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PROLOG

Nad lasem unosił się smolistoczarny dym. Stary druid szybko domyślił się, że nie wróży to
niczego dobrego. Wspierając się na owiniętym rzemieniem kosturze zszedł wąską, kamienistą ścieżką
w dół leśnego wzgórza. Ziemię porastał mech, pokryty o poranku lśniącymi kroplami rosy. Druid
szybko zwrócił uwagę na to, że nie słyszy ptaków. Zaniepokojony przyspieszył kroku. W jego wieku
kosztowało go to wiele wysiłku.

Gdy zszedł do stóp wzgórza ujrzał pierwsze zabudowania niewielkiej wioski Edhanów,
zamieszkanej przez równie mały klan Di Emra. Chaty płonęły, a gdy podszedł bliżej dostrzegł leżące na
ścieżkach między nimi ciała. Dotarł do niego ohydny odór krwi i płonących zwłok. Zrobiło mu się
niedobrze. Przezwyciężając obrzydzenie ruszył do centrum wioski.

W końcu dotarł do domu, którego szukał. Przy drzwiach leżało ciało jego przyjaciela,
największego wojownika klanu Di Emra. Nawet po śmierci jego twarz wykrzywiał grymas bólu, a dłonie
zaciśnięte były na drzewcu włóczni. Torques z pięcioma splotami leżał u jego stóp, pośród głów
dziesiątki napastników, których pokonał w pojedynkę. Tak więc Canhen Di Emra połączył się z Danu i
odszedł, do Annwyn w sposób, w jaki zawsze chciał to zrobić. Druid zmówił modlitwę i wszedł do
wnętrza domostwa. Panował tam straszliwy bałagan. Żona Canhena leżała na podłodze przebita
włócznią. Ale to nie jej szukał druid. Dobrze pamiętał, że Canhen miał syna, którego narodziny zostały
przepowiedziane na długo przed tym jak poznał Nillheni, dokładnie w tym momencie, gdy wstępował na
drogę wybrańca. W końcu sam to przepowiedział
- Adair – wypowiedział imię chłopca w duchu modląc się by Danu oszczędziła życie dziecka. Coś za
nim skrzypnęło. Chłopiec wyszedł z szafy. Miał krótkie czarne włosy, i pełne ciepła brązowe oczy.
Posłusznie poszedł za druidem, nie oglądając się ani razu. Przystanęli tylko raz, na skraju wioski przy
ciele jednego z najeźdźców. 
- Panie, odpowiedz mi tylko na to jedno pytanie; Kim są ci ludzie? – wyszeptał chłopak. Druid podniósł
nóż napastnika i podał go chłopcu.
- Znak na rękojeści wskazuje, że właściciel był Ragharem, a nacięcia na klindze, że pochodził z klanu
Ar Torda. Dlaczego chciałeś to wiedzieć? – spytał druid. Nim zdążył zareagować chłopak rozciął sobie
wierzch lewej dłoni nożem. Potem odrzucił go i obmył krwią ręce.
- Ja Adair Di Emra przyrzekam zemstę na klanie Ar Torda. Oby Danu dała mi łaskę wypełnienia tego
ślubu. – wypowiedział słowa starożytnej przysięgi. Druid zaskoczony patrzył na dziewięciolatka.
Łaskawie patrzyła też Danu, przyjmując ślub wybrańca.

Druid jak nakazywała stara tradycja altram, oddał chłopca na wychowanie rodzinie Ederna,
ten zaś był ojcem przyjacielem ojca chłopca. Pomimo, że chłopiec pochodził z innego plemienia Edern
przyjął go jako swojego mlecznego syna. Tak oto Adair Di Emra opuścił Las Kraków i trafił do osady
Nivval na Wrzosowych Wzgórzach.



I
„Ścieżka wybrańca”

Powoli zapadał zmierzch. Adair siedział na wielkim głazie na skraju wioski przybranego ojca i
patrzył na zachodzące słońce. Pośród Wrzosowych Wzgórz nastawała noc Beltaine. Chłopak zamknął
oczy i zamyślił się. Wspominał wydarzenia sprzed dziewięciu i pół roku. Gdy opuszczał Las Kraków był
jeszcze dzieckiem. Teraz był już mężczyzną i Wybrańcem Danu. Tylko czy był gotów ponieść to
brzemię?
- Adair ! – usłyszał za sobą krzyk. Powoli odwrócił się i zeskoczył z głazu. Cała wioska ruszyła na
pobliskie, największe w okolicy, wzgórze. Na szczycie, przy ogromnym, gotowym do podpalenia stosie
drewna czekał już stary druid, opierający się na okręconym rzemieniami drągu. Chłopak stanął z tyłu
grupy i w skupieniu wysłuchał przemowy druida. Potem patrzył jak stos staje w ogniu. Caelowie wokół
niego śpiewali, ale on milczał. Patrzył tylko w ogień i słuchał cichego szeptu wiatru, szumu trawy i
odległego krzyku puszczyka. Słyszał w nich głos Bogini wzywający go, by wstąpił na swoją ścieżkę i
wypełnił swoje przeznaczenie. Pieśń ucichła, a Adair dostrzegł cień druida, stojącego przy ogromnym
głazie i pogrążonego w modlitwie. Podszedł do przybranego ojca. 
- Nadszedł mój czas – szepnął. Edern Aep Nivvatha spojrzał na niego z powagą i wyciągnął dłoń.
- Wyrósł z Ciebie porządny mężczyzna. Ja już jestem z Ciebie dumny choć stoisz na początku swej
drogi i jestem pewien, że twój ojciec czuł by to samo – powiedział. Uścisnęli się i chłopak bez słowa
odszedł. Podszedł do druida i uklęknął.
- Więc to w tą szczególną noc, Adairze Di Emra postanowiłem wstąpić na ścieżkę Wybrańca. Którą
drogą ty podążasz? - spytał
- Jestem Łowcą, panie. – Druid wyśpiewał długą, prastarą pieśń, której słowa oprócz niego znał tylko
wiatr. Kilka osób z odległości przypatrywało się temu. Następnie druid posypał głowę chłopca popiołem
i zawiesił na szyi na szyję ozdobiony wizerunkiem jednego splotu, niemalże gładki torques z brązu.
Nagle między stopami chłopca prześliznął się wąż. Druid zaskoczony spojrzał na Wybrańca. Edhan
wstał, skłonił się i ruszył w dół wzgórza. W miejscu gdzie docierało jeszcze światło potężnego ogniska
doścignęła go grupa Caelów, jego przybrane rodzeństwo i przyjaciele. Żegnali się z nim. Kobiety
płakały, a mężczyźni patrzyli smutno w oczy i życzyli powodzenia. Adair milczał. Najmłodszy z braci
przyniósł jego łuk, kołczan i miecz. Chłopak zabrał broń i spojrzał na nich wszystkich. 
- Dziękuje wam za wszystko – powiedział cicho. Odeszli wszyscy, prócz jednej kobiety. Saraid kochała
go, wiedział o tym dobrze. Ale on był Wybrańcem i był pewien, że nadejdzie chwila podobna do tej i
dlatego zawsze trzymał ją na dystans, chociaż ona zdawała się nie przyjmować tego do wiadomości.
Była znacznie mniej dzika i drapieżna niż pozostałe Caelki. Mniej niezależna i wojownicza, ale bardziej
delikatna i czuła. I wiecznie rozmarzona. Teraz stała trochę wyżej od niego ze łzami w oczach.
- Nie możesz zostać? – Adair odwrócił wzrok. Mógł uniknąć tej rozmowy, wymknąć się niepostrzeżenie
jutro a może nawet później.
- Dobrze wiesz, że nie – odpowiedział szybko. Saraid rzuciła mu się na szyję i mocno przytuliła. Zrobiło
mu się jej nawet troszkę żal. Odnalazł wargami jej usta. Były wilgotne i słone od łez. Oddała mu
pieszczotę ze zdwojoną siłą. Nagle się opamiętał. Cofnął się i odsunął ją od siebie.
- Adair...
- To marzenie, choć piękne, nie spełni się, Saraid – powiedział. – Nie może się spełnić. Żegnaj – dodał
i odwrócił się. Poczuł jej dłoń na ramieniu.
- Czy kiedyś wrócisz? – spytała łkając cicho. Spojrzał na nią ostatni raz. W jego jasnobrązowych
oczach dostrzegła tylko zaprzeczenie.
- Nie wiem – szepnął i ruszył przed siebie. Bezszelestnie przemknął wśród głazów i rozpłynął się w
mroku jak cień.





Poranek zastał go w marszu. Zimny wiatr z północy rozwiewał dym kilkunastu dogasających
na wzgórzach ognisk i sprawiał, że setki mieszkańców Wrzosowych Wzgórz rozchodziła się do
domów. Magiczna noc poza czasem dobiegała końca. Nastawała Ur – wiosna. Nowy Wybraniec szedł
nie wiedząc co Danu zgotowała mu na przywitanie. Choć czuł tęsknotę za Nivval, wiedział, że nie ma
dla niego powrotu do dawnego życia. Nie odszedł daleko, zaledwie trzy godziny marszu, ale równie
dobrze mogły dzielić go setki dni. Zmęczenie zaczął odczuwać dopiero około południa. Wieczorem,
nad brzegiem stawu, między dwoma wzgórzami, udało mu się upolować zająca. Rozbił wtedy niewielki
obóz pośród skał. Gdy ugasił już pragnienie, zwinął sobie płaszcz pod głowę i ułożył się między
wrzosami wpatrując się w gwiazdy. Wspomniał wszystkie szczęśliwe chwile swego życia. Uśmiech
matki, naukę strzelania u ojca, zabawy wśród młodych klanu Aep Nivattha, i setki godzin, które spędził
w towarzystwie Saraid. Sen przyszedł sam.


Obudziło go mrożące krew w żyłach zawodzenie. Usiadł i szybko się rozejrzał. Tego dźwięku

nie mogło wydać z siebie zwierzę. Dobył łuku i niemal odruchowo założył strzałę na cięciwę. Wycie
rozległo się znowu. Błyskawicznie zlokalizował źródło dźwięku – niewielką postać po drugiej stronie
stawu. Wycelował i czekał tylko aż wzrok przyzwyczai się do ciemności. Poczuł jak zimny pot spływa
mu po plecach. Opanował drżenie rąk, spowodowane bardziej chłodem bijącym od wody niż
spotkaniem z nieznajomym. Po kolejnej serii zawodzeń był już pewny – obcy był kobietą. I wtedy
przypomniały mu się opowieści bardów , których z rozmiłowaniem słuchał w niewielkim zajeździe
Nivval. Kobieta po drugiej stronie stawu była Banshee – przeklętym przez  Danu demonem.

Powoli zaczął się wycofywać, gdy demon zwrócił ku niemu oblicze. Spojrzał w obłąkane oczy
potwora.  Zwolnił cięciwę. Strzała ze świstem przecięła powietrze i ugodziła Banshee w ramię. Adair
nie czekał ani chwili dłużej. Rzucił się po płaszcz i miecz i pognał w górę zbocza. Do jego uszu dotarło
kolejne opętańcze zawodzenie. Odwrócił się dopiero na szczycie wzgórza. Demon stał dalej na swoim
miejscu. Był bezpieczny. Ale wcale go to nie uspokoiło. Banshee była omenem śmierci. W oddali
dostrzegł łunę. Coś płonęło, mniej więcej dzień drogi za nim. Wraz z kolejnym wyciem zrozumiał co się
dzieje – Nivval było atakowane. Nie zastanawiając się wiele ruszył brzegiem w stronę domu.


Wszystkie chaty były spalone, a mieszkańcy zabici w walce lub powieszeni na stojącym

pośrodku Nivval dębie. Brakowało kilkunastu młodych, którzy zostali wzięci do niewoli. Jego bracia,
siostry i przyjaciele zginęli w walce, broniąc wioski razem z  przybranym ojcem i druidem. Adair nie
odnalazł jedynie ciała Saraid. Znalazł za to trzy martwe Nahele – święte, białe rumaki Bogini. A przy
nich ciała napastników – Ragharów z klanu Ar Torda. Poczuł wzburzający w nim gniew. Tym razem Ar
Torda porwali się na to co najświętsze w oczach Bogini. Karą za to mogła być tylko śmierć. Ruszył na
obrzeża wioski i zaczął szukać śladów. Jedne, należące do konnego oddziału prowadziły wprost na
zachód, pozostałe na północ. Nie miał szans doścignąć konnych, więc ruszył na północ. Jeszcze przed
zmierzchem. dogonił dwóch maruderów. Zginęli, nim zorientowali się z której strony lecą strzały. A
Adair zyskał na tym prowiant na kilka dni marszu i odrobinę złota. Przespał się na szczycie jednego z
wzgórz, wiedząc, że wojownicy Ar Torda nie będą maszerować w nocy. W końcu nie mięli pojęcia o
tym, że są ścigani.

Następnego dnia znalazł zniszczony kupiecki wóz i wymordowaną rodzinę niedaleko
wodospadu, odległego od sąsiadującej z Nivval osady o pół dnia marszu. Najeźdźcy minęli osadę, nie
ryzykując spotkania ze zwiadowcami Caelów i pomaszerowali dalej na północ. Szli dość wolno jak na
oddział Ragharów. To oni musieli prowadzić niewolników. Od czasu do czasu znajdował róże,
porzucone drobiazgi takie jak puste bukłaki czy zniszczone koce i odpadki. Po dwóch dniach natrafił na
świeży obóz. Ognisko musiało zostać zagaszone o poranku, a trawa była wydeptana w promieniu
dwudziestu – trzydziestu stóp. Trochę dalej znalazł ciała trzech niewolników. Mięli poderżnięte gardła,
byli ubrani tylko w przepaski, nosili ślady bicia i rany odniesione jeszcze podczas bitwy w Nivval. Adair
znał ich, dorastał wśród nich. Był blisko. Skończył mu się prowiant, a wody zostało na pół dnia. Sił
dodawała mu tylko świadomość, że wróg jest blisko. Wyraźny, wydeptany szlak prowadził na granicę
Wrzosowych Wzgórz i dalej, na Wielkie Równiny. Tam tropienie stało się jeszcze prostsze. Poranek
kolejnego dnia poświęcił na polowanie i szukanie wody. Rozpalił ognisko, przyrządził część



upolowanego stepowego zająca i pozostawiając resztę zdobyczy ruszył dalej. Stracił sześć godzin i w
dodatku zgubił trop. Odnalazł go dopiero przed zmierzchem. Szedł chwilę ale po zapadnięciu zmroku
musiał się zatrzymać by nie stracić śladu. Był podenerwowany. Stracił cały dzień bo okazał słabość.
Ruszył gdy tylko dostrzegł pierwsze promienie słońca, po kilku godzinach snu. W południe znów odczuł
głód, ale starał się o tym nie myśleć. Później odnalazł kolejny obóz i ciało kolejnej niewolnicy,
czternastoletniej dziewczynki. Ślady wskazywały na to, ze próbowała uciekać. Leżała twarzą do ziemi,
jakieś trzydzieści kroków od ogniska, ze strzałą sterczącą pomiędzy łopatkami. Kilka minut marszu za
obozem ślad skręcał na północny wschód. Wraz z zachodem słońca Bogini zesłała mu
błogosławieństwo – odnalazł torbę z prowiantem, zgubioną przez któregoś z Ar Torda. Tego wieczoru
mógł się solidnie posilić chlebem, soloną rybą i serem. Butelkę mocnej jałowcowej nalewki wolał
zostawić na inną okazję. Później zapadł w krótki sen i o poranku znów ruszył w pościg. Kolejne ciało
jakie odnalazł było jeszcze ciepłe. Z marszu przeszedł w bieg. O zmierzchu dotarł nad brzeg rzeki
Rhea. Za niewielkim wzgórzem dostrzegł spory obóz. Przyczaił się między skałami na szczycie. Między
sześcioma namiotami siedziało trzydziestu niewolników powiązanych w pięcioosobowe grupy. Trzech
strażników okrążało obóz, sześciu siedziało przy ognisku. Nie wiedział tylko ilu jest w namiotach.
Szybko przeliczył strzały w kołczanie. Trzydzieści. Powinno wystarczyć. Sprawdził cięciwę, poprawił
paski miecza i kołczana, naciągnął na głowę kaptur płaszcza i powoli, zupełnie bezszelestnie ruszył w
dół wzgórza. Ukrył się w krzakach i trzema szybkimi strzałami zaciągnął strażników. Ich ciała zawlekł w
krzaki. Zakradł się do obozu. Namioty od strony wzgórza były puste. Jeden służył jako magazyn a w
dwu następnych Ar Torda rozłożyli swoje posłania. Podczołgał się do czwartego namiotu. Był większy
niż pozostałe. Grotem strzały rozpruł ścianę namiotu i spojrzał do środka. Dziesięciu Ar Torda popijając
piwo siedziało razem z łowcami niewolników. Przywódca Ar Torda targował się z przywódcą tamtych.
Adair prześlizgnął się do wejścia. Sam przeciwko dwudziestu nie miał szans. Wpadł na pomysł i
wyciągnął z torby butelkę z nalewką. Uśmiechnął się.
- Czas wyrównać szanse – szepnął i cisnął butelkę do namiotu w sam środek ogniska. Przebiegł na
drugą stronę obozu, gotów do strzału. Butelka eksplodowała. Namiot stanął w płomieniach.
- Nie ma to jak mocny napitek – mruknął sam do siebie. Pierwszych trzech którzy wybiegli z namiotu
zostawił w spokoju. Cali stali w płomieniach. Pozostałych wystrzelał jak kaczki. Nie zmarnował nawet
jednej strzały. Ale wśród trupów nie było przywódcy. Nie miał czasu się za nim rozejrzeć, bo z drugiej
strony obozu zaczęli nadbiegać pozostali strażnicy. Przyklęknął i zaczął strzelać. Raz spudłował. Miał
wiele szczęścia. W kołczanie pozostała mu tylko jedna strzałą. Ruszył między niewolnikami. Patrzyli na
niego zaskoczeni i wystraszeni.
- Nic wam nie grozi, nie macie się czego obawiać – oznajmił.
- Jesteś tego taki pewien, Edhanie? – spytał ktoś za nim. Odwrócił się nakładając strzałę na cięciwę.
Trzydzieści kroków od niego stał przywódca Ar Torda. Przed sobą trzymał Saraid ze sztyletem na
gardle. 
- Niezły jesteś. Pomysł z ogniskiem też był dobry. Ale koniec żartów, rzuć łuk bo ją zabiję! – krzyknął.
Edhan szybko ocenił sytuację. Mógł ocalić nie tylko Saraid, ale trzydziestu innych niewolników.
- Myślisz, że życie obcej kobiety coś dla mnie znaczy? – spytał szybko.
- Adair! - krzyknęła dziewczyna rujnując jego blef. Raghar przycisnął jej sztylet do szyi.
- Rzuć broń ! – Adair ściągnął strzałę z cięciwy i razem z łukiem odrzucił ją na bok. 
- Zwykły tchórz. Tak sądziłem – syknął Ar Torda. Adair uśmiechnął się i ściągając płaszcz patrzył mu
prosto w oczy.
- Śmiałe słowa z ust mężczyzny, który chowa się za plecami kobiety – powiedział. Raghar nie
zareagował tak jak spodziewał się tego chłopak. Poderżnął gardło Saraid i odrzucił jej ciało na bok. 
- Nie... – Adair przerażony patrzył jak ciało jedynej bliskiej mu osoby, która została pośród żywych pada
w kurz obozu. Powoli schylił się i w lewą rękę ujął płaszcz. Prawą dobył miecza, szepcąc modlitwę do
Danu.
- Ja, Adair Di Emra, przyrzekam Ci śmierć! – krzyknął. Raghar uśmiechnął się, ściągnął z pleców
tarczę i powolnym ruchem dobył miecza.
- Więc myślisz, że masz szansę zabić Baira Krwawego, czwartego wojownika Klanu Ar Torda? –
syknął powoli idąc w jego stronę.
- Jeśli taka jest wola Danu – szepnął Di Emra bardziej do siebie niż do przeciwnika i ruszył mu
naprzeciw. Zaczęli krążyć wokół siebie. Raghar dostrzegł torques chłopaka. 
- Oczywiście, tylko Wybraniec mógł być taki głupi, by rzucić wyzwanie Klanowi Ar Torda! – krzyknął.
Adair zignorował obelgę. Bair nie wytrzymał, uderzył pierwszy. Adair cofnął się. Ostrze minęło go o
kilka cali. Kolejnego ataku uniknął płynnym piruetem, osłaniając się płaszczem. Następnie odbił
pchnięcie i serię cięć Ar Tordy. Wycofał się poza jego zasięg.
- Czyżby tylko na tyle było stać Baira Ar Tordę, czwartego wojownika Klanu? – spytał  uśmiechając się.
Przeciwnik z wrzaskiem rzucił sie do ataku. Adair tylko na to czekał. Wyrzucił przed siebie lewą rękę
oplątując płaszczem broń przeciwnika i wydarł mu ją z dłoni, a prawa ręką ciął na oślep z lewej na
prawą stronę. Bair Ar Torda zatoczył się ciężko ranny. Chłopak nie czekał ani chwili dłużej. Doskoczył
do niego i pchnął. Raghar próbował się jeszcze osłonić tarczą, ale klinga chłopaka gładko przebiła



drewno, a jej sztych trafił go prosto w gardło. Potężny wojownik zatoczył się kolejny raz i upadł. Tarcza
wraz z mieczem Adaira upadła na ziemię. Wybraniec ostrożnie podszedł. Ar Torda nie żył. Chłopak
upadł na kolana. Był zmęczony. 
- Chwała niech będzie Danu – mruknął. Chwilę klęczał odpoczywając. Później wstał, zabrał swój miecz
i łuk i zaczął uwalniać niewolników. Tylko kilku z nich miało wypalone znamiona. Pozostałych, w
większości kobiety i dzieci uratował od losu, który dla wielu był gorszy niż śmierć. Wszyscy dziękowali
mu i pytali o imię. Milczał, ale rozpoznała go stara kobieta.

- Jesteś Adair Di Emra, twoje narodziny zostały przepowiedziane. Twoją matką była Nillheni, żoną
Canhena Di Emra, czyż nie? – wyględziła.
- To ja. Ale jestem Wybrańcem. Teraz moją matką jest Danu – odparł i odszedł od nich.





II 
„Płaczące góry”

               Przy zwłokach pokonanego znalazł spory mieszek złota. Potem skierował się do namiotu
Baira. Przeszukał wszystkie kąty, ale nie odnalazł informacji o pozostałych grupach Ar Torda. Księżyc
świecił wysoko nad horyzontem. Niewolnicy podzieliwszy się na różne grupy, rozeszli się we wszystkich
kierunkach. Adair zakradł się do ostatniego namiotu. W nim również przetrzymywano więźniów. Talein
przy drzwiach był martwy. Na jego szyi lśnił srebrny Torques. W głębi namiotu dostrzegł drugą osobę.
Na ziemi leżała skrępowana Taleinka. Ona również miała na szyi znak wybrańców. Dokładnie taki sam
jak jego własny – brązowy i ozdobiony jedynie symbolem pierwszego splotu. Rozciął jej więzy i wyniósł
na zewnątrz. Na szczęście żyła. Była mocno pobita.Adair okrył ją kocem. Potem zakopał broń
Ragharów, a ich ciała ułożył na stos. Ciało Saraid zawinął w znaleziony w namiocie koc i obłożył
drewnem. Podobnie ułozył zwłoki Taleina. Ściągnął mu z szyi Torques i położył na piersi. Nad ranem
podpalił wszystkie stosy, zabrał kilka toreb z prowiantem z magazynu, wziął Taleinkę na ręce i ruszył w
górę rzeki.

W ciągu całego dnia przeszedł nieduży dystans i musiał często odpoczywać. Wieczorem
zatrzymał się tuż nad brzegiem rzeki, rozpalił ognisko i ułożył dziewczynę blisko ognia. Usiadł  po
drugiej stronie płomieni i żując soloną rybę przyglądał się jej. Wiele słyszał o urodzie Taleinek, ale ona
była wyjątkowa. Była drobna, niższa od niego. Miała jasną, delikatną skórę teraz przyozdobioną
kilkunastoma sińcami i zadrapaniami. Jej czarne włosy upięte były w ciasny kok. Drobne usta miały
kolor dojrzałych malin. Na sobie prócz koca miała tylko potarganą lnianą sukienkę. Słońce zaszło
zupełnie. Równiny wokół spowijał mrok. Od tafli wody odbijało się tylko światło gwiazd i blask ogniska.
Adair utkwił wzrok w tańczących wesoło płomieniach. Co teraz miał robić? Pogoń za Ar Torda nadał na
krótki czas jakiś sens jego wędrówce. Nie miał nikogo bliskiego, ani celu do którego mógłby dążyć.
- Kim ty jesteś? – Adair aż podskoczył. Tuż za ogniem dostrzegł parę wielkich, szmaragdowych oczu.
- Przyjacielem. Nazywam się Adair Di Emra. Jesteś bezpieczna – powiedział. Dziewczyna usiadła i
przeciągnęła się krzywiąc się z bólu.
- Nie przypominam sobie bym przyjaźniła się z jakimś Edhanem – odparła. Adair przypomniał sobie
również opowieści o ciętym języku Taleinek.
- Podejrzewam, że nie przyjaźniłaś się również z Ragharami, którzy Ci to zrobili, więc kwestię przyjaźni
odłóżmy na później. Jesteś głodna? – dziewczyna kiwnęła głową. Podał jej rybę, chleb i wodę. Jadła
szybko. Widocznie od wielu dni nie miała nic w ustach. Di Emra przyglądał jej się uważnie. Miała
szczupłe dłonie o długich palcach. Drobna blizna na nadgarstku zdradzała, że widziała już walkę. Może
nawet kilka? Dostrzegła jego wzrok.
- O co ci chodzi? – spytała natychmiast. Podobał mu się jej delikatny głos.
- Masz jakieś imię? – odparł pytaniem na pytanie.
- Maire. Maire Til Arean – odpowiedziała. Gdzie jest mój brat? Adair aż zesztywniał na wspomnienie
Taleina. 
- Wybraniec ze srebrnym torquesem? – kiwnęła głową. Wbił wzrok w płomienie.
- Nie żyje. Znalazłem go przy tobie, nie żył już od dnia, może kilku. Przykro mi – powiedział. Po chwili
zdał sobie sprawę jak chłodno zabrzmiał. W szmaragdowych oczach pojawiły się łzy. Odwrócił wzrok.
Niemal czuł jej ból. 
- Pochowałeś go? – spytała cicho łkając. Edhan tylko kiwnął głową. Długi czas milczała. I to była
pierwsza rzecz, która nie zgadzała się z tym co słyszał o Taleinach. 
- Potrzebujesz jeszcze czegoś? – spytał. Maire popatrzyła na niego.
- Dlaczego to robisz?
- Co? – zdziwił się. Otuliła się szczelniej kocem, czując zimny wiatr. Obserwował każdy jej ruch.
- Pomagasz mi. Podejrzewam, że uwolniłeś też niewolników i zabiłeś Ragharów. Dlaczego? – Adair
pociągnął łyk z bukłaka. 
- Być może tak trzeba? Być może tego chce Danu? – Maire nie odezwała się więcej. Położyła się i
zamknęła oczy. Adair obserwował ją w blasku księżyca i dogasającego ogniska. Ściągnął płaszcz i
okrył ją. Nie mógł wiedzieć, że nie śpi.





- Hej! Wstawaj! – Adair zerwał się jak oparzony. Maire zaśmiała się. Słońce wzeszło już dawno.
Wszystko bolało go od spania na ziemi.
- Masz śliczny uśmiech – rzucił nagle. Taleinka momentalnie przestała się śmiać.
- Komplement z ust Edhana? Mam się czuć zaszczycona? – odparła roześmiawszy sie ponownie.
Adair rozejrzał się wokół. Dziewczyna podała mu bukłak. 
- Dokąd teraz idziemy kapitanie? – spytała – I gdzie właściwie jesteśmy? – Adair pociągnął solidny łyk i
wstał. 
- Nad brzegiem rzeki Rhea. Jakieś trzy dni marszu od Płaczących Gór. Przejdziemy przez góry do
Szkarłatnej Puszczy – odpowiedział. Rzuciła mu płaszcz.
- Miło, że o mnie pomyślałeś – powiedziała. Edhan tylko podniósł torby z prowiantem i wskazał
kierunek w którym powinni iść. Poruszali się szybciej niż poprzedniego dnia, ale i tak wolniej niżby
sobie tego życzył.
- Dlaczego tak gnamy? – spytała. Adair obejrzał się. 
- Ktoś może szukać tego oddziału. A pozostali Ar Torda mają konie – odpowiedział szybko. Taleinka
zatrzymała się zdziwiona.
- Skąd to wiesz?
- Bo to oni spalili moją rodzinną wioskę i wymordowali moich bliskich – odpowiedział idąc dalej.
Dogoniła go i zatrzymała łapiąc za rękę.

- Co?!
- Nie chcę o tym mówić – odpowiedział wyślizgując się z jej uścisku. Ruszyła za nim, ale milczała aż
do kolejnego postoju. Zatrzymali się w niewielkim zagajniku u źródła jakiegoś strumienia . Woda
spadała ze skały kilkunastometrową kaskadą prosto do stawu stawu.

Adair zebrał drewno na ognisko i razem z torbami ułożył je pod rozłożystym dębem. Maire spojrzała na
niego pytająco.
- Rozpalę ogień gdy zajdzie słońce. Ktoś mógłby dostrzec dym – wytłumaczył się . Dziewczyna
uśmiechnęła się.
- Ostrożności nigdy dość, co nie? Chyba masz jakąś manię prześladowczą. Nie widzieliśmy po drodze
ani jednej żywej duszy. To nie jest zbyt atrakcyjna okolica – powiedziała opierając ręce na biodrach.
Nie zareagował tylko rzucił pas z bronią i płaszcz na ziemię. 
- Cokolwiek myślisz o bezpieczeństwie w tym miejscu, mam zamiar się wykąpać – oznajmiła – I
wolałabym, byś nie przyglądał mi się tak uważnie jak zwykle – dodała po chwili. Chłopak uśmiechnął
się, posłusznie odwrócił się i ruszył w kierunku zagajnika. Zbierał jadalne zioła, i starał się nie
spoglądać w stronę stawu. I wtedy usłyszał tętent. W tej okolicy nie mogło dojść do przypadkowego
spotkania. Porzucił zioła i biegiem rzucił się w stronę stawu. Po drodze kopnął swoje rzeczy w krzaki i
szybko wbiegł do wody. Maire nie zdążyła się nawet odezwać gdy złapał ja w pasie i wciągnął pod
wodospad.
- Co ty... – zaczęła, ale przerwał jej gestem. Po chwili do zagajnika wjechała trójka Ragharów na
bojowych rumakach w ciężkich zbrojach. Przycisnął ją mocniej do siebie i zbliżył usta do jej ucha.
- Bądź gotowa by nurkować – syknął. Ragharowie wyklinając monotonię patrolu napoili rumaki i zabrali
wody do manierek. 
- A co jeśli rozbiją tu obóz? – szepnęła. Adair nie odpowiedział. Patrzył i przysłuchiwał się  niespokojnie
rozmowie  Ragharów. Wyłapał tylko jedno zdanie:
- Mówiłem, że nie pójdą na północ... – więc szukali ich jak przypuszczał. Na szczęście jeźdźcy nie
zaczęli przeszukiwać zagajnika. Po chwili wskoczyli na siodła i odjechali. Wybrańcy jeszcze przez
moment trwali w bezruchu. W końcu tętent ucichł i ciszę w zagajniku zagłuszył tylko szum wodospadu.
- Masz ciekawy sposób na zacieśnianie stosunków – rzuciła dziewczyna. Adair przez chwilę patrzył jej
w oczy i nagle się ocknął. Tulił do siebie zupełnie nagą dziewczynę, stojąc po pas w wodzie. Widząc
jego zdziwienie zachichotała.
- Czyżbyś się zawstydził, Adairze Di Emra? – spytała kładąc dłonie na jego piersi. Nawet nie próbowała
się wyślizgnąć z jego uścisku. Patrzył w jej oczy. Przez mokre ubranie czuł ciepło jej ciała i bicie jej
serca.
- Jesteś... taka piękna – szepnął. Maire zaśmiała się cicho. 
- Drugi komplement od Edhana jednego dnia – uśmiechnęła się – Adair zatonął w jej oczach.
Przesunął dłonie z jej talii na łopatki.
- Ja... – zaczął, ale nie skończył. Pochylił się i szybko ją pocałował. Dopiero po chwili dotarło do niego
co zrobił. Tym razem Maire była naprawdę zaskoczona.
- Co to było? – spytała. Puścił ją natychmiast i cofnął się.
- Ja... przepraszam – szepnął,.Po czym odwrócił się i ruszył ku brzegowi.
- Adair! – krzyknęła za nim, ale nie zatrzymał się. Wszedł między brzozy i zaczął szukać ziół. Ale nie
potrafił znaleźć. Nie potrafił się skupić. Dlaczego to zrobił? Uciekanie nie miało sensu. Wrócił do
obozu. Maire siedziała na wywróconym pniu; ubrana była w naciągniętą na mokre ciało postrzępioną
suknię. Adair usiadł na ziemi i zaczął przygotowywać ognisko. Obserwowała go. Co chwilę rzucał jej
ukradkiem spojrzenia.



- Przeprosiłem Cię już – powiedział.
- Ale ja się nie gniewam. Chcę tylko wiedzieć, co Cię tak przeraziło? – odparła. Chłopak sięgnął po
hubkę i krzesiwo. 
- Możemy bezpiecznie rozpalić ognisko? – spytała. Chwilę patrzył na nią nieprzytomnie.
- Nie – odpowiedział w końcu i rzucił krzesiwo do torby. Podał jej płaszcz.
- Okryj się. Noc będzie zimna – dodał szybko.
- A ty? Jesteś cały mokry – w jej oczach dostrzegł troskę.
- Nic mi nie będzie – na dłuższą chwilę zapadła cisza. Dziewczyna patrzyła na niego dziwnie... czule. 
- Adair, o co ci chodzi? – spytała ostrożnie. Chłopak czuł, że gardło mu się ściska.
- Boję się...
- Każdy by się bał – nieświadomie przerwała mu – Szuka Cię... nas, cały klan…
- Nie o to chodzi! – on przerwał jej jak najbardziej świadomie. – Ja… nie potrafię… - poczuł kolejny
ścisk w gardle. Spojrzał w jej oczy. Przecież prawie jej nie znał.
- Nieważne – syknął i wstał. Patrzyła na niego z mieszaniną strachu, zaskoczenia i żalu na twarzy.
- Dokąd idziesz? – spytała. Przystanął na krawędzi księżycowej poświaty i spojrzał na nią przez ramię.
- Sam chciałbym wiedzieć – odparł i zniknął w mroku. Została sama.


Klęczał na skraju zagajnika i wpatrywał się w usiane gwiazdami niebo. Saraid wierzyła, że to

dusze poległych bohaterów. Zauważył, że wspomnienie towarzyszki z młodzieńczych lat nie obudziło w
nim cienia emocji, pomimo tego, iż zginęła na jego oczach.
Zamknął oczy i wsłuchał się w szum wiatru.
- Co mam robić Bogini? Jaka jest twoja wola? – spytał. Otworzył oczy. Przed nim na ziemi leżał
zwinięty czarny wąż. W mroku był ledwo widoczny. Wpatrywał się w chłopca. Adair obserwował go
dłuższy czas. Bok głowy zwierzęcia zdobiła długa blizna. Wąż podniósł się i zasyczał. Potem odpełzł w
ciemność. Wybraniec znów spojrzał w gwiazdy. 
- Nie rozumiem. Nie wiem czego chcesz Danu! – szepnął.


Kolejnego dnia marszu poruszali się znacznie szybciej. Maire odzyskała siły i teraz

dotrzymywała kroku Adairowi. Próbowała go zagadnąć, ale milczał. Wkrótce dostrzegli spowite mgłą
góry. 
- Jaką drogą podążasz? – spytał nagle, w czasie południowego postoju. Maire aż podskoczyła na
dźwięk jego głosu. 
- Już myślałam, że się nie odezwiesz. Jestem Bardem – oznajmiła z uśmiechem. – Dlaczego pytasz? –
dodała z nadzieją na rozwinięcie rozmowy.
- Tak tylko – odpowiedział dojadając suchara. Trąciła go łokciem
- No nie wstydź się. Musiał być jakiś powód – nie poddawała się.
- Chciałem wiedzieć – odparł – Ruszajmy. – To był wyraźny sygnał by zakończyć rozmowę. O
zachodzie słońca byli już o godzinę marszu od zachodnich zbocz Płaczących Gór. Tam Adair
zatrzymał się, wbił nóż w ziemię i przyklęknął nasłuchując. Maire obserwowała to z dużą dawką
zdziwienia, ale nie zapytała o nic. 
- Jedzie za nami spory oddział. Są niedaleko – oznajmił cicho. Mgła mogła być dla nich osłoną.
- Co powinniśmy zrobić? – spytała. Adair zajrzał do kołczanu. Szkoda, że została mu tylko jedna
strzała.
- Uciekać. Dasz radę biec aż do podnóża gór? – spytał. Kiwnęła głową. Uśmiechnął się do niej i ruszył
biegiem.





Dopadli ich wśród skał, na zboczu góry. Czterech jeźdźców klanu Ar Torda. Pierwszego
Adair zastrzelił z odległości pięćdziesięciu kroków. Potem odrzucił łuk i dobył miecza. Kazał się ukryć
Maire za sporym głazem i wyszedł naprzeciw jeźdźcom. Szarżowali na niego nastawiwszy włócznie.
Czekał do ostatniej chwili, szepcząc modlitwę do Danu. Odskoczył na bok i ciął. Koń zwalił się na
ziemię z głośnym kwikiem przywalając jeźdźca. Adair bez wahania dobił Raghara. Tamtych dwóch
zdążyło już wyhamować. Rozproszyli się i zaatakowali ponownie, jeden z lewej, drugi z prawej strony.
Adair wziął krótki rozbieg i wskoczył na głaz. Po chwili jeden z jeźdźców znalazł się na jego wysokości.
Uniknął pchnięcia włócznią i pozbawił przeciwnika głowy. Odwrócił się. Drugi był kilka kroków za nim.
Edhan rzucił mieczem. Ostatni Raghar padł na ziemię martwy. Adair zeskoczył z głazu, zebrał swoją
broń i złapał jednego z wierzchowców. Podprowadził go do Maire.
- Mamy coraz mniej czasu – powiedział. Popatrzyła na niego zdziwiona.
- Przecież ich zabiłeś, powinniśmy być bezpieczni – wyszeptała patrząc na bezgłowe ciało. Odwrócił ją
w drugą stronę
- To byli dopiero zwiadowcy. Potrafisz walczyć czymkolwiek? – spytał.
- Sztyletem. I radzę sobie z mieczem – Adair odpiął od pasa jednego z trupów długi kord i podał go
dziewczynie.
- Tak na wszelki wypadek. Niedaleko stąd jest przełęcz. Ukryjemy się na niej – powiedział i skoczył w
siodło. Po chwili była tuż przed nim. Zmusił konia do szaleńczego galopu po stromej, kamienistej
drodze. Mgła i noc, która zapadła już na dobre świetnie ich maskowały. Na przełęczy porzucili
wierzchowca i przedzierając się przez gęsty sosnowy młodnik dotarli do jaskini. Adair zaryzykował
nawet rozpaleniem ognia. Po jakimś czasie zaczęło padać.
- Skąd wiedziałeś, że jest tu ta jaskinia? – spytała. Uśmiechnął się.
- Nie wiedziałem. Po prostu mamy szczęście – odpowiedział.
- Dobrze walczysz, jak na łowcę.
- Musiałem umieć dobrze walczyć – Adair oparł się o ścianę. Maire była wyraźnie zainteresowana.
- To ma jakiś związek z twoją przeszłością? Z klanem Ar Torda? – zapytała śmiało. Chłopak utkwił w
niej zimne spojrzenie brązowych oczu. Aż się wzdrygnęła. 
- Dlaczego taki jesteś? – zadała kolejne pytanie.
- Jaki? – Edhan zwrócił wzrok w głąb jaskini.
- Chłodny, tajemniczy, milczący.
- Najwidoczniej taki mam charakter – syknął. Tym razem nie zrobiło to na niej wrażenia.
- Naprawdę jesteś inny. Troskliwy, czuły, wrażliwy – oznajmiła. Spojrzał jej w oczy. Bardziej niż
poprzednio.
- Może tylko udaję?
- Gdybyś udawał nie uratowałbyś niewolników. Nie pochował mojego brata i nie targał mnie za sobą
przez równiny. Nie oddawałbyś mi płaszczu na każdym noclegu i nie pocałowałbyś mnie tam pod
wodospadem – wyrzuciła z siebie jednym tchem. Nie odpowiedział, tylko się uśmiechnął.
- Opowiedz mi o swojej przeszłości – poprosiła. Uśmiech zniknął z jego twarzy.
- Nie.
- Dlaczego? – Maire nie była wścibska dobrze o tym wiedział. Chciała go tylko lepiej zrozumieć.
- Ja… boję się przywiązać. Jesteś jedyną osobą jaką znam. Jeśli mnie poznasz zaczniesz dla mnie
coś znaczyć i będę się bał Cię stracić – wyszeptał. Przez chwilę wpatrywała się w niego zaskoczona.
Potem obeszła ogień i uklękła obok niego.
- Adair, ty już coś dla mnie znaczysz – powiedziała mu na ucho. Patrzył jej w oczy i nie wierzył własnym
uszom. Maire wzięła jego twarz w dłonie i pocałowała go. Na chwilę zapomniał o pościgu, zemście i
innych niebezpieczeństwach jakie na nich czyhały.
- Ufaj mi tak jak ja ufam tobie – szepnęła. Opowiedział jej o wszystkim. O śmierci rodziców, przysiędze
i dorastaniu wśród Aep Nivvithów. O śmierci przybranej rodziny, pościgu, śmierci Saraid. Niczego nie
zataił ani nie ubarwił. Był absolutnie szczery. A ona słuchała. Nie przerwała mu ani razu. Zrozumiała.
Była odrobinę zdziwiona, że jest dziecięciem węża. Deszcz padał coraz mocniej. Maire usnęła wtulona
w jego pierś, a on tylko objął ja ramieniem i patrzył na jej  twarz. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna
był szczęśliwy.


Dwa dni później dotarli na wschodnie stoki Płaczących Gór. Skończył im się prowiant, ale

szybko odnaleźli Ker Movttar – niewielki gród Morranów, rządzony przez Klan Bal Vatra. Strażnik przy
bramie zapytał tylko o ich imiona. Ker Movttar nie należał do bogatych czy szczególnie atrakcyjnych
grodów. Niskie parterowe domy wykonano z jedynego ogólnodostępnego materiału – z kamienia.
Dachy kryto gontem. W całym Kerze prócz kaplicy, nie było ani jednego budynku publicznego. Adair i
Maire usiedli przy studni na niewielkim placyku by nabrać sił. Zbliżał się wieczór.



- Masz jakiś plan? – Spytała dziewczyna.
- Nie.
- A ktoś z miejscowych nie może nam pomóc? – zapytała kolejny raz. Adair spuścił wzrok.
- Wątpię – mruknął.
- Ja mogę pomóc – padł na nich ogromny cień. Adair zerwał się na nogi. Tuż przed nim stał wysoki
Morran - lud Gór słynął z tego, iż mieszkańcy byli wyrośnięci. Nosił proste robocze ubranie. Poniżej
czupryny blond włosów jasno lśniły błękitne oczy. Jeszcze bardziej lśnił srebrny Torques na jego szyi.
Widniały na nim ze trzy sploty.  Ozdoba zakrwawiona była niedźwiedzimi głowami. Dzieci Niedźwiedzia
słynęły z waleczności.
-  Przypadkiem usłyszałem o czym rozmawialiście i myślę, że mogę wam pomóc – zagrzmiał Morran
grubym, doniosłym głosem.
- Dzięki, ale nie… - zaczął Adair, ale Maire stuknęła go w ramię.
- Jak to nie! Adair, potrzebujemy pomocy. Nie mamy prowiantu, porządnej broni, ani ubrań! – prawie
krzyknęła mu do ucha. Edhan podejrzliwie patrzył na Morrana.
- Nie mam złych zamiarów. Chcę tylko pomóc – odparł Morran. Maire lekko przytuliła się do chłopaka. 
- Zaufaj mu – szepnęła. Adair lekko kiwnął głową. 
- Za wszystko zapłacę – powiedział. Morran uśmiechnął się.
- Nie chcę twoich pieniędzy. Chcę byś wstąpił do mego domu jako gość. Pomóc jak Wybraniec
Wybrańcowi – oznajmił. Maire zachichotała cicho. 
- Nie wypada mu odmówić! – wyświergotała mu nad uchem. Adair uśmiechnął się. 
- Zgoda. Jak Ci na imię? – spytał. Morran wyciągnął ogromną łapę.
- Jestem Torn Bal Togda – Adair z trudem wytrzymał uścisk jego dużej dłoni.
- Adair Di Emra. A to Maire Til Arean – odparł. Torn poprowadził ich do swego domostwa. Był to duży
dom na skraju wioski, tuż przy szlaku prowadzącym w północną część gór. W środku przywitały ich
spojrzenia dwóch Morriańskich kobiet. Były do siebie podobne, tyle, że jedna była starsza. Obie nosiły
dwa długie blond warkocze i były całkiem urodziwe jak na Morrianki. 
- To moja żona Kila i córka Dairine – przedstawił je.
Torn był bardzo łaskawy, wykazał się wielką uprzejmością i zaproponował Adairowi i Maire gościnę. 
- To dla nas wielka radość móc was gościć – odparła głośnym, ale przyjemnym dla uszu głosem.
Zabrzmiało to na tyle szczerze, że Adair przestał doszukiwać się w jej zaproszeniu jakiejkolwiek
pułapki. Wnętrze było bardzo przytulne. Pokój w którym byli, był jasny za sprawą dużych okien. W
wielkim palenisku wesoło tańczył ogień, a nad nim w kociołku gotowało się coś co pachniało wyjątkowo
dobrze. Ściany zdobiły piękne tkane arrasy. Maire ostatnio widziała takie w odległym Twan. Pośrodku
stał wielki stół otoczony ośmioma krzesłami. Po lewej i prawej stronie znajdowały się drzwi. 
- Dairine, znajdź dla gości ubrania i przygotuj kąpiel. Ja zajmę się posłaniami i kolacją – rzuciła Kila i
kobiety ruszyły w przeciwne strony domu. Po gorącej kąpieli przebrali się. Adair nie czuł się zbyt dobrze
w prostej tunice i lnianych spodniach. Za to Maire świetnie wyglądała w długiej zielonej sukni z lnu.
Choć i ona wolała inny styl ubioru. Wkrótce podano kolację. Gorąca polewka, świeży chleb, wędzony
pstrąg i jajka w oczach wygłodzonych wędrowców były skarbem przewyższającym wszelkie bogactwo.
Później wszyscy usiedli na wilczych skórach przy palenisku. Tam Kila podała im drewniane kubki z
mocnym winem. 
- Opowiedzcie nam o sobie – poprosił Morran. Kila i Dairine zawtórowały mu. Adair pocałował dłoń
Maire, którą ściskał w prawej dłoni.
- Ty mów – szepnął. Taleinka uśmiechnęła się. 
- Ja pochodzę z klanu wędrującego po Krainie Jenów. Jestem Bardem. Adair natomiast jest
znakomitym Łowcą – zaczęła. Opowiedziała o swojej podróży na południe wraz z bratem i o ich
pojmaniu przez Ar Torda. Potem o spaleniu Nivval, pościgu Adaira, odbiciu niewolników i wycieczce w
góry. Morranowie słuchali tej opowieści z wielkim przejęciem, natomiast Adair zdawał się być
nieobecny. Wpatrywał się w ogień, a słowa Maire w ogóle do niego nie docierały. Z zamyślenia wyrwały
go słowa Torna. 
- Podaj mi twój Torques, Adairze – poprosił Morran. Chłopak ściągnął ozdobę i podał ją Wojownikowi.
Torn wstał i wyszedł. Po pół godzinie powrócił i oddał ozdobę właścicielowi. Zdobił ją symbol węża o
dwóch splotach i opis jego wyczynów. Adair skłonił się nisko. 
- Dziękuję Tornie Bal Togda – powiedział uroczyście. Torn zaproponował mu toast, ale Kila spojrzała
surowo na męża.
- Czas dać im odpocząć, Torn – rzuciła surowo. Dairine podała im ogromną niedźwiedzią skórę, by się
okryli i cała trójka ruszyła ( zwróciła sie ku drzwiom?) do drzwi z prawej strony pokoju życząc im dobrej
nocy. W chwilę później stuknęła zasuwa i zostali sami. Adair usiadł na skórach. Ogień w palenisku
dogasł. 
- Co to za mina? – spytała cicho Maire. Adair posłał jej najbardziej wymuszony uśmiech jaki
kiedykolwiek widziała. Uklękła tuż przed nim i wzięła jego ręce w swoje dłonie. 
-  O co ci chodzi? – spytała. Edhan spojrzał jej w oczy. 



- To rozwiązuje nasz problem na krótko. Co teraz? Gdzie się udamy? Nie możemy tu siedzieć całą
wieczność – syknął. Uniosła lekko jego głowę i długo wpatrywała się w jego oczy.
- Czy to ważne? Byle bylibyśmy razem – powiedziała. Pogładził jej policzek.
- Chcę, aby było Ci ze mną jak najlepiej – wyszeptał. Dziewczyna uśmiechnęła się.
- Zawsze będzie mi dobrze, gdy będziesz blisko – odpowiedziała szeptem, zbliżając swoją twarz do
jego twarzy. Tym razem jego uśmiech był jak najbardziej szczery. Pocałowała go, rozpętując ustami
burzę. Ściągnęła mu koszulę przez głowę i przysunęła się bliżej.
- Zapomnij o wszystkim – mruknęła. Podciągnął jej suknię odsłaniając zgrabne nogi i kolejny raz
odnalazł wargami jej usta. Pomógł jej uwolnić się od sukni. Położył ją na skórach. Całował jej szyję,
piersi, brzuch. I znów usta. Włosy, dotąd spięte w wygodny kok opadały na ramiona w straszliwym
nieładzie. Dłońmi gładził jej uda, talię, ramiona i kark. Objęła go, a jej dłonie spoczęły na jego
łopatkach. 
- Powinieneś dokończyć to, co zacząłeś pod wodospadami – jęknęła cicho. Nie pozostało mu nic, poza
spełnieniem tej prośby. 


Wstał, zanim zaczęło świtać. Wyszedł przed dom. Gdy ujrzał pierwsze promienie słońca

uklęknął i cicho szeptał słowa modlitwy. Nagle za domem usłyszał pisk. Wstał i poszedł tam. Spory
wąż walczył z kuną. Kuna drapnęła i na głowie gada pojawił się krwawy ślad. Adair odwrócił się i
poszedł do domu. Na sobie miał tylko spodnie. Po chwili zjawił się Torn i kobiety. Kila zignorowała
śpiącą nago Maire, Torn uśmiechnął się a w oczach Dairine pojawił się błysk zazdrości. Adair okrył ją
skóra. Kila rozpaliła ogień. Dairine ustawiła na stole półmiski. 
- Co teraz masz w planach? – spytał Torn. Chłopak wzruszył ramionami. 
- Na razie potrzebuję nowej broni – odparł cicho. Torn skrzywił się.
- A co z tą jest nie tak? – zapytał. Adair pokazał mu łuk. Był typowo Caelskiej roboty, ale nosił ślady
długiego użytkowania. Miecz również był w wielu miejscach wyszczerbiony. Miał go od kilku ładnych lat.
Torn przyznał mu rację.
- Masz szczęście Adairze. Dziś przybywa do nas handlowa karawana. Kilku Sulenów z różnymi
roślinami, ale i pewien zaprzyjaźniony z nami Troll – mistrz w dziedzinie broni – oznajmił. Chłopak
uśmiechnął się. Przyjął podany przez Kilę dzban mleka i pociągnął solidny łyk. Milcząc wpatrywał się w
Maire. 
- Pasujecie do siebie – powiedział Torn. Adair uśmiechnął się lekko, ale nie odpowiedział.
- Ty dbasz o jej dobro, a ona twoją skrytość i małomówność nadrabia pogodą ducha i energią –
oznajmił. Adair dalej milczał. Maire usiadła i przeciągnęła się. Ten widok zwrócił uwagę wszystkich. 
- Dzień dobry! – wykrzyknęła – Kila cokolwiek gotujesz pachnie świetnie! Jak się masz Torn? – dodała.
Morran nie ukrywał swojego zadowolenia i ukazał swoje lśniące, białe zęby uśmiechając się szeroko. 
- A nie mówiłem? – rzucił do Adaira. Dziewczyna zmarszczyła czoło i rzuciła pytające spojrzenie
Edhanowi.
- O co chodzi? – spytała.
- Może powinnaś się ubrać? – syknął Adair. Maire popatrzyła na niego, Torna, Kilę i Dairine, a potem
na siebie. Zaczerwieniła się, szybko złapała skórę i okryła nią swoje nagie ciało.
- Ups… - Adair i Torn spojrzeli na siebie i wybuchnęli śmiechem.


Karawana przybyła do Ker Movttar około południa. Sześć ciężko załadowanych wozów

zatrzymało się na placu koło studni. Sulenowie napoili konie i odsłonili plandeki pokazując swoje
towary. Morranowie kupowali to i owo. Maire i Adair zaopatrzyli się tylko w ubrania. On kupił sobie
solidne buty, spodnie, tunikę oraz nowy płaszcz. Ona natomiast suknię z szerokimi rozcięciami po
bokach i biała bluzkę haftowaną błękitną nicią oraz kubraczek. Dodatkowo odnalazła na kramie piękny
rzeźbiony flet. U Trolla pozbyli się znacznie więcej złota. Rudobrody stwór wyposażył ich w piękną
broń. Adair wziął długi miecz, sześć sztyletów do rzucania, piękny długi łuk z kilkoma zapasowymi



cięciwami i czterdzieści strzał. Taleince kupił dwa długie kordy o srebrnych rękojeściach. Kupili również
prezent Torna – wielki dwuręczny młot birdeńskiej roboty. Obładowani bronią opuścili targowisko.


- Jeszcze raz stokrotne dzięki! – krzyknął Torn wymachując bronią jak zabawką. Taleinka chichotała
widząc jak potężny Moran niszczy kilka domowych sprzętów nim dostaje w głowę rzuconym przez Kilę
dzbanem. 
- Czas spać – oznajmiła surowo. Torn i Dairine uspokoili się nieco. Adair i Maire wybuchnęli gromkim
śmiechem. 
- Tak oto Kila poskromiła Wybrańca! – wykrzyknęła Maire. Oskarżycielski palec tym razem trafił na nią
i Adaira. 
- A wy nie hałasujcie całą noc! – Torn i Dairine słysząc srogie słowa Kili pokładali się ze śmiechu.
- Postaramy się – obiecała Maire powstrzymując swoje rozbawienie całą sytuacją. Stwierdzeniem tym
rozśmieszyła nawet Kilę.

Adair nie mógł zasnąć tej nocy. Wpatrywał się na czerwono-czarne cienie rzucane przez
ogień w palenisku. Czuł ciepły oddech Maire na swojej piersi i rytmiczne, ale bardzo spokojne
uderzenia jej malutkiego serduszka. Obejmował ją i tulił mocno do siebie. Spała spokojnie. Po chwili
wyślizgnął się i usiadł. Zareagowała jedynie cichym mruknięciem. Wpatrywał się w nią dłuższy czas.
Nigdy nie był tak blisko z kobietą. 
- Gdybyś tylko wiedziała jak wiele dla mnie znaczysz – wyszeptał. Podniósł się i cicho wyszedł z domu.
Odszedł na tyle daleko, by być pewnym, że nikt go nie dostrzeże i przyklęknął. Wypowiedział wszystkie
znane modlitwy Bogini, a potem popatrzył prosto w zachmurzone niebo. 
- Dlaczego czuję, że nie mogę być z tą, którą kocham? Co mam zrobić? Jaka jest moja droga o pani?
Czego ty pragniesz Danu? – spytał wprost. Przez chwilę gdy zamknął oczy, zdawało mu się, że czuje
obejmujące go ramiona i palce dotykające jego oczu. Otworzył oczy i odetchnął głęboko zimnym
górskim powietrzem. U jego kolan wił się wąż z raną na głowie. Nagle gad ruszył przed siebie. Adair
poczuł, jak niewidoczne ręce każą mu iść za nim. Wąż zręcznie prześlizgnął się między skałami, aż
odnalazł legowisko kuny. Zwierzę próbowało się bronić, ale nie miało szans w starciu z gniewem gada.
- Więc tego pragniesz, Danu – mruknął do siebie i ruszył z powrotem w stronę wioski. Po kilku krokach
usłyszał głośne warczenie. Powoli odwrócił się. Kilka kroków dalej czaił się do skoku górski wilk. Adair
nie bał się. I w dziwny sposób wiedział co robić. Spojrzał głęboko w oczy wilka. Drapieżnik przez chwilę
unikał jego wzroku. Potem zwierzę uciekło z piskiem. Adair ruszył dalej szepcząc dziękczynną
modlitwę. Nowa moc mogła się okazać bardzo pomocna. 





III
„Zemsta”

Obudził się. Czuł przy sobie ciepło Maire. Odwrócił się do niej i pocałował ja delikatnie.
Otworzyła oczy. Ich szmaragdowa zieleń zdawała się go przeszywać na wylot. Nie odzywali się do
siebie. Nie potrafił wyrazić wrzących w nim uczuć, tylko ścisnął mocno jej dłoń.
- Adair… - jej szept dochodził do niego jakby z oddali. W głowie tłukły mu się miliony słów, ale ani
jedno nie nadawało się by je wypowiedzieć.
- Coś się stało, prawda? – spytała. Kiwnął głową. W jej oczach dostrzegł troskę. Drugą ręką gładziła
jego policzek. Czuła co się dzieje. Dostrzegła to w jego oddechu, nienaturalnie przyśpieszonym, w
spojrzeniu pełnym smutku, w zimnie jego dłoni i drżeniu zaciśniętej w pięść drugiej dłoni.
- Musisz odejść, tak? – znowu tylko kiwnął głową. Tym razem nie patrzył jej w oczy. Zmusiła go by to
zrobił. Teraz widział to, czego nie chciał widzieć – szmaragdowe oczy pełne łez.
- Wrócisz? – jej drżący głos, zniżony do szeptu przerwał ciszę. 
- Nie wiem. Ale niczego nie pragnę bardziej niż być z Tobą – szepnął. Maire objęła go i mocno
przytuliła. 
- Więc zostań.
- Nie mogę – odparł. Nie mógł się sprzeciwić woli Danu.
- Więc pójdę z tobą.
- Na to nie mogę pozwolić – szepnął. Zadrżała mocno. Czuł, że wyrządza jej wielką krzywdę. Wstał i
zaczął się ubierać.
- Co się dzieje Adair? – spytała.
- Właśnie! – w drzwiach stał Torn Bal Togda. Edhan przypasał miecz  i dociągnął pasek z kołczanem i
nożami. U boku Torna pojawiła się Kila. Miała torbę z prowiantem i worek z posłaniem, liną i innymi
drobiazgami. Wziął tylko prowiant i linę.
- To będzie pościg – wyjaśnił cicho, zarzucając na plecy łuk.
- Pościg za czym? – spytał Torn. Adair popatrzył w jego stronę ubierając płaszcz.
- Za klanem Ar Torda – odparł.
- Dlaczego? – spytał kolejny raz. W odpowiedzi chłopak uniósł lewą dłoń pokazując bliznę. Maire
zrozumiała. Uklęknął przy niej. Pozwolił by go objęła. 
- Nie zapomnisz? – spytała.
- Nigdy – odparł i sięgnął po nóż. Powstrzymała go.
- Nie – ściągnęła z szyi wisiorek ze srebra ze sporym szmaragdem i powiesiła na jego szyi. –
Zapamiętaj – szepnęła i pocałowała go.
- Muszę iść – powiedział. Maire uśmiechnęła się przez łzy.
- Zmykaj, mężu – Adair podszedł do Torna.
- Zajmiesz się nią?
- Włos jej z głowy nie spadnie – odparł Morran. – Masz moje słowo – Adair uścisnął jego prawicę,
ostatni raz popatrzył na ukochaną i wyszedł w mrok.


Prawie dwa tygodnie zajęło mu szukanie śladów działalności i ustalenie pozycji klanu Ar

Torda. Wypytywał Caelów, rdzennych mieszkańców tych ziem, napotkane karawany Sulenów,
Taleinów i Lochinów. Odnajdywał tropy i drobne ślady jak zgubione rzeczy. W końcu ustalił, że Ar
Torda jadą na północ. Ruszył za nimi i już po tygodniu był pewien, że ma dobry trop. Najpierw odnalazł
wraki karawany, a kilka dni później spaloną wioskę Sulenów. Pośród ciał odnalazł ciało Raghara z Ar
Torda. Był od nich nieporównywalnie wolniejszy, ale zostawiał znacznie mniej śladów. Cały miesiąc
tropił ich i ścigał. Walczył z maruderami i zwiadowcami. Czasami odnosił zwycięstwo, czasem zaś
musiał się wycofać. Gdy nie padało, spał pod gołym niebem, a gdy padało po prostu szedł trochę
wolniej, oszczędzając sił. Prowiant kupował, uzupełniając tym co udało mu się upolować. Pił tylko
wodę. W wioskach i tawernach nie zatrzymywał się dłużej niż na godzinę. U brzegów rzeki Brienn trop
zakręcał na zachód, w stronę wybrzeża. Idąc brzegiem rzeki, często spoglądał na drugą stronę, gdzie
rozciągały się ziemie Zakonu Wieczności. Nie miał ochoty poznać ani jednego obywatela tamtych
stron, i to nie tylko dlatego, że byli nieumarli. Nie chciał opóźniać pościgu bezsensowną walką. 



Po tygodniu marszu ujrzał deltę rzeki i potężny zachodni ocean. Tu Ar Torda skręcili na
południe. I tu znów zaczęły się ślady. Wymordowane i rozgrabione rybackie wioski, wystraszeni
pasterze i ciężko ranni, którzy przetrwali rzeź. Każda ofiara podsycała w Adiarze gniew. Wspomnienie
Maire, teraz tak odległe odsunął na bok i pozwolił się oddać żądzy zemsty. Wkrótce zaczął także
odkrywać obozy i napotykać osobne oddziały zwiadowców. Czasami ukrywał się, czasami zaś
atakował. Odkrył też kilkanaście trupów Ar Torda, potem nawet (całe) zabite oddziały. Jego wrogowie
byli już blisko, czuł to.


Dla Maire dnie bez Adaira wypełnione były pustką. Najpierw dużo czasu spędzała na

wspomnieniach i rozmyślaniach. Pomagała Kilii i Dairine w pracach domowych. Wieczorami zaś
bywała w tawernie. Snuła opowieści o herosach z dawnych lat i o Adairze. Wszyscy Morranowie
podziwiali chłopaka, chociaż nikt nie kojarzył jego twarzy. Edhan rzeczywiście był jak wąż, nie rzucał
się w oczy i był śmiertelnie niebezpieczny. Torn stał się dla Maire jak brat. I tylko brak Adaira jej
doskwierał. Wtedy siadała siadała na wzgórzu i grała długie, smutne melodie. Modliła się, by Danu
miała jej ukochanego w opiece.


Kolejną noc spędził pod gołym niebem. Tysiące gwiazd lśniło jasno. Ciszę zakłócał tylko

odgłos fal rozbijających się o brzeg. Adair klęczał na piasku z twarzą zwróconą ku morzu. Był
pogrążony w modlitwie. Przed trzema dniami spotkał w wiosce Wybrańca, który uznał go godnym
kolejnego splotu. Teraz jego szyję zdobił srebrny torques z trzema splotami i głowami węża po obu
końcach. Czuł przy sobie obecność Danu i wiedział, że otrzymał nową moc. Potrafił zaatakować
błyskawicznie, nim ktokolwiek zdąży zareagować. Zamknął oczy i wsłuchał się w szum fal. Był
niedaleko celu. Musiał się skupić. Z zamyślenia wyrwał go cichy chrobot czyichś butów na piasku.
Zerwał się na nogi i odwrócił jednocześnie nakładając strzałę na cięciwę i wycelował w sam środek
czoła tamtego. Nie trwało to dłużej niż wypowiedzenie słów „Tir Na Danu”.
- Rusz się a zginiesz! – zagroził. Stojący przed nim mężczyzna uniósł ręce. Był postawnym Ragharem,
około trzydziestki. Nosił ciężką kolczugę. Przy pasie miał miecz. 
- Nie mam złych zamiarów – powiedział.
- Kim jesteś?
- Nazywam się Harir Ar Virtin. Tak jak ty jestem Wybrańcem i szukam zemsty na klanie Ar Torda –
oznajmił. Rzeczywiście, jego szyję zdobił srebrny torques. Adair opuścił łuk.
- Wybacz – odparł. Po prostu jestem ostrożny wobec ciężkozbrojnych Ragharów – dodał po chwili, gdy
znaleźli się w małym obozie Edhana. Usiedli przy ogniu. 
- Pomyślałem, że moglibyśmy połączyć siły – oznajmił Harir. Adair spojrzał mu w oczy.
- Dlaczego?
- Bo Ar Torda jest prawie setka i mają silne ufortyfikowany obóz. W pojedynkę żaden z nas nie ma
szans – powiedział Raghar. Adair chwilę rozważał jego propozycję. 
- Zgoda – odparł po chwili. O wschodzie słońca ruszyli dalej. Kres ich drogi był blisko. 


Twierdza, którą zajęli Ar Torda była naprawdę imponująca. U jej stóp leżał otoczony palisadą

ogród. Sama twierdza była sporą kamienną wieżą znajdującą się na szczycie wzgórza. Przyczajeni
pośród skał obserwowali Ker Tordagh, bo tak zwało się to miejsce. 
- Robi wrażenie – szepnął Adair. Harir skinął głową. 
- Na palisadzie dziesięciu strażników, przy bramie czterech. Masz jakiś plan Di Emra? – spytał. Adair
uśmiechnął się. W jego oczach tliła się żądza krwi.
- Oczywiście.




Noc była piękna. Być może najpiękniejsza tej wiosny. Od strony morza wiał delikatny wiatr, a

gwiazdy i księżyc zalewały srebrnym blaskiem całe równiny. Ciszy nie zakłócił nawet jeden krzyk
umierającego na palisadzie strażnika. Adair przestąpił nad dziesiątym ciałem i spojrzał w stronę bramy.
Wojownik w ciężkiej zbroi z tarczą i włócznią stał nad ciałami czterech strażników. Adair odebrał dwóm
strażnikom kołczany ze strzałami, więc miał amunicję potrzebną mu do walki. Dostrzegł niewolników w
zagrodach tuż pod murami twierdzy. Był pewien, że o wyczynie jego i Harira usłyszy cała Tir Na Danu.
Szepcząc słowa modlitwy wydobył dziesięć specjalnie przygotowanych strzał, zapalił je i wystrzelił w
strzechy domów rozmieszczonych w różnych odległościach. W tym czasie Harir zamknął bramę i
rozrzucił butelki z płonącym olejem. Po chwili rozpętało się istne piekło. Adair zeskoczył z palisady i
przebiegł na wcześniej upatrzone miejsce, przy zamkniętej bramie twierdzy. Ar Torda ginęli w
płomieniach lub wybiegali bez broni i pancerzy. Czasem nawet nadzy. A Adair i Harir siali śmierć.
Mężczyźni i kobiety padali jak muchy. Po godzinie walki Adair miał już tylko kilka strzał. Stanął u boku
Raghara i szybko zmienił cięciwę w łuku.
- Zmęczony? – spytał. Harir odrzucił włócznię, tarczę i dobył miecza.
- Trochę. Ale mam coś na to – podał Edhanowi niewielki flakon. – To mikstura, którą dostałem od
druida. Wypij a zapomnisz o zmęczeniu. – Na widok zbliżającego się bardziej zorganizowanego
oddziału. Adair natychmiast wypił wywar. Poczuł ciepło rozlewające się po całym ciele, a jego
zmęczenie znikło. 
- Ja się nimi zajmę, ty znajdź ich przywódcę – powiedział Harir unosząc miecz. Adair nagle poczuł
impuls, instynktownie obejrzał się. I natychmiast zrobił krok w bok zasłaniając Raghara. Strzała
przeszyła mu ramię. Raghar obejrzał się.
- Mam u ciebie dług – szepnął. Adair nie słuchał go, wyszarpał strzałę wyjąc z bólu i sam strzelił.
Łucznik padł na ziemię. 
- Postaraj się nie zginąć – syknął do Harira. Tamten uśmiechnął się i z krzykiem rzucił się sam przeciw
całemu oddziałowi Ar Torda. Edhan przedarł się przez płonące zaułki i po drodze wypuszczając
niewolników wbiegł do twierdzy. Tam czekało już ośmiu strażników. Ostatnie sześć strzał i dwa sztylety
odnalazło cele. Szybko dobył miecza i wszedł do budynku. Znalazł się we wrotach ogromnej sali
tronowej. Ruszył ku niemu jakiś wojownik, ale wystarczyło jedno jego spojrzenie, wsparte mocą Danu,
by rzucił broń i uciekł. Oto stał przed swoim największym wrogiem. Przed nim na tronie siedział stary
Raghar ubrany w ciężką kolczugę i ciężkie skórzane szaty. Na jego głowie lśnił srebrny diadem, przy
pasie miał miecz. Widząc Wybrańca zaklaskał w dłonie.
- Świetnie się spisałeś Di Emra. Masz swoją zemstę – wykrzyczał piskliwym głosem. Adair stał jakieś
dziesięć metrów od niego z opuszczonym mieczem w prawej ręce. 
- Poddaj się, a nie będziesz cierpiał – odparł chłopak. Salę wypełnił obrzydliwy śmiech starego
szaleńca. 
- Bezczelny jak ojciec – powiedział przywódca klanu Ar Torda. – Bezczelny i głupi – Adair zacisnął
dłonie na rękojeści miecza unosząc sztych do góry.
- Nie znałeś mojego ojca! – krzyknął. Oczy zaszły mu mgłą. Ar Torda znów zanosił się śmiechem.
- Jesteś dokładnie taki sam jak on, Di Emra. I tak jak on zginiesz z ręki Nattavera Ar Torda, wodza, i
pierwszego wojownika klanu Ar Torda. A żeby było śmieszniej, zginiesz od klingi twego własnego ojca,
Adairze – oznajmił dobywając pięknego miecza ze srebrną rękojeścią wysadzaną szmaragdami.  Adair
uniósł rękojeść na wysokość oczu.
- Zabiję Cię w imię Danu, a twoje ciało rzucę na pożarcie psom, Nattaver! Pomszczę cały klan Di Emra
choćbym miał to przypłacić życiem! – wykrzyknął. Starzec znów odpowiedział mu śmiechem.
- Władza twojej pani tu nie sięga. Jestem lojalnym sługą Slaugh, Wybrańcu. Ty i twoja fanatyczna
ufność w Danu wzbudza wstręt mojego pana. Czas zakończyć to żałosne przedstawienie! – odparł.
Adair zrobił kilka kroków naprzód. 
- Pokonałem czwartego wojownika klanu Ar Torda i wybiłem jego większą część. Nie stanowisz dla
mnie żadnego zagrożenia! – wykrzyknął uśmiechając się złośliwie. Ar Torda przyjął to ze spokojem.
- Bair był głupcem. Oszczędź mi bezcelowych obelg i gróźb,(?) Di Emra, nie ugodzisz mnie żadną z
nich. Czas umierać i dobrze o tym wiesz! – krzyknął i rzucił się do ataku. Starzec posiadał imponującą
jak na jego wiek siłę. Ale Adair czuł przy sobie moc Danu. Parowanie ciosów Ar Tordy nie sprawiło mu
większego trudu. Uderzali błyskawicznie, poruszając się niemal tylko w linii prostej. Klingi wirowały z
ogromną szybkością w zabójczym tańcu. Chłopak nie potrafił przełamać obrony przeciwnika. Nattaver
regularnie spychał go ku wrotom. Adair czuł, że eliksir, który dał mu Harir słabnie. W dodatku rana na
ramieniu coraz bardziej dawała mu o sobie znać. Jego obrona stała się bardziej chaotyczna. Ar Torda
miał nadludzką siłę i wyraźną przewagę. Znaleźli się na tarasie. U jego stóp, jakieś trzydzieści metrów
niżej u podstawy schodów stał tłum niewolników. 



- Ciesz się Di Emra. Zginiesz na oczach setek świadków – wychrypiał Nattaver. Adair zaatakował, ale
Ar Torda był szybszy. Związał obie klingi w próbie sił. Chłopak zaczął szeptać modlitwę do Danu. 
- Czuję to! Twoja moc słabnie! – zaśmiał się szyderczo Nattaver. Rzeczywiście spychał klingę
chłopaka w dół. Wytrącił mu broń z ręki i ciął szeroko. Adair poczuł przeszywający ból. Zatoczył się i
upadł. Jego miecz z brzdękiem zsunął ze schodów.
- Tak właśnie kończą głupcy, którzy przecenili własne siły – oznajmił Ar Torda i potężnym kopnięciem
strącił chłopaka ze schodów. Zatrzymał się w połowie ich wysokości. Trochę niżej niż jego miecz. Adair
próbował wstać, ale ból był zbyt mocny. Słyszał tylko głośny śmiech tryumfującego Ar Tordy. Więc
przegrał – zawiódł wszystkich Danu, Maire i Harira. Odnalazł dłonią amulet Maire.
- Gdybyś tylko wiedziała… - szepnął zaciskając zakrwawione palce na wisiorku. Wtedy poczuł przypływ
siły. Znów czuł na sobie dłonie Danu. Niewidoczne ramiona postawiły go na nogi, poczuł lekki wiatr.
Otworzył oczy. 
- Próbujesz bawić się w bohatera, jak Twój ojciec? Dałem radę jemu, a ty jesteś nieporównywalnie
słabszy od niego. Chodź tu Adairze Di Emra, czas umierać – oznajmił Nattaver stojąc u szczytu
schodów. Adair podniósł swój miecz i uniósł go oburęcznie.
- Stracę Cię w otchłań w imię Danu! – krzyknął i rzucił się do ataku. Po chwili znalazł się na szczycie
schodów. Zasypał Ar Tordę gradem ciosów, ale żaden z nich nie drgnął. Stali blisko siebie, tylko ich
miecze tańczyły swój taniec. Najmniejszy błąd mógł kosztować życie. Rany, które sobie zadawali były
zaledwie draśnięciami. Absolutny remis. Adair wiedział, że nie da rady walczyć w ten sposób zbyt
długo. Zrobił krótką fintę, a przeciwnik dał się złapać w pułapkę. Eleganckim, krótkim cięciem Adair
odciął dłoń przeciwnika zaciśniętą na rękojeści miecza i rzucił go na kolana. Następny cios strącił
głowę Nattavera Ar Torda, sługi  Slaugh i pierwszego wojownika klanu. Bezwładny trup potoczył się po
schodach. Adair podniósł z ziemi ojcowski miecz. 
- Wypełniłem ślub – szepnął i padł nieprzytomny. 


Z dalszej części podróży Adair nie zapamiętał wiele. Wiedział tylko, że Harir zaprowadził go

do  rodzinnej wioski, gdzie zajęli się nim przyjaciele. 





EPILOG

 O poranku obudził go śpiew słowika i pierwsze promienie słońca wpadające do wnętrza
chaty. Usiadł na łóżku. Wokół niego nie znajdowało się zbyt wiele sprzętów. Ragharowie lubili prosty i
skromny tryb życia, dlatego byli znakomitymi żołnierzami. Był sam. Leżał w ogromnym łóżku okryty
wilczymi skórami i kompletnie nagi. Pierś i ramię miał szczelnie zabandażowane płótnem. Po
drobniejszych ranach nie było już śladu. Czuł się nieźle, chociaż był cały poobijany. Dopiero gdy słońce
wzeszło na dobre drzwi otworzyły się i stanął w nich Harir. 

- Już myślałem, że się nie obudzisz! – krzyknął.
- Ciebie też miło widzieć – odparł Adair. Po chwili jakaś służka przyniosła mu strawę i ubranie. Jadł
szybko i łapczywie. Potem ubrał się i wstał. Poruszał się dość wolno. Potrzebował kilku dni, by w
pełni odzyskać siły. 

Ker Suderv, wioska z której pochodził Harir, była siedzibą całego klanu Ar Virtin. Był to typowy najemny
klan ludu Miecza. Rządził nim starszy brat Harira – Movedan. Był to surowy mężczyzna około
pięćdziesiątki. Adair był tu przyjęty jak przyjaciel, czuł się dobrze jednak brakowało mu szmaragdowych
oczu Maire. Tymczasem zbliżało się Edad – lato i rozpoczynające je święto Litha. Dla ludu Danu
oznaczało to czas żniw, ale i czas wojny. Czas życia i śmierci.


Zmrok zapadł szybko. Minął kwartał i to najdziwniejszy kwartał w życiu Adaira. Nigdy nie

podejrzewał, że tak ułoży się jego ścieżka. Siedział na ganku domu, który podarowali mu Ragharowie i
obserwował jak przygotowywane są obrzędy święta Litha. Pośrodku wioski stanął stos drewna, a przed
stojącą w pobliżu siedzibą przywódcy klanu wystawiono wielki brązowy tron. Gdy pojawił się na niebie
księżyc, ubrany w długą czarną tunikę, bryczesy i skórzane buty ruszył ku stosowi. Po chwili, gdy
wszyscy Ragherowie stali już wokół w pełnym uzbrojeniu zjawił się młody druid zaproszony przez klan.
Zapalił ognisko i rozpoczął modlitwę. Tak jak na początku swej drogi Adair milczał. Gdy modlitwa się
skończyła wojownicy wypchnęli go na środek.  Obok niego stanął Harir. Przywódca klanu wstał ze
swojego tronu i wziął do ręki podany przez sługę miecz - broń ojca Adaira. Rozciął nim skórę na dłoni i
przetarł nią po klindze. 
- Klan Ar Torda został rozgromiony. Szpieg Slaugh zginął przynosząc hańbę samemu Panu. Stoi
pośród chwały w trzy miesiące niż cały klan Ar Virtin w ciągu całego swego istnienia. Nie zapomnimy o
naszym długu wobec Adaira Di Emra - powiedział oddając chłopcu miecz. Adair nie potrafił wydobyć z
siebie ani słowa, ale Movedan Ar Virtin nie skończył. Stanął przed swym tronem i powiedział:
- Szukałem nagrody, którą mógłbym wręczyć Adairowi, ale żadna nie wydała mi się stosowna. Wtedy
Harir opowiedział mi historię tego młodzieńca i od razu zrozumiałem co może go uszczęśliwić – gdy
skończył z jego domu wyszła Maire i Torn. Adair wbiegł po schodach i wziął dziewczynę w objęcia. 
- Myślałem, że już Cię nie zobaczę – szepnął. Maire uśmiechnęła się.
- Musiałeś wypełnić przysięgę – odparła. Torn tylko mrugnął do niego. Teraz głos zabrał Harir. 
- Czas byście poznali historię Wybrańca, który kroczył ścieżką zemsty! – oznajmił. Pierwsza
opowiedziała Maire. O jego dzieciństwie, utracie rodziców i dorastaniu w Ker Nivvat, o jego wstąpieniu
na drogę Wybrańca i walce nad brzegami rzeki Rhea. Potem opowieść przejął Torn. Mówił o ich
ucieczce i pobycie w Płaczących Górach. Na końcu mówił Harir. Opowiadał o pościgu, zemście i
upadku klanu Ar Torda. 
- Dołączyłem do niego jako towarzysz broni, teraz jest mi bratem – zakończył podając Edhanowi dłoń.
Adair uścisnął ją lewą ręką obejmując Maire. 
- I co dalej? – spytał druid o którego obecności niemalże wszyscy zapomnieli. – Wypełniłeś ślub, tak
jak przepowiedziano – pokonałeś sługę Slaugh. Jak dalej potoczy się ta opowieść? – Adair przymknął
oczy i wyszeptał cichą modlitwę. 
- Myślę, że Wybrańcy są potrzebni na północy. Ruszę w ślady ojca – powiedział. Movedan Ar Virtin
zaśmiał się. 
- Chcesz ruszyć sam przeciw sługom Slaugh? – Adair spojrzał na Maire.
- Nie sam – szepnął. – Będzie nas dwoje
- Troje – poprawił Torn.

- Czworo – dodał Harir.
     - Pięcioro – wtrąciła Maire, kładąc dłoń na brzuchu – I dlatego przez jakiś czas nigdzie się nie
wybieramy.




