jednak stać bezczynnie i się wpatrywać w czyjąś krzywdę. 

Wściekłość nim zawładnęła i zrywając pod wpływem emocji swój medalion, zmienił 
się w swoją naturalną postać. Wrzeszczał na cały głos, gdy rozścielił swoje skrzydła 
w stronę bazyliszka z mordem w oczach, nagle usłyszał dziwny śmiech. 

–To nic ci nie da – zapewnił Lorin, zmieniając barwę swoich oczu. – Jestem 
synem bazyliszka i gorgony. Nie dasz mi rady. 

Alienor zamarła ze strachu. Czuła, jak serce jej się zatrzymało, gdy jej przyjaciel 
zamieniał się w kamień na jej oczach. Emocje były zbyt mocne, by móc je zachować 
dla siebie. Zaczęła swoją symfonię żałosnych wrzasków. Właśnie go straciła. Feu nie 
żyje, a ona tylko mogła to obserwować. 

Lorin jako jedyny śmiał się wniebogłosy, gdy ujrzał na policzku dziewczyny 
błyszczącą smużkę łzy. Szybko chwycił jej twarz i zbliżył mały pojemniczek, do 
którego wpadła kropelka. Dziewczyna się sprzeciwiała i wyrywała, ale nie miała siły, 
by go powstrzymać. Kiedy czarnowłosy dostał to, czego od samego początku łaknął, 
zaczął się śmiać i przechwalać. 

–Alienor! – Zawołał książę, zaniepokojony jej wyglądem. 
Spojrzała się na niego ze wzrokiem pełnym smutku. 
–Nayer… 
Lorin zerkając na nich, postanowił oświecić księcia, kim tak naprawdę jest Alie. 
–Och, czy ty naprawdę nie wiedziałeś, że to ona jest tym jednorożcem, którego 

poszukiwałeś? 
Nayera zaskoczyły te słowa. Nie spodziewał się tego, więc to naturalne, że był w 

wielkim szoku. Ale to nie miało teraz sensu, ponieważ nie mógłby jej skrzywdzić. 
–To nie ma dla mnie znaczenia – wyznał szczerze. – Masz to, co chciałeś, więc 

zostaw ją – zażądał po chwili, widząc jej zaskoczenie. 



Lorin pokręcił rozbrajająco głową. Podniósł szklany pojemniczek do góry i 
spoglądał na lśniącą łzę, która znajdowała się w środku. 

–Ty nic nie wiesz, prawda? – Rzucił bazyliszek, wzdychając. Schował kroplę do 
kieszeni i spojrzał się łobuzersko na księcia. – Alienor jest ostatnim jednorożcem na 
tym świecie, mimo że urodziła się jako koń, Wood zamienił ją w człowieka, bym nie 
mógł jej znaleźć. Ten stary druid zawsze działał mi na nerwy. 

–Do czego więc są potrzebne ci jej łzy? – Zapytał zaciekawiony. 
–Nayer, nie znasz legendy o łzach jednorożca, które w połączeniu z pewnymi  

czynnikami, mogąc otworzyć wrota w zamku po drugiej stronie królestwa? – Spytał 
podstępnie, mrużąc oczy. – A poza tym, ten lek może oszukać nawet samą śmierć, 
gdyż pijąc łzy, wracasz do żywych – dokończył szubrawsko. 

–Nic się nie zmieniłeś, Lorin. Ciągle łakniesz oszukać śmierć i zyskać nie tylko 
nieśmiertelność, ale i moc, która powinna być zapieczętowana na wieki – odezwał się 
głos wchodzący do sali tronowej. 

Nayer spojrzał się w stronę drzwi i ujrzał starego człowieka z siwą brodą do piersi. 
Nosił brązowy płaszcz i druidzką czapkę, natomiast w dłoni dzierżył cedrową laskę. 
Ale dopiero teraz zorientował się, że już widział tego mężczyznę na jednym 
spotkaniu z jego ojcem. Czyżby się znali? 

– Wood! – Zawołała uszczęśliwiona Alienor jego widokiem. 
–Och, Wood! Dawnośmy się nie widzieli! – Zarechotał złowrogo. 
Ale starzec nie wyglądał na zadowolonego. Zmarszczył brwi i podszedł do 

czarnowłosego z rumieńcami na twarzy. Nigdy nie spodziewał się, że coś go tak 
zdenerwuje, ale to przechodziło jego najgorsze sny. 

–Bazyliszku, czy ty wiesz, do czego się właśnie przyczyniłeś? – Dopytywał 
zgryźliwie. 

Lorin przewrócił oczami i spuścił powietrze. 
–Daj spokój, Wood! Przecież to tylko jedna, głupia łza! – Odparł zmęczony. 
–Czy ty na serio nie rozumiesz, że gdy siłą odbierasz jednorożcowi jego róg, on 

umiera? Natomiast, gdy jednorożec da ci z własnej woli, odradza się w miejscu, 
gdzie się narodził – wytłumaczył. 

Nayer był zaskoczony tymi nowinami. Nie spodziewał się tego, dlatego cieszył 
się, że nie zabił jej wcześniej, ponieważ bardzo by tego żałował. 

–Bo obchodzi mnie to – wykrztusił z irytacją. 
Spojrzał się na Alienor i stwierdził, że już jej nie potrzebuje, dlatego cisnął nią w 

podłogę i migiem, nie tracąc czasu, wskoczył na grzbiet swojego pegaza, który stał 
niedaleko otwartego na oścież balkonu. 

–Jeszcze tego pożałujesz w przyszłości, zapamiętaj moje słowa – uprzedził go 
druid za wczasów, mierząc go nieufnym i pełnym tajemniczości wzrokiem. 

Lorin odwrócił się w stronę starca i zakpił otwarcie w jego słowa. 
–To mnie nie ruszy, uprzedzam cię – po czym powiedziawszy to, wyprostował 

plecy i dumnie spoglądał na druida z wyższością, wbijając się w powietrze. – Wood, 
ty nigdy mnie nie złapiesz. Nie ważne, jak bardzo będziesz się starać, mojego cienia 
nie tkniesz – rzucił na odchodne. 

W następnej zaś chwili opuścił salę tronową, wyskakując przez otwarty balkon, a 
następnie zniknął za osłoną mroku. 

Nayer podbiegł do Alienor i ujął ją w ramionach, trzęsąc się wewnętrznie. Nie 
potrafił powstrzymać łez goryczy, które spływały po jego policzkach strumieniami. 
Widok dziewczyny w tym stanie, było dla niego czymś gorszym od widoku jego matki 
i siostry. Przejął się jej śmiercią, dlatego chciał zrobić wszystko, aby tylko z nim była. 

Druid widząc tę szopkę, podszedł smutnym krokiem do danej dwójki. Żałował, że 
nie przybył wcześniej, ale możliwe, że to los chciał, by tak się stało. 

–Alienor, nie umieraj, proszę cię – błagał książę łamliwym i drżącym głosem. 
Dziewczyna uśmiechnęła się do niego promiennie i zakrwawioną dłonią ujęła jego 

policzek, delikatnie go głaskając. Cieszyła się ogromnie, że może go zobaczyć, 
dotknąć i usłyszeć w tej ostatniej chwili. Nic innego nie mogło sprawić, że poczuje się 
taka spokojna i szczęśliwa w obliczach śmierci, na sam widok niebieskookiego. Był 
jej lekiem na wszystko, bez którego nie mogła się obejść. 



Alienor spojrzała się na druida i kiwnęła do niego znacząco głową, by coś dla niej 
zrobił zanim odejdzie. Starzec od razu się zorientował, co miała na myśli. 

–Nayer, to jest nasze pożegnanie – wyszeptała, cofając rękę. 
–Nie godzę się na to – uprzedził ją książę, sprzeciwiając się jej wyznaniu. 
Alieir uśmiechnęła się i pokręciła głową z rozbawienia. Nigdy się nie zmieni. 
–Ale to nie my wybieramy, kiedy mamy umrzeć – wyznała spokojnie i mądrze. 
Niebieskooki chwycił jej dłonie i delikatnie ścisną, zbliżając się do niej twarzą. 
–Ale ja nie pozwalam ci mnie opuścić – rozkazał żałosnym głosem goryczy. 
Alienor jednak uwolniła się z jego uchwytu i dalej się uśmiechając, wyjęła jego 

miecz z pochwy. Następnie szybkim ruchem ręki odcięła sobie włosy aż do samej 
szyi. Nayer nie zrozumiał jej zamiarów. To było dla niego idiotyczne, no bo te włosy 
dodawały jej uroku i ślicznie w nich wyglądała, więc zmieszał się na widok krótkich. 

–Co ty wyczyniasz? – Zapytał zdezorientowany. 
Druid podszedł do jednorożca i podał jej świętą misę, z miejsca, gdzie się 

narodziła dziewczyna, a którą zawsze miał przy sobie w swoim worku na ramieniu. 
Alienor wpatrywała się przez chwilę w swoje bujne, białe loki, przypominając 

sobie każdym na ich pielęgnacji. To były miłe czasy. Ale nie miała czasu, na 
rozpamiętywaniu przeszłości, więc od razu wzięła się do roboty. Zaczęła zaplątywać 
włosy w niewielką kulkę, jakby na kształt ptasiego gniazda i włożyła ją do glinianego 
naczynia. 

Nayer nie rozumiał, o co tu chodziło, ale starzec nakazał mu wzrokiem się nie 
wtrącać, więc z trudem usłuchał jego niemego polecenia. 

Alienor natomiast zbliżyła brzegi misy do swojej twarzy, po których spływały 
pojedyncze smużki łez. Gdy ostatnia kropla obiła się o same dno naczynia, 
namaczając białe włosy, odłożyła przedmiot na kolana i odetchnęła ze zmęczenia. 
Ale widząc zmartwienie niebieskookiego, wymusiła na bladej twarzy uśmiech i 
drżącymi dłońmi podała mu świętą misę. 

Książę spojrzał się na jej podarunek, nie rozumiejąc jego przesłania. Ale szybko 
spoważniał, gdy ujrzał sylwetkę Alienor, która słabo migotała i niemalże staczała się 
z pomieszczeniem. Umierała – oboje o tym wiedzieli. 

–Co to ma zna… – chciał się zapytać, gdy nagle zamilkł. 
Na wargach poczuł delikatny posmak leśnych roślin, a także zimno, które 

pochodziło od martwej osoby. Nie chciał, by tak to się skończyło. Nie chciał jej stracić 
w taki sposób. W ogóle nie chciał jej tracić.  

Pragnął pozostać w tej chwili już na zawsze. Wtedy miałby pewność, że będzie z 
nim na resztę życia.  

Niestety przyszedł moment, w którym musiał podnieść swe powieki. Nic. Przed 
nim była już tylko pustka, zwiastująca jego przygnębienie i potęgę rozpaczy. 

Alienor zniknęła. Umarła. 
Nayerowi poleciała pojedyncza łza po policzku, a za nią cały wodospad 

słonawych łez żalu. Nigdy nie wybaczy sobie tego, że jej w porę nie uratował. Ile by 
dał, by móc znów ujrzeć jej uśmiech… 

–Nie smuć się – pocieszał go druid, klepiąc go po plecach laską. 
–Ałł! – Zajęczał z bólu. 
Pan Wood zaśmiał się głośno, widząc śmieszny wyraz twarzy księcia i wycierając 

łzy, rozkazał Nayerowi wstać z podłogi. Nic mu nie da użalanie się nad sobą, myślał. 
–Alienor oddała ci z własnej woli swój róg, dzięki czemu ją w pewnym sensie 

uratowałeś – odparł zmieniając temat, chcąc podrzucić chłopcu pewną aluzję. 
–Róg? – Powtórzył zdezorientowany, po czym spojrzał na glinianą misę. 
Rozszerzył oczy ze zdziwienia, gdy ujrzał biały i lśniący róg jednorożca, który 

wystawał ze środka naczynia. Spojrzał się na druida tępym wyrazem twarzy. 
Wood zaśmiał się pod nosem i poklepał księcia po ramieniu, po czym poprosił go 

o misę. Nie stawiając oporów, niebieskooki podał mu naczynię.  
Nayer z podziwem przyglądał się, jak słowa druida rozpuszczają całą zawartość. 

Nigdy nie spodziewał się, że z czegoś tak rzadkiego, jak róg jednorożca, może 
przybrać tak czystą i zarazem świętą barwę bieli z migocącymi odłamkami złota. 

–Moja Alienor obdarzyła cię uczuciem – w końcu podjął najtrudniejszy dla niego 
temat. Kochał dziewczynę-jednorożca, jak własną córkę i ciężko mu było wyznać to, 



co każdemu opiekunowi nie wychodzi z łatwością z ust. – i oddała ci swoje 
najcenniejsze źródło życia – spojrzał się w misę i uśmiech mimowolnie cisnął się na 
jego wargi, po czym ukłonił się przed księciem. 

Nayer nie rozumiał postępowania druida, dlatego ze zmieszaniem obserwował 
jego dalsze poczynania i wsłuchiwał się w każde jego słowo. 

–Dzięki tobie nasza kochana Alienor odrodzi się na nowo, więc nie smuć się – 
wyznał z podstępnym uśmieszkiem, umyślnie odchodząc od księcia. 

Druid uśmiechał się od ucha do ucha i podszedł do pięknego posągu smoka, 
który rwał się do walki. Musiał jednak przyznać sobie szczerze, że ten spokój i cisza 
do niego pasuje. Ale nie mógł się tym nacieszyć, ponieważ jego obowiązek 
nakazywał mu go uwolnić z kamienia. Żałował tego ogromnie, ale praca to praca. 

Zamoczył dłonie w świętym rogu jednorożca i zakreślił kółko nad sercem Feu. 
Podniósł medalion i szybkim ruchem ręki założył smokowi na szyję, przywracając mu 
ludzką postać.  

Ric zakrztusił się powietrzem i kasłał niespokojnie, rozglądając się dookoła wciąż 
oszołomiony. Druid poklepał smoka po plecach i w paru krótkich zdaniach streścił mu 
minione wydarzenie. 

Feu źle odebrał odejście Alienor, ale gdy dowiedział się, że za parę dni powróci 
do nich, podskakiwał i hasał po sali szczęśliwy. Lecz wiadomość, że oddała swe 
życie dla księcia, dobitnie go walnęła i czując, jak serce mu staje, zemdlał. 

Nayer widząc dziwne gestykulacje, dość niecodzienną mimikę twarzy, a także 
podskoki, nie mógł się powstrzymać od śmiechu. A zwłaszcza wtedy, gdy smok runął 
do tyłu sztywny jak kłoda.  

–Nic mu nie będzie! – Stwierdził radośnie druid, stojąc nad zwłokami. – Za młodu 
wykręcał nam lepsze przedstawienia, a poza tym zawsze tak pada, gdy szok go 
doszczętnie dotyka w sercu – zauważył ledwo powstrzymując śmiech. 

Pan Wood odszedł od smoka i zbliżył się do księcia, wręczając mu jego własność. 
Uśmiechając się, nie mógł się nadziwić, że to nie on tym razem będzie światkiem 
narodzin Alienor, która od razu po wyjściu z wody przybiera postać jednorożca, a 
potem powraca do swojego poprzedniego stanu i momentu, sprzed swojej śmierci. 

–A teraz idź i uratuj swoją rodzinę – rzekł druid. 
Nayer spojrzał się na lśniący płyn i odrobinę się zmieszał. 
–Nie wiem, czy dam radę – wyznał załamany. 
Wood przekręcił oczami i cmoknął z niezadowolenia. Nie tego oczekiwał. 
–Nie dręcz się rzeczami, które już minęły – doradził starzec. – Pamiętaj – objął go 

ramieniem – Alienor ofiarowała ci swój najdrogocenniejszy róg, bez którego nie może 
żyć. Dla naszej kochanej Alie znaczysz więcej, niż ci może się wydawać… 

Nagle przerwał, przypominając sobie odległy czas. Nie mógł uwierzyć, że jego 
kochana dziewczynka już stawała się kobietą. 

–Ale jesteś też pierwszym, któremu ofiarowała swój róg z dobroci – wyznał 
zazdrosny, ponieważ nawet starcowi nie zechciała ofiarować tego skarbu. 

Nayer poczuł się z tego powodu zaszczycony, że Alienor wybrała właśnie jego. 
Nie wiedział, czemu akurat on, ale cieszył się jej wyborem.  

Kochał ją i to się teraz dla niego liczyło. 
*** 

–Gdzie się wybierają? – Zapytała Almera, wyglądając przez balkon. 
–Idą po dziewczynę, która cię uratowała, siostrzyczko – odpowiedział Ingmar. 
–Tą, po której róg podarował mi i mamie białe włosy? – Spytała słodkim tonem. 
–Tak, właśnie po nią – odpowiedział druid, podchodząc do owej dwójki. – Dar, 

który otrzymałaś od niej stanowi teraz część ciebie, musisz się z tego cieszyć, 
prawda? 

–Tak! Dzięki niej jestem w połowie jednorożcem! – Odpowiedziała z uśmiechem. 
Spojrzała się przed siebie i wzdychała, wtulona w ramię brata, spoglądając w dal. – 
Mój braciszek wreszcie wyruszył po swoją księżniczkę. To cud, że ją znalazł. 

–Prawda? Wszyscy podejrzewaliśmy, że taka dziewczyna nie istnieje. 
Almera wraz z bratem zaczęli się śmiać, a wraz z nimi druid. W końcu to był 

naprawdę cud. Nayer wybrał swoją ukochaną i właśnie po nią wyruszył. 


