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Sylwetka młodego męŜczyzny wyraźnie odcinała się na tle pokrytych 
śniegiem, wysokich gór z powodu zwierzęcych skór okrywających jego ciało. KaŜde 
 z tych zwierząt zabił sam, był Łowcą – tym, który zapewnia Ludziom pokój. Spod 
kaptura szaty młodzieńca wyzierały jedynie jego gorejące oczy. Reszta twarzy, 
podobnie jak całe jego ciało, była starannie przykryta z powodu przenikliwego zimna 
panującego w tych stronach przez cały rok. Gdy krajobraz nieznacznie zmienił się,  
a góry zastąpił wyrzeźbiony w lodowcu mur, jeździec ledwie zauwaŜalnie zaczął 
zwalniać. Nagle gwałtownie ściągnął cugle, zatrzymując konia. Trwali tak bez ruchu – 
pochylony jeździec, w milczeniu nasłuchujący odgłosów dochodzących zza drugiej 
strony Muru, i jego zwierzę – jedno z niewielu pozostałych jako pamiątka Dawnych 
Czasów. Koń ten był znacznie większy i silniejszy od swych pobratymców,  
z szorstką, gęstą szczeciną barwy najczystszego śniegu i oczami, które wyglądały, 
jak oczy ślepca. Po kilku chwilach złowrogiej ciszy przerywanej jedynie świstem 
zimnego, północnego powietrza, jeździec poruszył konia z postanowieniem, które 
towarzyszyło mu za kaŜdym razem, gdy odwiedzał miasto swoich przodków. Nigdy 
więcej tu nie wróci.  

Ta wizyta była kolejną, która miała być ostatnią. Zawsze obiecywał sobie,  
Ŝe zostawi upartego starca samego, tak jak on sam tego pragnął. Jednak nie potrafił 
rozstać się ze swoją jedyną rodziną. Wielokroć zŜymał się na swoje przywiązanie, tak 
bardzo kontrastujące z jego dziką naturą. Dziadek był człowiekiem, który wychował 
go po śmierci ojca. Mimo chłodnego traktowania, jakiego doznał pod jego dachem, 
nie mógł zapomnieć, Ŝe przygarnął go i sprawił, Ŝe stał się tym, kim jest teraz. Miał 
być za co wdzięczny.  
 Wraz z dotarciem do StraŜnicy, którą minąć musiał kaŜdy pragnący wejść lub 
wyjść z miasta, zatrzymał się, cięŜko zeskoczył z konia i odkrył twarz. Do StraŜnika 
podszedł pieszo, prowadząc konia za uzdę przypominającą kaganiec. Obecnie był 
jedynym, który powaŜył się dosiadać takiego wierzchowca. Reszta tych niezwykłych 
stworzeń, która ocalała, na powrót zdziczała i zajęła pustkowia dokoła Muru, stając 
się Ŝywym wspomnieniem czasów, które nigdy nie powrócą.  
- Wilku! Zmieniłeś się, zmęŜniałeś… Jesteś coraz bardziej podobny do ojca, 
przerosłeś go juŜ jednak posturą. – StraŜnik przyjrzał mu się z uwagą i pochylił głowę 
z szacunkiem. Wyciągnął teŜ rękę, by poklepać Sleipnirę po rozchylonych nozdrzach. 
- Nie radziłbym, Ŝywi się teŜ mięsem – młodzieniec uśmiechnął się odsuwając pysk 
zdyszanego wierzchowca od wyciągniętej ręki StraŜnika.  
- Piękna bestia. Jest ich coraz mniej, coś je zŜera. Musimy to odnaleźć i zabić, nim 
okaŜe się, Ŝe ludzie teŜ mu smakują. Wyobraź sobie rozmiary tego, co tak skutecznie 
poluje na te potwory! – spojrzał z podziwem na Sleipnirę, bez najmniejszego 
poruszenia stojącą u boku swego pana – Świat wokół nas się zmienia, Wilku, a my 
nie mamy na to wpływu. Wyeliminowaliśmy dawne zagroŜenia, tymczasem pojawiły 
się nowe, o których nie mamy jeszcze pojęcia… 
Wilk w milczeniu kiwnął głową. Zrozumiał aluzję starego przyjaciela. 
- Przyjrzę się temu. Ale wiesz jak jest. Jak tylko będę mógł, ruszę z powrotem w góry. 
MoŜe zapoluję, tym razem na coś większego. Nie planuję dłuŜszego pobytu.   
StraŜnik spojrzał na niego ze zdumieniem. 
- Dawno nie miałeś stąd Ŝadnych wieści, prawda? Jesteś młody, nie pamiętasz,  
ale w tym miesiącu mija sto lat… Sam wiesz od czego. Postanowili zburzyć Mur. – 
ostatnie zdanie wymówił szeptem – Nic juŜ nie będzie takie, jak kiedyś. 

Ledwo zauwaŜalny cień przemknął po twarzy młodzieńca. Gniewnym 
szarpnięciem odgarnął z twarzy przydługie, czarne kosmyki. Jak mógł o tym 
zapomnieć! Zrozumiał powód niepokoju wiodącego go przez strome górskie szlaki, 
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nieodwiedzane juŜ od ponad stu lat, które w końcu doprowadziły go do rodzinnego 
miasteczka. Wzrokiem odnalazł wyrzeźbiony w lodzie Mur, którego cień opadający 
na okolicę skrywał ją w wiecznym mroku nie pozwalając mieszkańcom zapomnieć  
o przeszłości. Wszystko zaczęło się właśnie tutaj, ponad sto lat temu, gdy miasto 
ostatecznie uwolniło się od Króla. Wydawało się, Ŝe ludzie w końcu zyskali spokój, 
którego tak naprawdę nigdy nie zaznali. Wilk splunął z pogardą. Wtedy dopiero 
wszystko się zaczęło… Za królobójstwo groziła kara. Z dalekiej północy zaczęły 
ściągać w ich strony hordy nieumarłych, kierowane ostatnią wolą swego pana, 
zabitego króla. KaŜda z nich odpowiedziała na przedśmiertny zew, siejąc śmierć 
 i zniszczenie, gdziekolwiek się pojawiła. Wojna rozgorzała na nowo i trwała  
aŜ do czasu osłabienia klątwy i woli zmarłego króla. Nieumarli znów zapadli  
w wieczny sen czekając na kolejne wezwanie. Nauczeni doświadczeniem 
poprzednich wieków ludzie zadbali juŜ jednak o to, by tak wielka moc nie skupiła się 
juŜ więcej w rękach jednego człowieka. Król został pochowany, a wraz z nim 
koszmar minionych lat. I wtedy właśnie wybudowano Mur. Zabezpieczenie przed 
tym, co jeszcze mógł pozostawić po sobie przeklęty władca.  

Wszystko się zmieniło. Ludzie usilnie starali się zamknąć przeszłość  
za lodową taflą północnego Muru zapominając o tym, jacy byli kiedyś. Wilk  
z niesmakiem pokręcił głową, coraz głębiej zanurzając się w historiach, które znał 
tylko z opowieści. On sam był człowiekiem, o którym mówiono, Ŝe narodził się w 
niewłaściwych czasach. Tak bardzo przypominał człowieka z czasów największego 
bólu, jaki spotkał ludzkość, lecz równieŜ z czasów jej największej świetności. Teraz… 
Mimo pozornego pokoju, w sercach ludzi nastał mrok, jak zaraza rozprzestrzeniający 
się od cienia potęŜnego gmachu rysującego się na północy. Powoli jednak 
zapominano o koszmarze doznanym w przeszłości. JuŜ od lat zza Muru nie 
dochodziły nieznane odgłosy, o których opowiadali najstarsi mieszkańcy miasta. 
Przeszłość nie była juŜ tak wyraźnym wspomnieniem odkąd odeszli ci, którzy 
pamiętali walki z przywołaną przez Króla hordą...   
- Czytaj znaki, Wilku. Powróciłeś na czas, jak zawsze na czas. – młodzieniec  
z zaskoczeniem spojrzał na starca, który zastąpił mu drogę. Po chwili wahania zbliŜył 
się, starannie omijając pysk Sleipniry, nie patrząc jej nawet w oczy. Starzec znał więc 
zasady. – Spiesz się, pamiętaj o tym. Mrok wokół gęstnieje… 

Łowca spojrzał na niego z niesmakiem i odwrócił wzrok. Obłęd był chorobą  
toczącą to miasto jak zaraza. Kolejny stary szaleniec, jakich w tej osadzie nie było 
mało. Właśnie dlatego stąd odszedł. Był pewien, Ŝe prędzej czy później stałby się taki 
sam, jak oni. śyjący w ciemnościach, wśród wiecznie Ŝywych duchów przeszłości.  
- Nie myśl, Ŝe jesteś wyjątkowy. Wyrok dawno juŜ zapadł. Mamy mało czasu, 
pamiętaj! – przez chwilę patrzyli jeszcze na siebie w milczeniu. Skryte w cieniu 
wyblakłe oczy Wilka jak zawsze nie okazywały Ŝadnych uczuć, a starzec patrzył  
na niego wzrokiem, który przypominał mu jego własny. Łowca odjechał, wkraczając 
w ciemność wąskich uliczek. 
 Wilk nie wierzył w przeznaczenie, jednak spotkanie ze starcem sprawiło,  
Ŝe całe jego Ŝycie zdało mu się nagle być próbą. Nie zamierzał dalej rozwaŜać słów 
starego szaleńca, choć nie mógł pozbyć się z głowy obrazu jego pałających oczu  
i… odsłoniętych dłoni. Dlaczego dłoni?  Ponury Łowca naciągnął kaptur głębiej na 
oczy. To miasto było zdecydowanie miastem szaleńców! 
 Świt przywitał Wilka, gdy dotarł juŜ do rodzinnego domu. Wszystko wyglądało 
tak, jak zapamiętał ze spędzonego tu dzieciństwa. Po pozbyciu się uzbrojenia i skór 
oraz futer, do tej pory starannie okrywających jego ciało, wydawał się bardziej ludzki. 
Ogromna postura, wyblakłe, dzikie spojrzenie, blizny na ciele i świeŜe rany na 
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dłoniach… Wszystko to jednak od zawsze tworzyło dystans, który niczym lodowy mur 
oddzielał go od innych ludzi. 
- Oczekiwałem Łowcy, nie oczekiwałem ciebie. Witaj, Wilku. – Baldur niepostrzeŜenie 
wyłonił się z ciemności witając wnuka skinięciem głowy. Zastał go opatrującego nowe 
ślady na dłoniach po ostrej jak drobne szpilki sierści Sleipniry. Na tak długiej trasie 
rękawice nie były wystarczającym zabezpieczeniem. Baldur opanował juŜ 
początkowe zaskoczenie, teraz przyglądał mu się z uwagą, w milczeniu. To od niego 
Wilk przyjął zwyczaj nie okazywania uczuć nikomu, nawet najbliŜszym.  
- Byłem w północnych górach. Pozabijałem większość tego, co próbowało się 
przedostać na naszą stronę. Tylko trochę zdołało przejść, jeśli oczywiście nie 
pozdychało z głodu gdzieś na szczytach. Obawiam się jednak, Ŝe czeka was cięŜki 
rok. – część stworzeń, których skóry nosił, nie miało nawet nazwy. Były elementem 
świata, który ludzie pragnęli na zawsze pochować. Za kaŜdym razem, gdy na nie 
patrzył, zdawało mu się, Ŝe patrzy w oczy konającej przeszłości, do której naleŜał i on 
sam. – Spotkałem teŜ kilku innych Łowców. Z tego  co wiem, Ŝaden nie zamierza tu 
wracać. – starzec pokręcił głową słysząc ostatnie słowa młodzieńca. 
- Niedługo nie będziecie mieli wyboru. Po zburzeniu Muru Rada oficjalnie was 
wezwie. Koniec z wolnością, której zaznaliście w górach. Bardziej potrzebni 
będziecie tutaj, w mieście. – Wilk westchnął głęboko wplątując palce w skręcone 
włosy. Jako Łowcę wiązała go przysięga wierności, której nie mógł złamać. Winny był 
tej ziemi ochronę, choćby kosztem własnego Ŝycia.  
- Po co to wszystko? – warknął Łowca – Nie jestem politykiem, jak dla mnie burzenie 
czegokolwiek w obecnej sytuacji jest zupełnie bez sensu. MoŜe jestem zbyt prosty, 
Ŝeby dostrzec pewne… szczegóły. – spojrzał z niechęcią na niewzruszonego starca, 
który wciąŜ mierzył go beznamiętnym wzrokiem. 
- Zapomniałeś, jak to jest Ŝyć  ciągle w cieniu, w wiecznej ciemności. Wielu z nas 
dręczy jeszcze świadomość, Ŝe tam kiedyś mieszkali ludzie, Mur rozdzielił rodziny… 
- PrzecieŜ wiesz, Ŝe ci, którzy nie dotarli na czas na naszą stronę nie mieli szans 
przeŜyć. – szepnął ponuro Wilk. – Nie wierzę, Ŝeby ktokolwiek myślał teraz 
 o ludziach zmarłych sto lat temu.   
- W dziczy straciłeś maniery, nie przerywaj mi! To, co mówisz, wcale nie jest takie 
oczywiste. Od wielu lat wszystko umilkło, nie przeczę, nie wolno nam jednak 
przedwcześnie grzebać ludzi. Zburzenie Muru jest pierwszym elementem budowy 
nowego świata, w którym nie ma juŜ miejsca na cienie przeszłości. 
 Wilk rozumiał potrzebę wolności drzemiącą w tych ludziach od pokoleń. Coraz 
częściej jednak nawiedzała go myśl, Ŝe być moŜe pełne wyzwolenie po prostu nigdy 
nie będzie im dane. Przeznaczeni do Ŝycia w mroku, walczą o coś, co do nich nie 
naleŜy. Milczał jednak. Nigdy nie mieszał się w cudze sprawy, właściwie przez całe 
Ŝycie zajmował się tylko sobą. Teraz jednak czuł, Ŝe nie będzie miał wyboru.  
- Jest jeszcze coś, co musisz wiedzieć. Istnieją pewne przeszkody, o których nie 
chce słyszeć Rada. Oni dawno juŜ przestali wierzyć w demony, które władały naszym 
miastem w zamierzchłych czasach… Mam jednak powody sądzić, Ŝe się mylą. – Wilk 
patrzył w stalowe, wiecznie surowe i dumne oczy swego dziadka. Ten jednak wciąŜ 
unikał jego wzroku.  – Ojciec mego ojca był ostatnim, który widział zmarłego Króla 
Ŝywym. Istnieje podanie, przekazywane w naszej rodzinie, które mówi  
o przedśmiertnym  przekleństwie władcy i rozkazach, jakie wydał nieumarłym 
sługom. Gdy Ludzie spróbują na powrót połączyć to, co śmierć Króla na zawsze 
rozdzieliła, a na świecie pojawi się szansa odwrócenia dawnego porządku, koszmar 
rozpocznie się na nowo. W ciałach swych wybranych potomków mają obudzić się 
trzy demony, duchy najbliŜszych doradców zmarłego. Mają jedno jedyne zadanie 
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 i zrobią wszystko, aby tylko je wypełnić. Posiadają moc przebudzenia Króla, by 
zasiadł na tronie wśród swych nieumarłych sług. - Baldur skończył swą opowieść  
i przez kilka chwil po prostu patrzyli na siebie w milczeniu. – Wiem, Ŝe ty mi wierzysz. 
Czujesz to, tak, jak ja, dlatego tu przybyłeś. 
- Kiedy?... – wychrypiał Wilk przeczesując przydługie, splątane włosy poranionymi 
palcami. 
- Obawiam się, Ŝe to juŜ się zaczęło. Trzy demony są wśród nas i tylko jedna osoba 
ma moc, dzięki której je pokona. – Wilk spojrzał na niego pytająco, wiedział jednak, 
Ŝe zna juŜ odpowiedź.  
- Nie wiesz nawet, jak mi przykro. Podanie mówiło, Ŝe na zew odpowie Łowca. Tak 
bardzo nie chciałem, Ŝebyś to ty okazał się tym, który zjawi się teraz w mieście! 
Poczułeś jednak to samo, co ja. Mrok wokół gęstnieje… – Baldur powtórzył słowa 
napotkanego w nocy szaleńca. – Z kaŜdej walki wychodzisz jako zwycięzca, 
zabijanie przychodzi ci tak łatwo… Nic nie było przypadkowe, Wilku. Wszystko 
 to miało doprowadzić cię do miasta właśnie w tym czasie. Jeśli tylko uda ci się 
pokonać te trzy demony, zbudujemy świat na nowo. Musisz zburzyć ostatni pomost 
łączący nas z przeszłością. - dziadek mierzył go chłodnym, pełnym namysłu 
wzrokiem. – Wiem, Ŝe podejmiesz właściwą decyzję. Wierzę w ciebie, Wilku. 
 I zawsze będę, niezaleŜnie od okoliczności. - wyciągnął rękę w kierunku wnuka  
w niezdarnym geście pocieszenia. Zaraz cofnął ją jednak, nieprzywykły do takich 
chwil. Wilk wiedział, Ŝe najbliŜsze dni i noce dziadek najchętniej spędziłby sam, 
otoczony figurkami z drewna, które posiadał odkąd tylko sięgał pamięcią. Zawsze 
zachwycały go one dokładnością i precyzją, z jaką zostały wykonane. IleŜ to juŜ 
czasu minęło, od momentu, gdy widział je po raz ostatni! 
 Został sam, pogrąŜony w rozmyślaniach, od których najchętniej by uciekł. 
Czuł, jak jego własne Ŝycie wymyka mu się z rąk. Nigdy wcześniej nie zaznał takiego 
uczucia. Niepewność, strach… Wszystko to było mu obce. Zawsze wiedział, co robić. 
Kierował się wewnętrznym instynktem, który teraz jednak milczał. Łowca nagle z całą 
siłą odczuł otaczającą go samotność i mrok, w jakim Ŝył do tej pory. Zdał sobie 
sprawę, Ŝe choć zna w mieście prawie wszystkich, a juŜ z całą pewnością wszyscy 
znają jego, nie ma nikogo, kto byłby mu prawdziwie bliski. W chwili, gdy po raz 
pierwszy w Ŝyciu nie wiedział, co robić, zdany był tylko na siebie.  
 Tej nocy nie miał Ŝadnych snów. 
 Baldur zaszył się w swej komnacie, w milczeniu wpatrując się w płonący 
 w kominku ogień, między palcami przewracając drobne, misterne figurki.  
 Wilk obudził się wieczorem następnego dnia. Wcześniej nie zdawał sobie 
sprawy ze swojego zmęczenia, teraz zaś poczuł doskwierający mu głód.  
 Zakapturzony Łowca podąŜył do karczmy. Mimo okrywających go futer 
odczuwał przenikliwy chłód powietrza, niewzruszonego najmniejszym podmuchem 
wiatru. Wilk przyspieszył kroku. Ta stałość, nieporuszenie były w tym wszystkim 
najgorsze. Zdawało się, Ŝe od stu lat gnili w zupełnej stagnacji. Mur odgradzał ich od 
najlŜejszego powiewu świeŜości. 
 PogrąŜony w posępnych rozwaŜaniach Wilk wkroczył do karczmy ignorując 
ścigające go zewsząd spojrzenia. Dawno nie był w rodzinnych stronach. Jego 
pojawienie się w mieście budziło w ludziach zainteresowanie, często graniczące z 
lękiem. Nie byli przyzwyczajeni do widoku jego ogromnej postaci. 
- Panie… – stary karczmarz skinął mu głową z szacunkiem. Na ustach Wilka zagościł 
krzywy uśmiech. Ostatnim razem, gdy zawitał do miasta, starzec mówił mu jeszcze 
po imieniu. 
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 Łowca skrył się w cieniu, nieprzywykły do towarzystwa tak wielu ludzi. 
Powróciło do niego wspomnienie rozmowy z Baldurem i jego ostrzeŜenia o 
demonach, które przyoblekły się w ludzkie kształty. Zdał sobie sprawę, Ŝe 
niebezpieczeństwo mogło czaić się w kaŜdym z ludzi obecnych w karczmie. 
- Twoje zamówienie, panie. – minęła chwila i karczmarz wręczył mu juŜ parujący 
talerz i kufel piwa. Ciekawość kazała mu pospieszyć opieszałą zwykle obsługę.  – 
Dawno nie było w tych stronach Ŝadnego Łowcy. – Wilk rzucił mu szybkie spojrzenie i 
zmierzył go chłodnym, pełnym namysłu spojrzeniem.  
- I co z tego? – warknął. Jego podejrzliwość wzmagała się z kaŜdą chwilą. Jeśli 
przeczucie go nie myliło, to powinien zdołać rozpoznać demona skrytego w ciele 
człowieka. Nie potrafił określić skąd czerpie tą wiarę, jednak czuł, Ŝe nad miastem 
zbiera się zło. Zdał sobie sprawę, Ŝe tym razem powrócił do osady, gdyŜ gnał go 
trudny do wytłumaczenia niepokój, który nie pozwolił mu pozbyć się z myśli obrazu 
rodzinnego miasta. Wyczuł zew, który jak głodnego drapieŜnika miał doprowadzić go 
do ofiary. Teraz jednak instynkt milczał, a Wilk wiedział, Ŝe w głębi serca jeszcze się 
waha. Nie podjął decyzji. Nie miał nawet pewności, czy uda mu się właściwie 
rozpoznać zło. Jedyne, czego był pewien to to, Ŝe umie zabijać. Miał po prostu 
nadzieję, Ŝe zgładzenie demona nie będzie przeŜyciem gorszym niŜ polowanie na 
ogromne drapieŜniki, które zabijał w górach. Westchnął głęboko. Licha była ta 
nadzieja… 
- Panie? – karczmarz przyglądał mu się z uwagą. Znał go od urodzenia. – Mogę 
odejść, jeśli wolisz zostać sam.– starzec spochmurniał, a na jego twarzy pojawił się 
wyraz bolesnego zakłopotania 
. Łowca gestem zaprosił karczmarza do swego stołu. Od dawna nie miał 
Ŝadnych wieści z tych stron. Liczył, Ŝe karczmarz pomoŜe mu rozeznać się w sytuacji 
panującej w mieście.  
- Długo cię nie było. Ludzie zaczęli gadać, Ŝe w końcu trafiłeś na coś silniejszego od 
siebie. – Wilk uśmiechnął się ponuro.  
- Wiele razy. Zostało mi po tym nawet kilka wyraźnych śladów. – powiedział 
wskazując na świeŜą blizną przecinającą policzek i ciągnącą się po całej długości 
szyi – Słyszałem jednak, Ŝe tu teŜ sporo się wydarzyło. Podobno mają nadejść 
waŜkie… zmiany. 
- Wiedziałem, Ŝe będziesz chciał o tym rozmawiać. – karczmarz pokręcił głową z 
rezygnacją i ściszył głos. – Zburzenie Muru to nasza jedyna szansa. Nie osądzaj nas, 
Wilku. Nie kaŜdy z nas miał tyle szczęścia, co ty. Większość nawet nigdy nie opuściła 
tego miasta. – Łowca w zamyśleniu wziął łyk zimnego piwa. Bardzo zmieniło się 
Ŝycie przez te sto lat! Wolność stała się nagle przywilejem, z którego korzystać 
ośmielili się tylko niektórzy. Przywiązanie do ziemi otrzymanej w spadku po 
przodkach, którzy przelali krew, by uwolnić ją od zła, nie pozwalało ludziom jej 
opuścić. Nie mogli porzucić miejsca, dla którego tak wielu poniosło śmierć. Byli 
dzikim ludem północy przyzwyczajonym do walki o przeŜycie. KaŜdego dnia mierzyli 
się z nieznanym i nie wyobraŜali sobie innego Ŝycia. Jednak wieczny mrok, stagnacja 
i samotność otaczające ich bez ustanku sprawiły, Ŝe z trudem moŜna by rozpoznać w 
nich potomków ludzi zasiedlających tę ziemię zaledwie sto lat temu. – Rodzi się 
coraz mniej dzieci. Nasz świat powoli umiera. Jeśli w końcu nie powaŜymy się na ten 
krok, miasto opustoszeje. Zdaję sobie sprawę, Ŝe ja nie doŜyję juŜ chwili, gdy wkoło 
zapanuje pokój. Jestem przygotowany na to, Ŝe resztę mojego Ŝycia moŜe wypełnić 
walka z niebezpieczeństwem, którego na razie nie potrafię sobie nawet wyobrazić.  
Jak kaŜdy tutaj gotów jestem jednak podjąć to ryzyko. Nie dla siebie, ale dla moich 
wnuków. Chcę zapewnić im Ŝycie, którego ja nigdy nie mogłem mieć. – w oczach 
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starego karczmarza czaiło się chłodne, smutne opanowanie. – Wilku, kaŜdy z nas 
wie, czym to grozi. Ale naprawdę mało jest juŜ osób, które zdołałyby wytrzymać 
dłuŜej takie Ŝycie… Cena jest po prostu zbyt wysoka. – męŜczyzna wstał od stolika. – 
A, Wilku… Przydałby nam się teraz ktoś taki, jak ty. 
 Łowca w milczeniu słuchał karczmarza i coraz wyraźniej czuł, jak bardzo 
oddalił się od swego ludu w czasie swoich podróŜy w północne góry. Był tu niemal 
obcym człowiekiem, od którego zaleŜał dalszy los tych ludzi. Pełni rozpaczliwej 
desperacji ryzykowali wszystkim, co udało im się osiągnąć do tej pory, byleby tylko 
pozbyć się na zawsze przeszłości, która kładła się cieniem na ich obecne Ŝycie. 
Schował twarz w dłoniach, by po chwili podnieść wzrok na otaczający go tłum. Czy  
w którymś z tych ludzi czaiło się demon, gotów przywrócić do Ŝycia dawno 
zapomniane zło? Wilk gwałtownie wstał od stołu i wyszedł z karczmy. Gniewnie 
szarpnął związane w ciasny węzeł włosy. Męczył go tłumi. Wsiadł na Sleipnirę  
i odjechał tam, gdzie czuł się najlepiej. Zatrzymał się dopiero w lesie, u podnóŜy 
północnych gór. Rozpalił ognisko wsłuchując się w otaczającą go ciszę przerywaną 
jedynie trzaskiem jasnych płomieni. Lubił samotność, najlepiej czuł się właśnie 
podczas chwil takich, jak ta.  
 W samotności spędził juŜ całą noc i kawałek następnego dnia. Zdawał sobie 
sprawę, Ŝe najwyŜszy czas powrócić do rzeczywistości i zmierzyć się z tym, co 
zgotował mu los.  
 Wieczorem jednak coś nagle się zmieniło. Instynkt podpowiadał mu, Ŝe nie 
wszystko jest w zupełnym porządku. Gałęzie w oddali poruszały się, mimo braku 
jakiegokolwiek podmuchu wiatru. Dłonią sięgnął po leŜący obok cięŜki, dwuręczny 
topór, który wielkością prawie dorównywał przeciętnemu człowiekowi. Wilk zastygł  
w bezruchu i w skupieniu nasłuchiwał. Coś zmierzało w jego stronę, stąpało dość 
delikatnie. Tak, jak się domyślał, na tle lasu zaczęła się rysować ludzka sylwetka, 
nadspodziewanie wysoka i szczupła. Zacisnął dłoń na drewnianej rękojeści i czekał. 
Po chwili istota zbliŜyła się i mógł przyjrzeć się jej w blasku rzucanym przez 
dogasające ognisko. Jej przodkowie musieli zdecydowanie narodzić się z gór. Łowca 
obrzucił ją uwaŜnym spojrzeniem. Niewiele juŜ było takich, jak ona. W jej Ŝyłach 
płynęła krew oread. Miała skórę białą jak górski śnieg, lecz jej włosy, opadające na 
plecy gęstą, połyskującą plątaniną, miały juŜ zupełnie ludzki, miedziany kolor. 
Prawdziwa oreada miałaby włosy koloru najczystszego srebra. Odziana była  
w grube, cięŜkie futra, a na plecach przypasany miała łuk.  
- Czego chcesz? – warknął. Nie wypuścił topora z rąk, oready bywały bardzo 
niebezpieczne. Zaśmiała się cicho. 
- Tego samego, co ty! Mogę? – zapytała, wskazując głową na ognisko. 
- Siadaj. – Łowca pokiwał głową. Z gracją przysiadła na ziemi i odłoŜyła na bok łuk. 
Spojrzała na niego z zainteresowaniem. Miała oczy swoich przodków. Czyste jak 
szkło i błyszczące w ciemnościach połyskującym srebrem.  
- Dlaczego tu jesteś? – z kaŜdym słowem z jej drobnych ust wylatywały kłęby pary.  
- Miałem dosyć towarzystwa ludzi. Musiałem odpocząć.  
- Ja teŜ nie mogę z nimi wytrzymać. – wstrząsnęła się, jakby poruszył jakiś 
wyjątkowo nieprzyjemny temat. – Jak się nazywasz? 
- Wilk.  
- Ja jestem Sol. Śmieszne masz imię. – zachichotała nieprzyjemnie. W jej śmiechu 
nie było radości. – Widziałeś Maniego? – uspokoiła się nagle i spojrzała na niego  
z uwagą. –   Powinien juŜ przybyć. Chyba Ŝe wyruszył tam sam… 
- Nie znam go. NaleŜy do twojej rodziny? – nie miał pojęcia, o czym mówiła. Sol 
znowu się zaśmiała. 
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- Zabawny jesteś. Ale masz rację, moŜna powiedzieć, Ŝe Mani naleŜy do mojej 
rodziny. Jest moim… trochę starszym bratem. Dlaczego jesteś taki ponury? Mamy 
przecieŜ powody do radości. 
- Mówisz o zburzeniu Muru? – Wilk spojrzał na nią beznamiętnie. Nie potrafił się 
 z tego cieszyć.  
- Oczywiście, Ŝe tak. Tyle lat czekania… NaleŜy nam się to, nie uwaŜasz? – 
uśmiechnęła się do niego ukazując drobne, ostro zakończone zęby. Wilk wstrząsnął 
się w duchu.  
- Taak… Po prostu wolałbym, Ŝeby to wszystko się juŜ skończyło. – Wilk westchnął 
cięŜko. Był chyba jedynym człowiekiem w osadzie, który nie mógł zrozumieć euforii 
ogarniającej miasto. Jego towarzyszka mierzyła go współczującym spojrzeniem. 
- Martwisz się, prawda? To niedługo minie. Jak wszystko w Ŝyciu. – połoŜyła mu na 
ramieniu dłoń w wąskiej, skórzanej rękawiczce. Wilk zacisnął zęby. Nie lubił 
okazywanego mu współczucia. – Nie masz moŜe ochoty na polowanie? Zgłodniałam. 
– Sol wyszczerzyła ostre jak szpilki zęby. Pokiwał głową w milczeniu. Nie chodziło 
nawet o głód, ale polowanie i ryzyko, jakie niosło ono ze sobą, uspokajało go.
 Wilka zgasił ognisko. Sol czekała na niego dzierŜąc w ręce napięty łuk. 
Zagłębili się w las nie czyniąc najmniejszego hałasu. Dokoła panowała cisza, 
 a światło księŜyca z ledwością przenikało przez gęste konary drzew. Gwałtownie 
zamrugał i odczekał, aŜ oczy przywykną do otaczających go ciemności. Łowca czuł, 
Ŝe po raz pierwszy odkąd przybył do miasta, jest w miejscu, w którym być powinien. 
Nie mieli jednak szczęścia. Zwierzęta zdawały się instynktownie wyczuwać ich 
obecność, na swej drodze nie znaleźli śladów ani jednego drapieŜnika. W końcu 
udało im się odnaleźć stado niewielkich opiników. Stworzenia te przypominały 
śnieŜnego niedźwiedzia, były jednak od niego mniejsze, a ich futro było bardziej 
gęste. Między uszami wyrastały im dwa drobne rogi. śyły w stadach, więc złapanie 
ich nie stanowiło Ŝadnego problemu. Zanim jednak Wilk zdąŜył się podkraść się do 
wybranej ofiary, spostrzegł, Ŝe Sol napina łuk i oddaje celny strzał. Stado 
rozpierzchło się w panice, a dziewczyna w kilku szybkich krokach doskoczyła do 
dogorywającego zwierzęcia. Wyjęła nóŜ i bez wahania je dobiła. Łowca spojrzał na 
nią uwaŜnie. Zabijała podobnie jak on, bez wahania i skrupułów, które często 
nawiedzają ludzi w zetknięciu z krwią i spojrzeniem niewinnego stworzenia. W całej 
jej postaci, ruchach było coś, co przypominało mu jego samego. Mimo Ŝe z reguły nie 
ufał ludziom, a juŜ na pewno nie poznanym przypadkowo mieszańcom, czuł łączącą 
go z nią dziwną nić porozumienia. 
 Wracając do obozowiska, Wilk zabił dwie białe łasice z ogromnymi, pokrytymi 
łuską pazurami i rozwidlonym, długim językiem. 
 Łowca zabrał się za patroszenie upolowanego przez dziewczynę opinika, ona 
zaś zajęła się powtórnym rozpalaniem ogniska. Jedli w milczeniu.  
- Nie mieliśmy dziś szczęścia, prawda, Wilku? Mam jednak przeczucie, Ŝe los 
niedługo dostarczy nam ofiar. – zaśmiała się chłodno. Szczupłymi palcami gładziła 
zabite przez niego zwierzęta, które leŜały u jej kolan. – Piękne były te łasice, 
szczególnie gdy tak gwałtownie wiły się w twoich dłoniach. – Wilk mimowolnie 
zadrŜał. Zabijanie było dla niego czymś naturalnym, jednak nigdy nie czerpał z niego 
przyjemności. Chyba Ŝe trafiła mu się wyjątkowo wredna bestia. Odruchowo odnalazł 
leŜący obok topór. Nigdy nie uŜył go bez potrzeby. 

Łowca nie miał pojęcia, do czego zmierza ta rozmowa. 
- Ty masz tak wspaniałego wierzchowca, ja teŜ chcę jakieś miłe zwierzątko. – Sol 
obrzuciła pogodnym spojrzeniem stojącą w oddali Sleipnirę. Wzięła truchło 
drobniejszej łasicy i delikatnie połoŜyła je sobie na kolanach. Wilk spojrzał na jej 
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dłonie delikatnie gładzące grzbiet stworzenia. Dłonie!… Poczuł, jak zalewa go fala 
zrozumienia. Odnalazł leŜący w pobliŜu topór i dalej obserwował siedzącą obok 
dziewczynę. Łasica, do niedawna leŜąca nieruchomo na szczupłych udach Sol, teraz 
unosiła się między jej dłońmi w bezładnym tańcu śmierci. Po chwili klatka piersiowa 
stworzenia na powrót zaczęła się unosić. Nie ulegało wątpliwości, Ŝe oddycha. Wilk 
niemal poczuł, jak gwałtownie zaczęło bić serce małego zwierzęcia. 
- Są rzeczy, których się nie zapomina. – na wargach Sol zagościł okrutny uśmiech. 
Teraz Wilk nie miał juŜ najmniejszych wątpliwości. Uniósł topór i z całej siły uderzył w 
siedzącą obok dziewczynę przygwaŜdŜając ją do drzewa, o które była oparta. W jej 
oczach powoli gasł ostatni błysk zdziwienia i niezrozumienia, a z ust trysnęła 
fontanna czarnej krwi. Łowca przyjrzał się dłoniom demona. Wyglądały dokładnie tak 
samo jak jego własne -  zniszczone wieloletnią jazdą na Sleipnirze. Był jedynym 
Ŝyjącym człowiekiem, który kiedykolwiek dotknął Białej Rasy. W pół-oreadzie obudził 
się jej demoniczny przodek, Sol, który powoli przejmował władzę nie tylko nad jej 
umysłem, ale i ciałem nadając mu cech charakterystycznych dla ludzi Ŝyjących sto lat 
temu. Wpatrując się w dłonie zabitej doznał kolejnego olśnienia. Wiedział, kim jest 
kolejny demon. Był to starzec, który zaczepił go, gdy wjeŜdŜał do miasta. Czuł teŜ, Ŝe 
wie, gdzie moŜe go znaleźć. Musiał powstrzymać Maniego. 
 Wilk bez dalszego zastanowienia wsiadł na Sleipnirę i udał się do miejsca, 
które ludzie omijali konsekwentnie juŜ od ponad stu lat. Mówiono, Ŝe jest przeklęte. 
Mani miał nad nim przewagę. Był w drodze wcześniej niŜ on, jednak nikt nie zdołał 
jeszcze nigdy prześcignąć Sleipniry. 
 Gnali przez kilka godzin bez przerwy i  odpoczynku, aŜ oczom Łowcy ukazała 
się wykuta w skale grota. Grobowiec, którego nikt nie odwiedza. Po raz pierwszy w 
Ŝyciu poczuł paraliŜując strach. Wstrzymał konia. 
- Czekaj tu. – szepnął. Wilk zwinnie  zeskoczył z wiernego wierzchowca i lekko 
pogładził Sleipnirę po delikatnych nozdrzach. 
 Był dzień, więc w grocie było stosunkowo jasno. Wykuta w lodzie wysoka 
komnata skrywała trumnę ze zwłokami największego zła, jakie kiedykolwiek stąpało 
po tej ziemi. Łowca uznał, Ŝe nie musi się dalej ukrywać, nie starał się być nawet 
cicho. Tak jak przewidywał u stóp skutego łańcuchami grobu odnalazł starca, którego 
nawet nie zdziwiła jego obecność. 
- Wilku, nareszcie! Wiedziałem, Ŝe przybędziesz, sądziłem jednak, Ŝe zajmie ci to 
trochę mniej czasu… - Mani zmierzył go chłodnym spojrzeniem. – Zaraz… A gdzie 
jest Sol? Myślałem, Ŝe będzie z tobą. 
- Sol nie Ŝyje. Zabiłem ją. – Wilk zbliŜał się do starca ściskając w dłoniach topór, który 
jeszcze nigdy go nie zawiódł. Zacisnął szczęki. PrzeŜył tyle niebezpieczeństw. Nie 
zamierzał pozwolić pokonać się marom z dawno minionej przeszłości. Mani 
przewrócił oczami. Był wściekły. 
- Nie mogliście odłoŜyć tych waszych bzdurnych kłótni na potem? Zabić ją w takim 
momencie… Nigdy nie zrozumiem, jak mogłeś być taki głupi! – westchnął cięŜko. – 
No nic, wszystko będzie musiało dokonać się bez niej. – Wilk zatrzymał się u stóp 
lodowych schodów, u których szczytu stał Mani. – Mamy mało czasu, mówiłem ci to 
juŜ w mieście, pospiesz się. 
- Przyszedłem tu tylko po to, by cię zabić. – Łowca wskoczył na schody i po chwili 
znalazł się tuŜ demonie, którego oczy rozszerzyły się w pełnym zrozumienia 
spojrzeniu. Wilka dziwiło go, Ŝe ten wcale się nie bronił.  
- Nastąpił błąd… - Mani wbił sobie paznokcie w policzki, wściekłość mieszała się w 
nim z kompletnym zdumieniem. 
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- O czym ty mówisz? – Łowca opuścił topór czując, jak zimny pot paniki spływa mu 
po karku. Demon parsknął śmiechem, w którym Łowca rozpoznał więcej złości i 
okrucieństwa niŜ jakiejkolwiek radości.  
- Jak rozumiem znasz klątwę mego pana, Wilku. Zastanów się teraz, kim jest trzeci, 
ostatni z wybranych potomków. – Mani mierzył go złośliwym spojrzeniem. – 
Popełnisz szlachetne samobójstwo, Łowco? Czy moŜe czujesz juŜ w sobie zew, 
który wcale nie kaŜe ci mnie zabić… - demon zniŜył głos. – On kaŜe ci rozbudzić w 
sobie dawną moc, wskrzesić dawny świat… Stać cię na to, wiem o tym. W twoim 
sercu czai się mrok, z którym sam nie moŜesz sobie poradzić. Jesteś taki sam, jak ja, 
jak ona. – Wilk poczuł, jak zalewa go fala chłodu, a w głowie szumi, jak po cięŜkim 
uderzeniu. – Ironia losu sprawiła, Ŝe Łowca jest równocześnie ofiarą… - Wilk nie 
czekał dłuŜej. Zamachnął się toporem, jednak Mani uskoczył przed śmiercionośnym 
uderzeniem. Był jednak z góry na przegranej pozycji. Demony miały zbyt mało czasu, 
by zyskać pełne panowanie nad ciałem, Mani był więc uwięziony w powłoce starca. 
Miecz zostawił przy skutym łańcuchami grobie, zaś jego magia nie działała na Wilka, 
kogoś takiego jak on sam… 
- Koniec tańców. – warknął Wilk, gdy Mani po raz kolejny uskoczył przed jego 
uderzeniem. Chwycił go potęŜną dłonią i uderzył o ścianę. 
- Bądź konsekwentny, Łowco… Wiesz, co musisz zrobić. – Mani dusił się, z trudem 
wypowiedział ostatnie zdanie. Wilk ujął topór i bez wahania oderŜnął mu głowę.  
 Odrzucił broń. Wszystko stało się dla niego jasne. Zastanawiał się, czy Baldur 
wiedział, Ŝe wysyła wnuka na pewną śmierć. Schował twarz w dłoniach. Teraz to i tak 
nie miało znaczenia. Miał umrzeć, takie było jego przeznaczenie. Na tym właśnie 
polegało jego zadanie. Jako jeden z demonów, miał być równieŜ na nie 
najskuteczniejszą pułapką. Było dla niego jasne, Ŝe nie spełni klątwy. Przeklęty 
władca umrze wraz z nim, swą śmiercią okupi upragniony przez ludzi pokój. Była to 
cena, którą był gotów zapłacić. Choć wiedział, Ŝe czas nagli, a demon, którego miał 
w sobie, moŜe zawładnąć nim w kaŜdej chwili, odwlekał tą chwilę jak najdłuŜej. Był 
młody, nigdy o tym nie myślał, ale nagle zdał sobie sprawę, Ŝe nie pozostanie po nim 
Ŝadne wspomnienie. Nie miał rodziny… Nikt nawet nie dowie się, co stało się w 
grobowcu. Westchnął. Nie dbał o swe Ŝycie i naraŜał je właściwie bez ustanku. Teraz 
jednak Ŝal mu było się z nim rozstać. Poczuł, jak w sercu wzbiera mu chłód, którego 
pochodzenia nie potrafił wytłumaczyć. Czasu zostało mu coraz mniej. Wziął 
pozostawiony przez Maniego miecz i przyjrzał się klindze. Była dość ostra. Uklęknął i 
wykonał cięcie. ZadrŜał, gdy po palcach pociekła mu własna krew. Zamknął oczy. 
Samotny Łowca zacisnął palce na klindze i mocno pchnął. Jego czerwona krew 
rozlała się po lodowej posadzce. 
  Sleipnira wypatrywała swego pana do końca swoich dni. Posłuszna jego 
ostatniemu poleceniu czekała, dopóki starczyło jej sił. 
 W czasie, gdy umierał jego ukochany wnuk, Baldur siedział przed kominkiem 
trzymając na kolanach figurki wszystkich Łowców. Jedną z nich, większą od innych, 
przewracał w długich, szczupłych palcach, by w końcu powoli wrzucić ją do ognia. 
Obserwował, jak płonie i przemienia się w popiół. Po policzku toczyły mu się łzy. 
- Wybacz mi, wybacz… Nie wiedziałem, Ŝe zjawisz się ty… 

Baldur zadbał o losy miasta poświęcając mu to, co miał najcenniejsze. 


