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Możemy tylko snuć domysły co do pochodzenia 

Mroku. Być może pojawił się już w chwili stworze-

nia wszechświata, jako równowaga wobec Światła, by 

zmagać się z nim od pierwszej sekundy. Nie da się też 

wykluczyć, że z początku był zaledwie drobnym na-

sieniem możliwości, które rozrastało się, zapuszczając 

głęboko korzenie i żywiąc się złem tkwiącym w lu-

dziach. Nie mam bowiem wątpliwości, że udział ludzi 

– zwłaszcza cześć oddawana sługom Mroku i kontak-

ty utrzymywane z nimi dla osobistych korzyści – nie-

ustannie go wzmacnia.

Niezależnie od tego, skąd się naprawdę wziął, Mrok 

nadal rośnie w siłę, a jego mieszkańcy dokładają wszel-

kich starań, by pogrążyć cały świat w długich stule-

ciach krwawego chaosu i grozy.

JAK SIĘ ROZPRAWIĆ Z MROKIEM
(ogólne przygotowania i remedia)

1.  Ważne jest, by przygotować umysł. Pokonanie wła-

snego strachu to trudne zadanie, ale trzeba je wy-

konać na samym początku. Mrok żywi się ludzkim 

lękiem, który dodaje mu sił. W opanowaniu strachu 

pomocne jest powolne głębokie oddychanie i sku-

MROK
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pienie na czekającym nas zadaniu. Stracharz musi 

być gotów w razie konieczności poświęcić własne 

życie. Kiedy już się z tym pogodzi, strach często mi-

ja bez śladu. Nasze obowiązki wobec Hrabstwa są 

ważniejsze niż osobiste przetrwanie.

2.  Posty bywają wielce pomocne: oczyszczają umysł 

i sprawiają, że jesteśmy mniej podatni na czarną 

magię. Należy jednak zachować niezbędną rów-

nowagę, bo nasza praca często wymaga wysiłku 

fizycznego. Kiedy pojawia się zagrożenie Mrokiem, 

podtrzymuję własne siły, jedząc niewielkie kawałki 

sera z Hrabstwa.*

3.  Na szczęście istnieje wiele 

substancji, które zadają ból, 

a nawet śmierć stworom 

wywodzącym się z Mroku 

– a przynajmniej ograni-

czają ich zdolności ranienia 

innych. Mieszanina soli 

i żelaza sprawdza się zna-

komicie w walce z bogina-

mi i czarownicami, można 

się nią posłużyć, by je uwię-

zić bądź zabić. Jarzębina to 

najskuteczniejsze drewno 

w walce z wiedźmami, 

Bestiariusz stracharza

* Niedługo po tym, 
gdy zamieszkałem 
w domu w Chipenden, 
dowiedziałem się, 
iż wieś i otaczające ją 
tereny to największy 
w Hrabstwie ośrodek 
serowarski.
– John Gregory

Mam już powyżej uszu 
tego sera. Dla mnie to 
najgorsza część naszej pra-
cy. Nie wiem, jak długo 
jeszcze wytrzymam.
– uczeń, Andy Cuerden

Andrew Cuerden 
odszedł niecały miesiąc 
po zapisaniu powyż-
szej uwagi. Nasz fach 
wymaga dyscypliny. 
Cuerden za bardzo 
skupiał się na wymo-
gach własnego brzucha 
i nie był zdolny 
do poświęcenia.
– John Gregory
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a stop srebra może zranić nawet najpotężniejsze słu-

gi Mroku. Dlatego właśnie stracharze posługują się 

jarzębinową laską z ukrytą srebrną klingą.

4.  Srebrny łańcuch, mogący posłużyć do skrępowa-

nia wiedźmy, to niezwykle użyteczne narzędzie. 

W mniejszym stopniu sprawdza 

się w walce z demonami, ale 

nawet wtedy jest w stanie 

na chwilę obezwładnić 

przeciwnika, dając nam czas 

na posłużenie się ostrzem.

5.  Najlepszą bronią stracharza 

w starciu z Mrokiem są rozsądek, od-

waga oraz zdolności i wiedza, nabyte podczas 

długiej nauki i zgromadzone przez poprzednie po-

kolenia stracharzy. Nie używamy magii. Strachar-

stwo to fach, rzemiosło, musimy uczyć się na wła-

snych błędach i sukcesach.

MroK



Rozwścieczony rzucacz
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Boginy są znacznie liczniejsze w Hrabstwie niż w ja-

kimkolwiek innym miejscu na Ziemi. Istnieje kilka róż-

nych rodzajów owych duchów – niektóre jedynie draż-

nią, inne mogą wyrządzić poważne szkody w obejściu 

bądź ludziom, a w niektórych przypadkach nawet za-

dać śmierć.

Boginy zazwyczaj osiedlają się w piwnicach, stodo-

łach i spróchniałych drzewach, a ich obecność w najlep-

szym razie jedynie przeszkadza miejscowym. Zazwy-

czaj są niewidzialne, lecz stracharz może je zobaczyć, 

chyba że ma do czynienia z wyjątkowo potężnym bo-

ginem. Rozzłoszczone bądź rozradowane na moment 

pokazują się zwykłym ludziom, przybierając postaci 

kotów, koni bądź kozłów. Potrafią też pozostawiać 

niepokojące ślady swojej obecności. Przykładowo bo-

gin-kot może zostawić ślady łap na czystej kuchennej 

posadzce albo pazurów na meblach.

W odróżnieniu od innych boginów, rzucacze nie umie-

ją materializować się bezpośrednio, kiedy jednak chcą 

przerazić ludzi, pokrywają się czymś widocznym, takim 

jak błoto bądź liście, tak że da się zobaczyć ich prawdzi-

wą, wieloręką postać. Zaiste, przerażający to widok!

Wszystkie boginy przemieszczają się z miejsca 

na miejsce wzdłuż linii mocy*; póki pozostają w ruchu, 

BOGINY

* To linie mocy leżące 
pod ziemią: tajemne, 
niewidzialne drogi, 
którymi może wędrować 
bogin. Kilka z nich 
krzyżuje się pod domem 
stracharza w Chipen-
den; czasami słychać 
tam niski, dobiegający 
z głębi łoskot: to w dole 
przemieszcza się bogin. 
Dźwięki te są wyjątkowo 
przerażające i za-
wdzięczam im więcej 
nieprzespanych nocy, 
niż potrafiłbym zliczyć.
– uczeń Paul Preston
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nazywamy je boginami swobodnymi. Czasami naru-

szenie linii, na przykład trzęsienie ziemi setki mil dalej, 

może sprawić, że bogin zostanie naturalnie uwięziony 

w jednym miejscu, nie mogąc z niego uciec. Taki bogin, 

rozwścieczony, staje się natychmiast bardzo uciążliwy 

i często trzeba wzywać stracharza, by się go pozbyć.

Swoje niezadowolenie okazują, ciskając przedmiota-

mi i niszcząc je albo zakłócając spokój – na przykład 

rozkopując rzędy ziemniaków tuż po zasadzeniu czy 

otwierając bramy, by wypuścić bydło. Zadowolone, 

mogą wysprzątać oborę albo umyć i wytrzeć talerze, 

odstawiając je starannie na miejsce.

Boginy, które potrafią mówić, to trudni przeciwnicy. 

Mowa wskazuje na wyższą niż zazwyczaj inteligencję. 

Stwory te, łączące w sobie ten atrybut ze złośliwością, 

słusznie budzą lęk i należy obchodzić się z nimi bar-

dzo, bardzo ostrożnie. Najczęściej niezbędne jest zabi-

cie ich.
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RODZAJE BOGINÓW

Łamacze

Łamacze żywią się szpikiem kostnym. Zazwyczaj za 

źródło strawy służą im padłe zwierzęta, czasami jed-

nak nabierają upodobania do szkieletów niedawno po-

grzebanych ludzi. Może to wywołać głęboki wstrząs 

u krewnych nieboszczyka (i przysporzyć wiele roboty 

biednemu kościelnemu, który musi posprzątać resztki 

ciał i kości, pozostawione na cmentarzu). Co gorsza, ła-

macze atakują czasem żywych, wyrywając kości z ciała 

jeszcze przytomnych ofiar. To rzadkie, ale się zdarza.

Henry Horrocks, stracharz, który wiele lat później 

stał się moim mistrzem, miał kiedyś ucznia, którego 

zabił łamacz. Akurat przechodziłem obok, gdy Henry 

szykował się do pogrzebania biedaka leżącego obok 

grobu. Nigdy nie widziałem podobnego wyrazu gro-

zy na martwej twarzy. Bogin chciał jedynie dobrać się 
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do kości kciuka, lecz 

oderwał chłopakowi 

całą dłoń w przegubie. 

Biedak zginął wskutek 

wstrząsu i utraty krwi. 

Widok ów zabiorę ze so-

bą do grobu. Tamtego bo-

gina kontrolowała wiedźma, 

która gromadziła kości kciuków 

do własnych rytuałów magicznych. Kiedy dwa stwory 

z Mroku współpracują ze sobą, stają się znacznie groź-

niejsze. Nawet doświadczony stracharz, taki jak Henry, 

może przeliczyć się z siłami – stąd śmierć jego nieszczę-

snego ucznia.

Przesuwacze kościołów

Te boginy zazwyczaj porywają fundamenty budowa-

nych kościołów i przesuwają je gdzie indziej. W wielu 

miejscowościach w Hrabstwie – na przykład w Leyland 

i Rochdale – ludzie zaakceptowali nowe miejsca wy-

brane przez boginy. Przesuwaczom chodzi o usunięcie 

kościoła z okolicy, w której same osiadły, i pozbycie się 

ludzi. Rzadko przenoszą fundamenty gospód, domów 

bądź gospodarstw, możliwe zatem, że jako stwory 

z Mroku drażnią je modły i nabożeństwa, wywołując 

nieznośne dla nich zamieszanie.
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Rozgrzebywacze

Te boginy niszczą nagrobki, wykopują zwłoki i roz-

walają na kawałki trumny. Podobnie jak większość ich 

pobratymców, żywią się strachem, dodatkowo jednak 

czerpią siły z oburzenia i gniewu żałobników. Zbierają 

również kości, często ukrywając je w głębokich piecza-

rach, tak że nigdy więcej nie ogląda ich już ludzkie oko. 

W odróżnieniu od łamaczy, nie żywią się nimi, lecz jak 

dotąd żaden stracharz nie zdołał odkryć, dlaczego to 

robią i jakim celom ma to służyć.

Włochacze

Te boginy przyjmują postać zwierząt, takich jak czar-

ne psy, konie, kozły i koty. Psie i koźle boginy zazwy-

czaj są złośliwe i nie można im ufać. W odróżnieniu od 

nich, boginy końskie i kocie*, bywają czasem przyjaź-

nie nastawione. Zdarza się nawet, że pomagają w go-

spodarstwie i obejściu w zamian za zgodę na spokojne 

zamieszkanie w pobliżu.

Bardzo rzadko boginy tego rodzaju przybierają do-

wolną postać; zazwyczaj chcą przerazić ofiarę, żywiąc 

się jej strachem. Kiedyś musiałem rozprawić się z bo-

ginem przyjmującym postać diabła z rogami, ogonem 

i kopytami. W dodatku potrafił mówić, co czyniło z nie-

go stwora niezwykle niebezpiecznego.

Boginy

* Urodziłem się nieda-
leko dworu Hackensall 
i kiedy w wieku pięciu 
lat dojrzałem tam koń-
skiego bogina, po raz 
pierwszy zorientowałem 
się, że mam dar widzenia 
istot martwych i nad-
przyrodzonych. Mój 
ojciec porzucił matkę 
i uciekł z inną kobietą; 
dopiero wiele lat póź-
niej dowiedziałem się, 
że on także był siódmym 
synem.
- uczeń James Fowler
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Stukacze

Stukacze prze-

rażają ludzi, 

pukając w ścia-

ny, trzaskając 

drzwiami i ogól-

nie hałasując. 

Jeśli kładąc się 

do łóżka, poza-

mykałeś dokład-

nie drzwi i okna, 

lecz w nocy obu-

dziły cię trzaski, 

grzechoty bądź 

głośne dźwięki, to 

zapewne dzielisz 

dom ze stukaczem. Ten 

rodzaj boginów jest bardzo 

nieprzewidywalny i bywa wyjątkowo niebezpieczny. 

Przez całe lata mogą trwać spokojnie, po czym bez 

ostrzeżenia zmienić się w rzucacza (patrz str. 18).

Jeden z cieszących się największą niesławą stukaczy 

z Hrabstwa mieszkał w Staumin. Przez wiele lat wywo-

ływał potężny zamęt w kościele, we dworze i w okoli-

cach. W końcu został uwięziony przez księdza, jednak 

nie przez zwykłego duchownego, lecz w pełni wyszko-

lonego stracharza, jednego z moich dawnych uczniów, 

Roberta Stocksa, który później przyjął święcenia.*

Boginy

* Ojci�  Stocks zginął 
na dworze Read nie-
daleko Pendle, zabity 
przez czarownicę Wur-
malde. Był ciężko pra-
cującym i uczciwym 
człowiekiem, a także 
bardzo zdolnym stra-
charzem, który przez 
wiele lat chronił przed 
wiedźmami swoją 
parafi ę Downham 
w Pendle.
– uczeń Tom Ward
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Rozpruwacze

Bez wątpienia najniebezpieczniejszą odmianą boginów 

są rozpruwacze. Ich podstawowa forma to rozpruwacze 

bydła, żywiące się krwią zwierząt – zazwyczaj krów, 

koni, owiec bądź świń. Mogą bardzo uprzykrzyć życie 

farmerom, osłabiając ich stada, w końcu jednak ten ro-

dzaj bogina zaczyna zabijać, powoli wysączając krew 

z wybranej ofiary; odwiedza ją wiele razy aż do ostat-

niego spotkania, kiedy wypije tyle, by serce zwierzęcia 

przestało bić.

Najgorsze rozpruwacze bydła czasami zabijają dzie-

siątki zwierząt jednej nocy. Rozszarpują brzuchy nie-

szczęsnych stworzeń bądź rozdzierają im gardła, wypi-

jając zaledwie odrobinę krwi. Zabijają dla absurdalnej, 

ponurej, chorej przyjemności. W takich sytuacjach wy-
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cie bogina, który zaspokaja żądzę krwi, słychać w pro-

mieniu wielu mil. To zwykle oznacza ostatni etap przed 

przemianą w pełnego rozpruwacza.

Rozpruwacze pijają także krew ludzi, często więżąc 

ich tak, by nie mogli uciec.* Potrafią przez wiele dni wy-

pijać ją po odrobinie, w końcu jednak zawsze wysączają 

dosyć, by ofiara zmarła. Ludzka krew stanowi dla nich 

wielki przysmak, więc rozkoszują się nim. Kiedy bogin 

raz skosztuje ludzkiej krwi, będzie zabijał bez końca, 

póki nie rozprawi się z nim wezwany stracharz.

Boginy

* Kiedyś przyszło mi walczyć o ocalenie księdza uwięzionego przez rozpruwacza. Bogin strzaskał podłogę kościoła i wciągnął nogę duchownego do szczeliny; ukryty tam, powoli sączył krew. Choć udało mi się uwolnić księdza i skrępować bogina – mojego pierwszego – ni� zczęśnik zmarł wkr¡ ce, bo aby go uwolnić, musieliśmy mu amputować nogę.– Tom Ward

Owym księdzem był mój brat i choć nigdy się nie dogadywaliśmy, jego śmierć  wielce mnie 

zasmuciła. Niestety, sam zapoczątkował  serię niefortunnych zdarzeń, usiłując pozbyć się 

bogina za pomocą swych świętych ksiąg. Dlaczego ludzie próbują mieszać się do naszego 

fachu? W razie zagrożenia Mrokiem najrozsądniej jest wezwać stracharza.

– John Gregory
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Rzucacze

Te boginy ciskają kamykami, kamieniami, a nawet gła-

zami. Próbują w ten sposób przerazić bądź zabić tych, 

którzy usiłują je przegnać z wybranego przez nie miej-

sca. Czasami deszcz kamieni potrafi sypać się na dom 

lub wioskę całymi tygodniami. Ataki te często kończą 

się czyjąś śmiercią, co sprawia, że rzucacze zaliczamy 

do grona najniebezpieczniejszych boginów. Rozwście-

czony rzucacz to doprawdy przerażający widok, ma bo-

wiem sześć potężnych rąk, a każdą z nich ciska kamie-

nie. Boginy takie należy sztucznie uwięzić albo zabić.

Gwizdacze

Ten rodzaj boginów, żywiących się strachem, upatruje 

sobie ofiarę, którą uznaje za podatną. Gwiżdże jej i za-

wodzi w kominie oraz przez dziurki od klucza. Jego 

bronią są przenikliwe, przerażające dźwięki. Niektóre 

ofiary doprowadza do obłędu, inne do samobójstwa. 

Najmądrzejsi szukają pomocy stracharza.
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JAK SIĘ ROZPRAWIĆ Z NIEZNANYM BOGINEM
Istnieją cztery etapy postępowania z nieznanym bogi-

nem. Łatwo je zapamiętać, posługując się skrótem Ne-

ZUZa (negocjacje, zastraszenie, uwięzienie, zabicie).

Etap pierwszy: negocjacje

Po pierwsze, musimy się dowiedzieć, dlaczego bogin 

uprzykrza życie ludziom i złożyć mu stosowną propo-

zycję. Czasami wystarczy zaofiarować mu jedynie sza-

cunek miejscowych czy nawet ich wdzięczność. W isto-

cie można żyć w jednym domu z boginem, i to całkiem 

wygodnie. Wiele boginów znakomicie reaguje na po-

chlebstwa. W ramach ilustracji przedstawiam poniżej 

relację z mojej pierwszej próby negocjacji z boginem.

BOGIN Z CHIPENDEN

Nie minął jeszcze miesiąc, odkąd pracowałem w okolicach 
Chipenden, gdy po śmierci mojego mistrza, Henry’ego Hor-
rocksa, wezwano mnie, abym rozprawił się z boginem. Stwór 
niedawno zaczął gnębić robotników w miejscowym tartaku. 
Młody stracharz musi ostrożnie budować swą reputację, 
toteż niepokoiła mnie myśl o tym, iż przyjdzie mi dowieść 
swych zdolności tak szybko i tak blisko domu.

Gdy wszyscy robotnicy wrócili na noc do domów, 
opatuliłem się płaszczem i rozpocząłem czuwanie w wielkim 
warsztacie, oświetlonym zaledwie pojedynczą świecą. 

Boginy
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Spodziewałem się spotkać stukacza, bo robotników, którzy 
rankiem otwierali tartak i wieczorami zamykali go na noc, 
niepokoiły trzaski, łomoty i huki. Niewidzialna siła prze-
suwała także narzędzia, zostawiając je w nieoczekiwanych 
miejscach.

W prawej kieszeni portek miałem sól, w lewej żelazo. Po-
łączone stanowią najskuteczniejszą broń w walce z boginem, 
niepokoiłem się jednak, niepewny, czego się spodziewać. Stu-
kacze często bywają niezwykle groźne, gdyż w mgnieniu oka 
zamieniają się w rzucacze. Boginy te potrafią ciskać głazy 
wystarczająco wielkie, by zmiażdżyć dorosłego człowieka, 
albo też odłamki tak ostre, że celnie rzucone wybijają oczy, 
toteż byłem gotów na wszystko. Lecz pierwsze usłyszane od-
głosy uświadomiły mi, że mam do czynienia z włochaczem.

Usłyszałem wyraźne skrobanie ostrych pazurów o podło-
gę. Na moich oczach bogin zaczął materializować się powoli, 
przybierając postać wielkiego rudego kocura.
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Przyznaję, że poczułem radość i ogromną ulgę. Kocie bo-
giny zazwyczaj bywają dość łagodne i łatwiej przemówić im 
do rozumu niż ich kozim i psim pobratymcom. Zawołałem  
do niego zatem głośno, lecz stanowczo, starając się, by w mym 
głosie brzmiała pewność siebie:

– Odejdź stąd! Ci, którzy tu pracują, nie szanują cię ani 
nie cenią twojej wartości. Linia mocy jest otwarta, więc ru-
szaj dalej! Znajdź miejsce, gdzie będzie ci wygodniej! Miej-
sce, w którym chętnie cię przyjmą!

Gdy tylko przemówiłem, obraz dużego rudego kota 
zblakł i zniknął. Na parę sekund warsztat wypełniło głośne 
mruczenie, od którego wibrowały deski podłogi i narzędzia 
na ławach. A potem zapadła cisza. Bogin odszedł! Zdumiało 
mnie, jak łatwo mnie posłuchał.

Następnego ranka z ogromną dumą poinformowałem 
majstra o swoim sukcesie. Lecz, jak mówi przysłowie, ”duma 
poprzedza upadek”, i maszerując radośnie do domu, hojnie 
opłacony za swe usługi, nie miałem pojęcia, co mnie wkrótce 
czeka.

* * *

Kiedy następnej nocy leżałem w łóżku, usłyszałem po-
tworny hałas dobiegający z kuchni na dole – trzaski, brzęki 
i grzechoty. Brzmiało to, jakby jakaś siła systematycznie 
tłukła wszystkie talerze i ciskała garnkami o ścianę.

Na dole odkryłem, że moje najgorsze lęki się ziściły. 
Kuchnię zaściełały odłamki fajansu, a wszystkie rondle 
i utensylia leżały rozrzucone. Ku swej zgrozie pojąłem, 
że bogin najwyraźniej uznał moje słowa za zaproszenie 
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i wprowadził się do mego domu! Ponieważ pod domem 
w Chipenden krzyżuje się kilka linii mocy, uczynił to z ła-
twością.

Poczułem ogromną złość; pierwszy impuls nakazywał mi 
rozprawić się ze złośliwym boginem za pomocą soli i żelaza. 
Lecz przeważyły mądre nauki nieżyjącego mistrza. Osta-
tecznie bogin znalazł się teraz w nowym otoczeniu, należało 
zatem na nowo rozpocząć cały proces i jeszcze raz spróbować 
negocjacji.

* * *

Tej nocy w absolutnej ciemności czekałem cierpliwie 
w kuchni, aż pojawi się włochacz. Tuż przed północą usłysza-
łem brzęk rondla na kamiennej posadzce.
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– Dlaczego to robisz? – spytałem spokojnie, z rozwagą. 
– Cóż złego ci uczyniłem? Dlaczego znów nie odejdziesz 
i nie poszukasz sobie lepszego miejsca?

Ciemność wypełnił niski, gniewny pomruk, od którego 
zjeżyły mi się włosy na karku, a na rękach wystąpiła gęsia 
skórka. Wyczułem, że znalazłem się w obecności bardzo po-
tężnego bogina, który dał mi właśnie bez cienia wątpliwości 
do zrozumienia, że nie zamierza posłuchać mej rady. Mimo 
faktu, że większość kocich boginów to istoty poczciwe, od 
czasu do czasu zdarzają się wyjątki, a niektóre bywają bardzo 
niebezpieczne. Sprowokowane, potrafią zabić, wymierzając 
cios wystarczająco mocny, by strzaskać czaszkę bądź rozszar-
pać gardło jednym szybkim uderzeniem pazurów.

I wtedy to przyszedł mi do głowy znakomity pomysł. 
Mistrz opowiadał mi kiedyś, że daleko na południu Hrabstwa 
stary stracharz zawarł z boginem układ. W zamian za pewne 
ustępstwa stwór zgodził się utrzymywać porządek w jego do-
mu. Czemu zatem nie spróbować czegoś podobnego?

– Wygląda na to, że nie masz ochoty się stąd wynosić. 
Powiem od razu, że ja też nie zamierzam się przeprowadzać, 
toteż znaleźliśmy się w impasie. Moglibyśmy podjąć walkę, 
póki jeden z nas nie zginie, ale uważam, że istnieje lepsze 
rozwiązanie. Musimy się porozumieć. Dzięki temu obaj mo-
glibyśmy żyć bardzo wygodnie – zaproponowałem. – Może 
zostaniesz tutaj i będziesz utrzymywał porządek, a także 
sprzątał i gotował dla mnie? Nigdy nie będziesz się już musiał 
martwić, że jakiś stracharz mógłby spróbować cię przepędzić, 
a w dodatku dopilnuję, byś został sowicie wynagrodzony.
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Bogin znów zaczął się materializować, 
przybierając postać wielkiego ru-
dego kocura; świecił w mroku, 
a futro miał zjeżone. Czyżby 
szykował się do ataku?

Wsunąłem ręce do kie-
szeni i wyciągnąłem dwie 
garście przygotowanych 
wcześniej substancji: sól 
w prawej dłoni, opiłki żela-
za w lewej. Bogin dostrzegł 
moje zamiary i warknął 
ostrzegawczo.

– Przyjmij moją propo-
zycję albo bądź gotów ponieść 
skutki odmowy! – uprzedzi-
łem go w odpowiedzi.

Przez moment staliśmy tak naprzeciw siebie, a potem 
bogin powoli zniknął. Niemal godzinę czekałem w ciemności, 
na wypadek gdyby wrócił. W końcu poszedłem do łóżka, 
zmęczony i pełen niepokoju. Uważałem, że powinienem był 
zareagować szybciej i zabić stwora na miejscu.

Następnego dnia rano czekała na mnie jednak w kuchni 
niespodzianka. Na palenisku płonął miły ogień, a na stole 
parował gorący posiłek: bekon, jajka i kiełbaski, idealnie 
usmażone. Zjadłem z apetytem, kiedy jednak podniosłem się 
z krzesła, usłyszałem niski gniewny pomruk. Natychmiast 
zorientowałem się, jaki błąd popełniłem, i naprawiłem go.
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– Gratulacje dla kucharza – rzekłem pospiesznie. – 
To chyba najlepsze śniadanie, jakiego w życiu kosztowałem!

Spod stołu natychmiast odpowiedziało mi niskie mru-
czenie, a po chwili poczułem, jak kot ociera mi się o nogi. 
Jak dotąd szło mi świetnie. Ten bogin najwyraźniej lubił 
pochlebstwa!

* * *

Przez jakiś czas wszystko układało się, jak trzeba. Każ-
dego ranka w kuchni czekało na mnie apetyczne śniadanie, 
potem pojawiły się też obiady. Trwało to dość długo, ale po-
tem jakość jedzenia zaczęła się pogarszać. Czasami rankiem 
bekon był przypalony albo jajka niedosmażone. W końcu 
nadszedł dzień, kiedy nie zastałem w kuchni śniadania; tej 
nocy ponownie usłyszałem dobiegający z dołu brzęk tłuczo-
nych talerzy.

Nim dotarłem do kuchni, dźwięki ucichły, usłyszałem 
jednak drapanie ostrych szponów bogina. Zaczekałem, 
aż w kuchni zapadła cisza, i w końcu ze świecą w dłoni prze-
kroczyłem próg. Na drewnianej desce do krojenia widniały 
głęboko wydrapane słowa:
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Szybko pojąłem, jakie głupstwo popełniłem. Obiecałem 
nagrodę, lecz jej nie dostarczyłem. W tym momencie świeca 
zgasła, drzwi zatrzasnęły się za mną. Znalazłem się w śmier-
telnym niebezpieczeństwie.

Wciąż kryłem w kieszeniach sól i żelazo, miałem jednak 
do czynienia z potężnym boginem, który nie chciał mi się 
pokazać, toteż nie mogłem zlokalizować celu. Sięgnąłem 
do klamki i gdy zacząłem ją naciskać, poczułem potężny cios 
w głowę, aż uderzyłem nią mocno o framugę. Oszołomiony 
i obolały, osunąłem się na kolana. Z przeszywającym bólem 
szpony przecięły mi prawy policzek. Bliski paniki podnio-
słem się chwiejnie. Serce waliło mi w piersi.

Jakimś cudem zdołałem otworzyć drzwi i wykuśtykać 
z kuchni. Gdy spojrzałem w lustro, ujrzałem jadowicie czer-
wone pręgi na twarzy, zza zamkniętych drzwi znów dobiegał 
trzask tłuczonych naczyń.

Z policzkiem piekącym jak ogień, guzem wielkości jajka 
i potwornym bólem głowy miałem całą noc na rozważenie 
swego błędu. Istotnie, przyrzekłem boginowi nagrodę, lecz 
pozwoliłem sobie o tym zapomnieć. Teraz zatem musiałem 
szybko wypełnić obietnicę. Rozważyłem wszystko bardzo 
starannie i rano miałem już plan dalszego postępowania.

Następnej nocy z pewną obawą przekroczyłem próg kuch-
ni i przemówiłem do niewidzialnego bogina:

– Twoją nagrodą będzie mój ogród! – zawołałem. 
– Prócz gotowania, zmywania, sprzątania i porządkowania 
będziesz także strzegł domu i ogrodu przed wszelkimi zagro-
żeniami.



Bogin zawył, rozwścieczony. Jak śmiałem domagać się 
od niego jeszcze cięższej pracy, powierzając mu także opiekę 
nad ogrodem? Szybko zacząłem mówić dalej, wyjaśniając, 
na czym polega nagroda:

– W zamian za to jednak ogród stanie się także twoim 
królestwem. Nie licząc stworzeń uwięzionych w jamach 
i łańcuchach oraz moich przyszłych uczniów, krew każdego 
stworzenia znalezionego tam po zmroku będzie należała 
do ciebie. Jeśli jednak intruz okaże się człowiekiem, najpierw 
musisz ostrzec go, wyjąc trzy razy. Oto umowa między na-
mi, która przetrwa, dopóki ten dom nie straci dachu!

Gdy tylko umilkłem, usłyszałem głośne mruczenie. 
Bogin był zadowolony i dobiliśmy targu. Natychmiast od-
wiedziłem wszystkie domy w wiosce i na sąsiednich farmach, 
ostrzegając, że ogród jest strzeżony przez niebezpiecznego 
bogina i nikt nie powinien przekraczać jego granic. Wkrótce 
potem zawiesiłem dzwon na łozinie na rozstajach, by po-
szukujący pomocy mogli mnie wezwać, zamiast odwiedzać 
w domu.
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