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Nuln, Mittherbst 2520 KI 

Greta von Koniegsten konała w kałuży własnego moczu i krwi. W zatęchłym 

lochu, przesiąkniętym smrodem strachu i zdrady. Steiben, jeden z najprzedniejszych 

cyrulików na zachód od Reiku, czynił wszystko, co w jego mocy, by wykonać polecenie 

swego drażliwego pana i utrzymać kobietę przy życiu. Przynajmniej do czasu egzekucji. 

Rany były jednak rozległe, choć zadane z niebywałą wprawą, i mężczyzna zaczynał się 

poważnie zastanawiać, czy fakt, że Greta jeszcze dychała, był łaską dobrych bogów, czy 

żartem tych mrocznych. Zimne spojrzenie oczu inkwizytora nie pozwalało jednak 

Steibenowi na zdradzenie jakichkolwiek obaw, że utrzyma kobietę przy życiu. Cyrulik 

był w końcu zaufanym pomocnikiem, i jako taki, doskonale wiedział, że nie warto 

denerwować, a tym bardziej rozczarowywać łowcy. 

Drzwi do izby trzasnęły za postawnym jegomościem, który wkroczył do wnętrza. 

Skinął inkwizytorowi lekko głową na przywitanie. Steiben dostrzegł, że gość spokojnie 

poprawił eleganckie, zdobione koronką mankiety koszuli, wystające z rękawów zacnego 

płaszcza. Na przystojnej twarzy nie malował się nawet cień lęku czy niepewnej obawy. 

Na samą myśl o człowieku, który nie trwoży się przed jego panem, Steiben poczuł zimne 

ukłucie głęboko w trzewiach, zadrżały mu ręce. 

– Witaj, Heinz – rzekł inkwizytor.  

Płomienie świec rozjaśniających mrok izby rzucały podłużne cienie na jego twarz, 

upiornie wyostrzając szpetną bliznę. Łowca jedną dłonią odgarnął jasne kosmyki, które 

opadły mu na czoło, a drugą wyciągnął na przywitanie. 

– Witaj, Teodorze. – Gość przywołał na usta oszczędny uśmiech, noszący 

znamiona sympatii, i uścisnął wyciągniętą prawicę. – Mniemam, że przesłuchanie się 

powiodło? 

– Można tak powiedzieć. Na wiele pytań jednak nadal nie znam odpowiedzi.  

– Ale przynajmniej miałeś okazję je zadać, Teodorze.  

Heinz Fryderyk von Bildhofen skupił się na obserwowaniu pospiesznych 

zabiegów cyrulika. Dostrzegł tępe, pełne bólu spojrzenie ofiary. Kobieta bezgłośnie 

ruszyła ustami, jakby próbowała wyszeptać jakąś prośbę. Zapewne błaganie o szybką 

śmierć. Uśmiechnął się do niej i ciągle patrząc jej w oczy, rzekł: 

– Nie ma tak łatwo, dziecinko. Jesteś w dobrych rękach. Mój przyjaciel zbyt długo 

cię szukał, byś mu się teraz wywinęła, uciekając pod spódnicę Morra. 

Greta von Koniegsten, choć skrajnie wyczerpana i na granicy utraty świadomości, 

skuliła się pod tym spojrzeniem i cicho załkała. 

– Byłbyś dobrym łowcą – skomentował nad wyraz rozweselony Teodor. – A teraz 

pozwól, że dokończymy naszą rozmowę gdzie indziej. Niech Steiben robi, co do niego 

należy. 

Wezwany skłonił się pokornie i odetchnął z niemałą ulgą, gdy obaj mężczyźni 

wyszli z izby. 

** ** **   
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Kroki niosły się echem po piwnicznym korytarzu cytadeli, akompaniując cichym 

słowom rozmowy. Teodor von Breitenbach nie był wcale zakłopotany wizytą złożoną 

mu w takim miejscu i w takich okolicznościach. Podobnie jego kompan, który czuł się 

swobodnie, niczym na wystawnym balu. Nic nie wskazywało na to, że chwilę wcześniej 

podziwiał kondycję podejrzanej tuż po torturach. Gdyby ktoś miał odwagę obserwować 

pogrążonych w rozmowie ludzi, musiałby z niemałym zdziwieniem, a może i lękiem, 

zauważyć, że obaj wydawali się mieć wyjątkowo dobry humor. Postawny jegomość 

kurtuazyjnie zwrócił uwagę na plamkę krwi, szpecącą odzienie łowcy, co zostało 

przyjęte z uśmiechem i lekkością, niczym sugestia, że po wystawnej uczcie pozostał na 

ustach niechciany okruszek. 

– Raz jeszcze ci dziękuję, Heinz, za pomoc w odszukaniu panny von Koniegsten. 

Miałbym spore problemy bez twojego udziału w tej sprawie. 

– A tam, nie wyolbrzymiaj moich zasług. Nie znamy się od dziś – wysoki brunet 

zbagatelizował jego słowa. – Zresztą, jak mówiłem, to moje miasto i nikt nie zna jego 

sekretów lepiej niż ja. Wydała go? 

– Złożyła obciążające zeznania. Ale, co przyznaję z bólem, obawiam się, że może 

to być za mało w obliczu lektorskich pleców, jakie ma za sobą von Merenbach. 

– Spokojnie, już moja w tym głowa, abyś i Rutgera dostał w swoje ręce. 

Zapewniam, nie minie rok, jak to się stanie. Wierz mi, przyjacielu. 

– Obyś miał rację. Ta sprawa i tak już zbyt długo się ciągnie. 

Inkwizytor spochmurniał, odbiegając myślami gdzieś bardzo daleko od Nuln 

i chłodnych murów cytadeli. Przystanął przed drzwiami do bocznej komnaty i zamarł 

z dłonią na klamce. Zamiast ich surowego drewna miał przed oczyma promienną, piękną 

twarz uśmiechniętej Sigrid. Rozradowane dziewczę kręciło się w kółko, prezentując 

swoją suknię na pierwszy, wymarzony bal… Patrz, Teo, patrz, kochany!, dźwięczał 

w głowie jej perlisty śmiech. Oszpeconą twarz łowcy ściągnął grymas bólu, nadając jej 

jeszcze bardziej upiornego wyglądu. 

– Pomścisz ją – rzekł cicho Heinz, kładąc rękę na ramieniu inkwizytora. 

– Oby. Nie ma dnia, bym nie żałował… 

– Z tym musisz uporać się sam. To chyba jedyna rzecz, w której jestem bezsilny 

i nie potrafię ci pomóc. 

– Nie potrzebuję w tym pomocy, von Bildhofen, zapamiętaj to sobie. W tym 

aspekcie to tylko moja rozgrywka – wycedził przez zęby Teodor i pospiesznie otworzył 

drzwi. Wszedł do skromnej izby, w której wcześniej zostawił swoje rzeczy. 

– Spokojnie, nie chciałem cię zdenerwować – wyjaśnił Heinz, sadowiąc się na 

jedynym zydlu. 

Gość kunsztownie odziany w płaszcz z najlepszej wełny, ciemny, zdobiony haftem 

dublet i najzacniejsze, skórzane buty zupełnie nie pasował do wnętrza cytadeli, 

przynajmniej póki nie spojrzało się w jego surowe oblicze. Przystojne, ale zacięte, ostre 

rysy twarzy, na której gościł pełen arogancji uśmiech, i chłodne stalowe oczy zdawały 
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się więcej mówić na temat natury tego mężczyzny niż cała jego szlachetna elegancja, 

rysująca się w każdym ruchu i geście. 

– Dobra, do rzeczy. 

Heinz w mgnieniu oka zmienił ton rozmowy, z łagodnej przyjacielskiej 

pogawędki na zdecydowane załatwianie interesów. 

– Zanim zajmę się wystawianiem ci na srebrnej tacy parszywego dupska von 

Merenbacha – co będzie mnie, jak dobrze wiesz, wiele kosztowało, zważywszy na, 

powiedzmy, pewne niewygodne rodzinne konotacje tego łotra – chciałbym, abyś 

wyświadczył mi przysługę, Teo. 

– Mów – odparł inkwizytor, pakując kilka drobnych przedmiotów do torby. 

Najwidoczniej nie planował dłużej zabawić w Nuln. – I tak mam już u ciebie dług. 

– Spokojnie – rozpromienił się Heinz, podając mu oprawioną w czarną skórę 

księgę zakonu łowców i nie zważając na fakt, że właśnie bezceremonialnie dotknął 

najcenniejszej rzeczy swojego znajomego. – Nie oczekuję, abyś spłacał go w całości. Ba, 

nawet nie jest mi to teraz na rękę. Nazwijmy to ratą. 

– Jak sobie życzysz. Domyślałem się, że nasze wspólne interesy nie skończą się 

zbyt rychło. 

– Przebiegły, jak zawsze. Już jako żak byłeś cholernie bystry. 

– Oszczędź wspominek, przejdź do meritum – uciął wątek łowca. 

– Averheim, dom von Hurthertów – podał Heinz, kładąc na stole plik papierów. - 

Dowody wystarczą na kilka stosów. 

– Sprawdzę. 

– Spalę – poprawił go gość, wstając z zydla. Ruszył do wyjścia. – Trzy tygodnie, 

licząc od dziś. Zresztą, chyba i tak już wyjeżdżałeś, inkwizytorze. 

Błysnął zębami w jednym z najbardziej czarujących uśmiechów i zamknął za sobą 

drzwi. Teodor von Breitenbach stał jeszcze długą chwilę z ręką uniesioną nad torbą. 

W końcu wątpliwości ustąpiły odegnane przekonaniem o słuszności poczynań 

Bildhofena i upojną wizją dorwania znienawidzonego Rutgera. Ale dobranie się do dupy 

familianta samego lektora kultu Sigmara nie było rzeczą łatwą i wiedział, że będzie mu 

potrzebna pomoc kogoś, kto posiada bardziej wpływowych przyjaciół. 

Nie martw się, kochany braciszku, czynisz słusznie, szepnęła kojąco w jego 

głowie uśmiechnięta Sigrid. 

– Tylko dla ciebie, kochana, tylko dla ciebie – wyszeptał, wkładając ostatnie 

przedmioty do torby. 

** ** **   

Nuln, 4 Brauzeit 2520 KI 

Przerażona służąca próbowała własnym ciałem zasłonić drzwi do prywatnych 

komnat jaśnie pani. Jednakże bezczelny mężczyzna, który jak na złość bywał w tym 

domu dość często, nie zamierzał łatwo ustąpić. 
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– Hrabina ma globusa, panie. Proszę przyjść później – błagała, choć wydawało jej 

się, że czyni to stanowczym tonem. 

– To niech go odprawi, zanim ja to uczynię, zmuszając go do szybkiego 

wdziewania spodni! – zakrzyknął arogant tak, że jego głos na pewno słyszalny był 

w sypialni. – Ślubować mamy za miesiąc, a ty mnie spod drzwi odprawiasz?! – 

kontynuował, odsuwając służącą, która nieomal zemdlała z przerażenia. 

Z radosnym uśmiechem przyjął pospieszną krzątaninę za drzwiami, cicho 

rzucone przekleństwo. Grzecznie zapukał i nie czekając na odpowiedź, wszedł do 

komnaty. 

Półnagi mężczyzna stanął na ten widok jak wryty, nie wiedząc, co powinien 

uczynić. Był młody, miał może z dwadzieścia wiosen, a w tej chwili – wyjątkowo głupią 

minę. Zważywszy na odzienie, które trzymał w dłoniach – raczej średnio zamożny; na 

odruchowe przygięcie karku i spuszczenie wzroku – na pewno nie szlacheckiego 

pochodzenia. Szlachcic, nawet ubogi, zachowałby się zupełnie inaczej, zdybany przez 

innego możnego z kobietą w sypialni. Tymczasem niedoszły amant, szukając ratunku, 

rzucił wystraszone spojrzenie w stronę łóżka, na którym leżała jego oblubienica, 

grzecznie okrywając swoje wdzięki. 

– Ty śmieciu! – wrzasnął brunet, zamierzając się na niego ręką. Młodzian 

próbował się uchylić, ale na nic mu się to zdało. Oberwał prosto w pysk i zatoczył się na 

komodę. – Zabiję cię jak psa, jakem Heinz Fryderyk von Bildhofen! Wiesz, kim jestem?! 

– Tak, panie – wydusił przez ściśnięte gardło spytany. 

– To zbieraj swoje rzeczy i dobrze ci radzę, opuszczaj Nuln. Jeśli jutro moi 

pachołkowie znajdą cię w jakimkolwiek zakamarku tego miasta, przysięgam, twoja 

młoda jeszcze matka będzie miała po kim płakać! 

Śmiertelnie wystraszony kawaler zaryzykował jeszcze jedno spojrzenie w stronę 

pięknej kochanki. Kobieta wydawała mu się równie zdezorientowana, bowiem zapewne 

doznała napadu histerii, o którym młodzian słyszał, że występuje często u dam 

delikatnych i szlachetnie urodzonych. Niezbicie świadczył o nim paniczny atak śmiechu, 

jaki teraz dręczył jego wybrankę. 

– Panie, zaklinam, nie krzywdź jaśnie pani… – błagał, pospiesznie wciągając na 

grzbiet koszulę. – Jam ją uwiódł i naraził na te przykrości. 

– W przykrości akurat nie wątpię. Inaczej tego nie idzie określić. Zejdź mi z oczu!  

Szlachcic chwycił chłopaka za ramię i wypchnął za drzwi, celując tak dokładnie, 

aby nie przegapić ani drugiej komody, ani futryny, o które mógł go jeszcze obić. Na 

koniec pomógł mu wstać z podłogi korytarza za pomocą kopniaka i zmotywował do 

dalszego działania dwoma następnymi. 

– Masz klepsydrę na opuszczenie murów miasta – zakrzyknął za uciekającym. 

Młodzieniec zbiegał po marmurowych schodach, nie oglądając się za siebie i nie 

ryzykując, że spotka wściekłe spojrzenie możnego pana. W czasie tego niewyobrażalnie 

długiego rajdu zdążył sobie solennie postanowić, że już nigdy, na Sigmara, przenigdy nie 

będzie wchodził w drogę żadnemu szlachcicowi. Najlepiej trzymać się od nich 
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wszystkich z dala, jak od chorych na czarną ospę, mutantów i zwierzoludzi w jednym. 

Przed tymi ostatnimi można było przynajmniej próbować się bronić. 

Bildhofen wrócił tymczasem spokojnie do komnaty i zamknął za sobą drzwi. 

Skłonił się wytwornie przed gospodynią, posyłając jej szelmowski uśmiech. 

– Rad jestem cię zastawać w zdrowiu, najsłodsza kuzynko. Nie rad, że zdrowie to 

było chłopskiego pochodzenia. 

– Nie mogłeś sobie odpuścić tej drwiny? – wycedziła lodowato kobieta, okrywając 

wdzięki obszytym koronką peniuarem z katajskiego jedwabiu. – To poeta. 

– Dureń, nie poeta, kochanie – odrzekł, nie odrywając oczu od zgrabnej nogi, 

która chyba z przekory została wyswobodzona spod szaty i zaprezentowana w całej 

okazałości, od uda aż po drobną stopę. 

– Odpuść sobie dziś zgrywanie dalekiego kuzyna, nikt na nas nie patrzy. Po co 

przylazłeś, Heinz? 

Anastazja Isolda von Reikenhart szybkim ruchem pochwyciła długie, kasztanowe 

włosy i związała je w niedbały kok tuż nad karkiem. Tej czynności towarzyszyło urocze 

rozchylenie szlafroka na wysokości krągłych piersi. Heinz poczuł, jak przechodzi go miły 

dreszcz, choć doskonale wiedział, że dama jedynie sobie z nim pogrywa. Jak zawsze. 

– Bo sobie pomyślę, że się nie cieszysz na mój widok, zielonooka demonico. 

– Na pewno nie tak bardzo, jak ty na mój – zaśmiała się w głos, wymownie 

zerkając na jego przyrodzenie, ukryte w najmodniejszych pumpach. – Czego chcesz tym 

razem? 

– Rutgera von Merenbacha – rzekł, kładąc dłonie na jej ramionach i delektując się 

słodkim zapachem białej lilii. Szybko rozpoczęły dalszą wędrówkę. – A wiem, że jego 

może mi dać tylko taka kobieta jak ty – szepnął, pieszcząc ustami jej kark. 

– Ma zginąć w jakiś konkretny sposób czy ci to obojętne? – Odchyliła lekko głowę, 

odsłaniając przed nim łabędzią szyję, z czego skorzystał skwapliwie.  

– Ma być żywy, Ann. Tym razem załatwimy wszystko oficjalne, z pomocą 

Inkwizycji.  

Obrócił ją w swoją stronę, tonąc na moment w szmaragdowym spojrzeniu. 

Pozwolił spragnionym ustom powędrować drogą między jej zgrabnymi obojczykami, 

niżej i niżej.  

– Czego więc ode mnie oczekujesz, mój drogi? – wydyszała mu wprost do ucha, 

oblizując i delikatnie gryząc jego koniuszek. 

Objęła go mocno udem, przytulając się w najintymniejszy sposób. Mocno chwycił 

ją w tali, pieszcząc dłońmi i całując namiętnie. Trwali tak złączeni, ciesząc się bliskością, 

a gdy Anastazja była już pewna, że Heinz nie jest w stanie dłużej ukryć przyspieszonego 

oddechu i olbrzymiej ochoty na więcej pieszczot, odepchnęła go od siebie. 

– Nadal jesteś naiwny, jak widzę – parsknęła, poprawiając odzienie. – Pytałam, 

czego oczekujesz wobec sprawy z Merenbachem, a nie co byś chciał, abym teraz zrobiła, 

dajmy na to, padając ci do kolan. 
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– Suka – burknął Heinz, wściekły bardziej na siebie, że dał się podejść jak byle 

poeta, niż na nią. Do tych gierek przecież powinien się już przyzwyczaić. 

– Ale przynajmniej jedyna, której nie możesz mieć – wydęła kusząco usta. 

Oczy jej się śmiały. Uwielbiała się z nim przekomarzać, tego Heinz był pewien. 

– Do końca tego roku chcę znać wszystkie brudy z życia von Merenbacha i mają 

być tak dobre, żeby wzniosły pod nim stos, nawet gdyby jego wujek lektor został przez 

przypadek Teogonistą. 

– A potem co? Mam wytępić Chaos z Imperium i sprawić, żeby averheimskie 

kobiety przestały przypominać klacze?  

Załopotała rzęsami i posłała mu pełne niemal autentycznego zatroskania spojrzenie. Za 

to też ją uwielbiał, za każdą jej niewinną minkę, którą potrafiła przykryć nieludzko 

zimny profesjonalizm czynów. 

– Nie drocz się, nie będę łechtał twojego ego wychwalaniem umiejętności. Musi ci 

wystarczyć, że wiem, iż sobie poradzisz z tym zadaniem.  

– Zapłata jak zawsze, Heinz? 

– Tak. Dobra, sprawdzona waluta: przysługa. 

** ** **   

Averheim, 26 Brauzeit 2520 KI 

Tłum wrzał, oburzony wszystkim, co usłyszał z ust charyzmatycznego 

inkwizytora. Nie było to wiele, łowca nie tracił czasu na oratorskie popisy. Naświetlił 

sprawę kilkoma rzeczowymi zdaniami, a gdy skończył mówić, mieszkańcy Averheim 

głośno domagali się, by w końcu zezwolił katu na podłożenie ognia pod wielki stos 

wzniesiony dla czterech członków prominentnego rodu von Hurthertów. Wpierw 

odebrano im wszystko, od majątku przez tytuł aż po godność. 

Ulice Averheim dawno już nie widziały takiego przedstawienia, jeśli nie liczyć 

drobnego przewrotu, który wywindował jednych na szczyt, a innych niezbyt delikatnie 

strącił z wygodnej, elektorskiej posady. Potwierdzało to tylko snutą często przez 

mieszkańców tego zacnego miasta teorię, która głosi, że choć nie mają bali równie 

wystawnych, co altdorfskie, ani szlachty równie strojnej, co nulneńska, to jednak gdy 

w Averheim już się coś dzieje, całe Imperium nie może od tego oderwać oczu. 

Zazdroszczący im tej niewątpliwej zalety mieszkańcy pozostałych prowincji zazwyczaj 

złośliwie podkreślali, że teoria ta dotyczy głównie tak doniosłych wydarzeń 

wielkomiejskich jak coroczny pierwszy, drugi, trzeci i czwarty Wielki Targ Bydła. 

Bezczelniejsi zaś zazwyczaj od innych Reiklandczycy z typowym im sarkazmem dodawali 

wtedy, że przy tak niebywałych atrakcjach, jakie spotkać można tylko w Averheim, 

blednie nawet nulneński Tydzień Czarnego Prochu. 

– Spalić ich! Winni są, to pewne jak Siggurd! – skandował tłum, niemal oszalały od 

wydarzeń, w których brał udział. 
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Teodor von Breitenbach zawsze w takich sytuacjach dawał ludziom właśnie to, 

czego pragnęli, przejmując absolutną kontrolę nad gawiedzią. Skinął niedbale ręką na 

swoich podwładnych, którzy pospiesznie ruszyli w stronę stosu. Kapłan Sigmara 

rozpoczął krótką modlitwę, gorąco namawiając skazanych, by choć przed ujrzeniem 

oblicza Morra odrzucili wszelkie plugastwo, któremu oddali swe życie. Jednak zło 

siedziało zbyt mocno zakorzenione w duszach von Hurthertów i nie wyrazili skruchy, 

nie przeprosili Sigmara ani cesarza za zdradę, jakiej dopuścili się swoimi czynami. 

Zacietrzewieni w swoim uporze, opętani podszeptami Chaosu, trwali w milczeniu, jakby 

chcieli udowodnić tym swoją szlachetność. Ojciec, matka i dwóch synów – niemal cały 

ród, wszyscy równie idiotycznie dumni.  

Brakowało tylko panny Etelki, najmłodszej z Hurthertów, znanej tutejszej 

szlachcie z tego, że pozostawała w bliskich relacjach z samym władcą prowincji, 

Księciem-Elektorem Mariusem Leitdorfem. Ale nawet ta zażyłość nie uratowała jej 

rodziny. Pech chciał bowiem, że Inkwizycja zawitała do miasta akurat wtedy, gdy władca 

udał się na zachód swych ziem. 

– Nie ma ludzi na tyle twardych, by nie ukorzyli się przed oczyszczającą mocą 

świętego płomienia! – zakrzyknął inkwizytor, gdy miejski kat w asyście dwóch 

pachołków podkładał pochodnie pod misterną konstrukcję z drewna, poprzetykaną 

słomą zebraną z żyznych averheimskich pól. 
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Ogień strzelił w górę, ku niebu, a dosłownie chwilkę później dogoniły go 

opętańcze wrzaski palonych, które wybijały się nawet ponad uliczną wrzawę 

skandującego ludu. 

** ** **   

Zasłona w oknie powozu stojącego na pobliskiej ulicy opadła dopiero, gdy ogień 

trawił już bezwładne ciała na stosie. Drobna blondynka, skulona na wyłożonym miękką 

materią siedzeniu, nie miała już siły na dalszy rozpaczliwy lament. Wtuliła głowę w silne 

ramiona swojego wybawcy, łkając cichutko. Objął ją czule, głaszcząc jasne loki. 

– Czemu?! – powtórzyła zadawane w kółko od dłuższej chwili pytanie, patrząc mu 

w prosto w oczy. Znalazła w nich tylko ból i nieukrywane współczucie, jakby i jego serce 

właśnie zamarło w piersi, zduszone lodowatym uściskiem przerażenia. – Czemu?! 

– Nie wiem, o pani – szepnął cicho, ocierając ukradkiem łzę. 

Właśnie w tej chwili kobieta zrozumiała, że w tym całym okrutnym świecie ten 

właśnie człowiek, Fryderyk Bildhofen, był jedyną zaufaną osobą, którą zesłała jej 

opatrzność i dobry los. Może był znakiem od miłosiernej Shallayi, że jeszcze nie 

wszystko stracone? 

– Byłam mu wierna, spełniałam każdy kaprys – wyliczała drżącym głosem, 

z wściekłością zaciskając drobne piąstki. – Jak on mógł tak po prostu nas skazać! 

Przecież to wszystko nieprawda! Ojciec… matka… nie, nie, oni nigdy nie uczynili nic 

wbrew Imperium… Nigdy… Byli mu wierni, nawet gdy nie był jeszcze władcą! Wspierali 

go w jego ambicjach, nie szczędząc nawet złota… 

– Wiem, o pani, dlatego jesteś tu teraz ze mną – uspokajająco przemówił 

mężczyzna. – To polityka, nie mamy na nią wpływu. Ale ja ci wierzę. 

– Och, czyż w obliczu tego okropnego wydarzenia jesteś mi w stanie rzeczywiście 

zawierzyć? – uchwyciła się jego ramienia, jakby było ono liną rzucaną tonącemu. 

– Wierzę w niewinność twej rodziny. Ba! Jestem teraz jedynym człowiekiem 

w całym tym kraju, który z ręką na sercu przed samym Sigmarem mógłby zaświadczyć 

o tym, że nie uczyniłaś nic złego i nie utrzymywałaś kontaktów z plugawymi kultami. 

Patrzyła na niego uważnie, gdy wypowiadał te słowa. I mogła przysiąc, że był 

szczery. Ujął ją tym ostatecznie, jakby uratowanie od stosu było zbyt małym czynem, 

i teraz ufała mu całkowicie. 

– Czemu mnie tu przywiodłeś, bym musiała patrzeć na śmierć bliskich? Po co? 

– Byś miała świadomość, jaką krzywdę wyrządzono twojej rodzinie w ramach 

bezsensownej polityki i walki o wpływy. Żebyś zrozumiała, że ten, któremu oddałaś 

swoje serce, gotów był cię zabić, byle tylko zadowolić swoich możnych 

sprzymierzeńców i uspokoić plotki na własny temat. 

– Panie, zaklinam… Nie rań mnie! 

– Nie jam cię zranił, Etelko! – odkrzyknął oburzony, odtrącając jej ramię. – Nie 

potrafiłbym! Sam doświadczyłem podobnej zdrady i podobnego bólu. 
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– Przepraszam… nie wiedziałam, Fryderyku… – Załamała ręce, wystraszona tym, 

że uczyniła przykrość swojemu wybawcy. 

– Mordercy mojej rodziny nadal chodzą swobodnie po świecie i cieszą się 

przywilejami – kontynuował, patrząc tępo w zasłonięte okno powozu, jakby jej nie było 

obok. Przystojną twarz wykrzywił grymas ogromnego bólu, a jego silne dłonie zacisnęły 

się tak mocno, że aż pobielały kostki. – Ja nie miałem tak wielu możliwości, jak ty, pani! 

Nigdy nie będzie mi dane odpłacić się za zbrodnię… 

Zamilkł, a ona nie śmiała się odezwać. Widziała, jak cierpiał, targany zapewne 

okropnymi wspomnieniami. Nie miała odwagi pytać o szczegóły jego tragedii, dość było 

pomyśleć, że mogły być choć odrobinę podobne do tego, co spotkało jej kochaną rodzinę.  

– Jedźmy stąd – uderzył pięścią w drewno powozu, dając znak stangretowi. Konie 

natychmiast ruszyły. 

– Dokąd? 

– Czy to ważne, Etelko? Ty i tak już nie masz życia, będziesz poszukiwana 

w całym Imperium, aż w końcu kiedyś psy Inkwizycji i ciebie dorwą, zaciągając na stos. 

Ale uciekaj, skoro wolisz to od walki… 

Załkała rozpaczliwie, ale on pozostał nadal odsunięty, z zaciętą miną. Chwilę jej 

zajęło, nim pojęła, że obraża go tylko swoim strachem. 

– Nieprawda – zaprzeczyła. – Nie chcę uciekać! Chcę, aby mi zapłacono za tę 

krzywdę! 

– Wydaje ci się! – krzyknął. – Jesteś po prostu słabą kobietą. I gdyby tylko kiwnął 

palcem, znów grzałabyś łoże temu, który skazał twoją matkę na tortury Inkwizycji. 

Temu, który rękami łowcy, przypalał ją żeliwem i bił do nieprzytomności – cedził słowa 

dalej, patrząc, jak rozpacz kobiety ustępuje miejsca wściekłości. 

– Mylisz się! Zrobiłabym wszystko, by pomścić moją rodzinę. Sam przecież 

powiedziałeś, że i tak jestem już martwa… Martwemu wszystko jedno. 

– Niepotrzebnie o tym rozmawialiśmy, moja droga. Zapomnij… 

Ale gniewu rozgrzanego w sercu Etelki von Hurther nie szło już ukoić spokojnymi 

słowami. Przed oczyma nadal miała wykrzywione bólem i strachem twarze ojca, matki 

i dwóch ukochanych braci. W uszach świdrował ich dziki wrzask i przeklęty śmiech 

gawiedzi. Etelka wiedziała, że nie ma już nic, co by ją mogło uspokoić. Nic poza zemstą. 

– Fryderyku… O jakich możliwościach mówiłeś? 

** ** **   

Altdorf, 14 Kaldezeit 2520 KI 

Dwóch wyprostowanych jak struny służących otworzyło przed nim drzwi 

i Bildhofen wkroczył do sali, już w progu składając z największym szacunkiem 

elegancki, dworski ukłon. 
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– Proszę podejść bliżej, wicehrabio. 

Dobiegł go głos Kanclerza Reiklandu, von Walfena, zajmującego miejsce 

w wygodnym fotelu tuż przy przeciwległym, dalekim końcu pomieszczenia. 

Towarzyszyła mu jeszcze jedna osoba, ale z tej odległości i przy tym oświetleniu 

Bildhofen nie potrafił rozpoznać jej oblicza. Wiedział jednak, kogo się może spodziewać 

i z wyprzedzeniem zaczął maskować niechęć, jaką szczerze żywił do Szambelana 

Pieczęci, Immanuela Rotena. 

Wyprostował się i ruszył w stronę mówiącego. Odruchowo przebiegał oczyma po 

złotych ornamentach zdobiących kolumny. Minął "Triumf Unberogenów", przepiękny 

i wiekowy gobelin, przetykany brokatową nicią i kosztowną ambrą, wyłowiony 

z mroków komnaty ciepłym blaskiem świec osadzonych w kunsztownie rzeźbionych 

kandelabrach. Nie umknęło mu również "Pożegnanie Braci", tileański arras 

przedstawiający historię bohaterskiej śmierci Wolfgarta, wiernego brata miecza 

Młotodzierżcy. Skierował spojrzenie na prawą stronę sali, by choć przez moment 

nacieszyć oczy widokiem "Wyniesienia Sigmara", którego misterne sploty w pełni 

oddawały podniosły charakter najważniejszego wydarzenia w dziejach Imperium. Lecz 

to lekkość kompozycji i olśniewające barwy "Pocałunku Ravenny", jednej 

z najcenniejszych tapiserii w kolekcji, sprawiły, że na obliczu Bildhofena na moment 

zagościł szczery uśmiech. 

Zwolnił kroku, zbliżając się do kunsztownej mozaiki, którą wyłożono niemal całą 

komnatę – wielkiej mapy Imperium. Oto dotarł do granic ukochanego kraju, które 

przekraczał już wielokrotnie, czasem pędząc na spienionym koniu z ważnymi wieściami, 

a czasem podróżując spokojnie w zbrojnym orszaku. 

Uwielbiał dreszcz emocji, towarzyszący każdej wyprawie w dalekie strony, 

nieważne czy udawał się na kislevskie stepy, hen, aż za Bolsengard, do ciepłych ziem 

estalijskich bądź pełnych pięknych kobiet miast Tilei, czy wędrował dzikimi traktami 

Księstw Granicznych. Zawsze jednak z ulgą i radością witał znajome drogi, lasy i rzeki, 

wracając w granice Imperium, nawet jeżeli jedynym powitalnym pocztem byli prości 

wieśniacy i wykrzyczane w twardym reikspielu "dzień dobry". 

Wrócił myślami do pałacowych murów. Z szacunkiem postawił stopę tuż za 

wykonaną ze szlachetnego materiału granicą i ruszył powoli dalej, stukając obcasami po 

olbrzymiej mozaice, ułożonej z lakierowanego różanego drewna, drogocennego 

marmuru i szlifowanych metali, rozświetlanej blaskiem świec płonących w złotych 

lichtarzach i małych ogarków w mosiężnych misach. 

Stanął na szczytach Gór Szarych i spojrzał na drugi kraniec rozległej krainy, aż za 

Czarną Wodę i krasnoludzkie twierdze skryte pośród Gór Krańca Świata. Jeden krok 

wystarczył, by opuścić Przełęcz Uderzającego Topora i zawitać do Helmgartu, 

oświeconego silnym blaskiem ognia pełgającego na świecy. Minął otoczone 

polerowanymi panelami ze złotej miedzi i rdzawego brązu Bogenhafen i rozświetlony 

najzacniejszym z lichtarzy Altdorf. Przekroczył wyryty z masy perłowej  

okutej w szlachetną stal nurt Reiku i przystanął na moment, by posłać  

stęsknione spojrzenie w stronę ukochanego Nuln, zdobionego rozetą 
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z najszlachetniejszych kamieni. Błyszczało na południu najsilniejszym blaskiem  

świecy, otoczone wianuszkiem ogników Grissenwaldu, Pfeildorfu, Wissenburga 

i Krwawej Fortecy. 

A potem wędrował dalej, stąpając po skrzącej się szmaragdowym blaskiem, 

przecinanej hebanem tafli puszcz Talabeclandu, przez ziemie Ostermarku, przez Dolny 

Talabek, krocząc po przecinanych srebrem szarych marmurach gór, aż dotarł znów do 

wykonanej ze szlachetnego drewna granicy mozaiki. Obrócił się i raz jeszcze ogarnął 

wzrokiem setki świec, znaczących tętniące życiem miasta, miasteczka i osady położone 

pośród żyznych ziem Imperium. Ich blask wystarczał, by rozświetlić mrok niemal całej 

wielkiej komnaty w cesarskim pałacu. Wicehrabia Heinz Fryderyk von Bildhofen był 

gotów oddać życie za każdą z tych miejscowości. O ile, oczywiście, miałoby to przynieść 

korzyść Imperium. 

– Wasza książęca mość, panie hrabio – skłonił się uniżenie przed mężczyznami 

zatopionymi w wygodnych, obitych skórą fotelach. Obaj odpowiedzieli nieznacznym 

skinieniem głowy. 

– Witaj, Heinz – powtórzył już swobodniej kanclerz, odstawiając na srebrną tacę 

kielich. – Mam nadzieję, że nie zaskoczyła cię obecność hrabiego Rotena – dodał 

z uśmiechem. - Przynajmniej nie dałeś nam tego odczuć. 

– Nie miałby wasza książęca mość ze mnie żadnego pożytku, gdybym pozwalał 

czytać w sobie niczym z otwartej księgi – odrzekł Bildhofen spokojnym tonem. 

– Ha, chyba już rozumiem, czemu tak lubisz tego chłopaka, Siegfriedzie – zaśmiał 

się szambelan Roten, nadzorujący politykę zagraniczną Imperium. 

– Tak jak zapewniałem, hrabio, Bildhofen jest godzien mego pełnego zaufania. 

Sądzę, że i tobie dostarczył ku temu dowodów, choćby podczas zamieszania 

z miragliańskim dożą – odparł von Walfen. 

– Tak, tak, masz absolutną rację. Przejdźmy może jednak do sedna, czas nie jest 

naszym sprzymierzeńcem. – Korpulentny mężczyzna poczekał, aż Kanclerz Reiklandu 

przyzwoli mu skinieniem głowy, po czym zwrócił swoją wiecznie spoconą twarz ku 

Heinzowi: 

– Panie Bildhofen, chciałbym, aby jak najszybciej udał się pan do Kisleva. 

Niepokoją mnie napływające doniesienia i o ile będą prawdziwe, chciałbym mieć 

pewność, że nasi sojusznicy nie zapomną o złożonych obietnicach. Jego książęca mość 

zapewnił mnie, że mogę liczyć na pana pomoc. 

– Tak, wasza dostojność - Heinz potakująco kiwnął głową. 

– Doskonale! Do Erengradu posłano już wieści o przybyciu posła Hermana von 

Mittelberda wraz z listami polecającymi od księcia Raukova. 

Heinz uśmiechnął się nieznacznie na wspomnienie ostatnich przygód, jakie 

spotkały go w owym zimnym kraju, gdy przebywał w nim pod nazwiskiem von 

Mittelberd. 

– Wyruszysz skoro świt, orszak jest już gotowy do drogi. Wszystkie niezbędne 

listy czekają w twojej komnacie – dodał von Walfen, składając chude dłonie w spiczastą 
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piramidę i opierając na niej brodę. – Szambelanie Pieczęci, nie będę już pana 

zatrzymywał. Zapewne ma pan wiele spraw do załatwienia. Uznaję nasze spotkanie za 

zakończone. 

Minister spraw zagranicznych wstał ociężale z fotela, kiwnął kanclerzowi głową 

na pożegnanie. Heinz cofnął się o krok od mężczyzn i zgiął w ukłonie. 

– Ty jeszcze zostajesz, Bildhofen – rzekł cicho von Walfen, patrząc za 

odchodzącym, kolebiącym się lekko pod ciężarem własnej wagi mężczyzną. 

** ** **   

Kanclerz wskazał wicehrabiemu jeden z wolnych foteli i ponownie sięgnął po 

kielich. Heinz usiadł, rozpinając poły ciemnego żakietu, odsłaniając czarny dublet, 

skrojony z najlepszego brokatu, przeszywanego srebrną nicią na podobieństwo blasku 

gwiazd. Poprawił śnieżnobiałe, koronkowe mankiety koszuli i zachęcony przez 

gospodarza, również sięgnął po kielich. 

 – Pani również może już do nas dołączyć – dodał kanclerz głośniej. 

Bildhofen podniósł wzrok na kobietę, która weszła przez jedne z mniejszych, 

bocznych drzwi, szeleszcząc taftą przepięknie skrojonej, zielonej sukni. Kasztanowe 

włosy, upięte w misterny kok, skrzyły się miedzianymi refleksami w blasku świec, który 

rzucał złociste cienie na alabastrową cerę i kusząco migotał na karminowych ustach. 

Heinz uśmiechnął się na widok kobiety, ciesząc oczy idealnym pięknem, które 

wprowadziła do komnaty. Musiał przyznać, że od ostatniego spotkania w Nuln zdążył się 

już stęsknić za Ann. 

– Pani von Reikenhart. – Heinz wstał i skłonił lekko głowę, nie patrząc w zieloną 

toń oczu Anastazji, skrytych za woalką rzęs. 

– Panie von Bildhofen – odrzekła, posyłając mu delikatny uśmiech i siadając 

w fotelu. 

Książę Siegfried von Walfen patrzył swoimi przenikliwymi oczami na to pełne 

eleganckiego chłodu, dystyngowane powitanie, które jednak w jakiś ulotny sposób 

odkrywało z tajemnej relacji tej dwójki więcej niż prowadzona godzinami rozmowa. 

Obserwował, wyciągając wnioski i szybko kalkulując ich znaczenie. To, co miało 

pozostawać ukryte, zawsze interesowało go najbardziej. Bo stwarzało najwięcej 

możliwości. Starszy, siwiejący już mężczyzna, o szczupłej, lecz imponującej jeszcze jak 

na swój wiek posturze, uśmiechnął się lekko do własnych myśli, upił kolejny łyk 

wybornego bretońskiego wina i zaczął mówić. 

– Bildhofen, raz jeszcze gratuluję szybkiego i sprawnego rozwiązania problemu 

z księciem Leitdorfem w Averheim. Nazwisko von Hurthert zostanie na długo przeklęte 

w tamtej prowincji. Cóż, niech los Mariusa będzie dla nuworyszy nauczką, że kto 

przewrotem zdobywa władzę, może być później zdradzony przez swoich najbliższych 

powierników. Olgierd, brat zmarłego Księcia-Elektora, niech mu ziemia lekką będzie, 

nadal jest w szoku, że Marius zginał z ręki własnej faworyty, i nie może odżałować, że 

nie zdążył przesłuchać morderczyni, nim kultystka się otruła… Tragiczna historia – 
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zawiesił głos na moment. - Ucieszyły mnie bardzo rezultaty tej misji. Moja radość jest 

jednak niczym w porównaniu z zadowoleniem cesarza. 

– Dziękuję, wasza książęca mość. 

– Jak się mają sprawy z kultem Leniwej Rozkoszy? – spytał kanclerz. – Ta sprawa 

jest zbyt poważna, dotyka prominentnych rodów Imperium. Nie chciałbym, aby gawiedź 

dowiedziała się przy okazji płonących stosów więcej, niż powinna. Znam raporty 

z ostatniego miesiąca, spragniony jestem jednak nowych wieści. 

– Kwestia Rutgera von Merenbacha zostanie rozwiązana w sposób, który pozwoli 

zadowolić Zakon Inkwizycji bez zbędnego mieszania w nią lektora. Tak oto dobre imię 

Świątyni Sigmara pozostanie bezpieczne – poinformowała Anastazja. – Dowiemy się, 

kim są inne osoby zamieszane w kult Poszukujących. Sprawa ta może rzucić cień nawet 

na Pałac Sprawiedliwości i możnych z otoczenia cesarza. 

– Co zatem proponujecie? 

– Rozwiązać ją do końca, po cichu, pozbawiając Inkwizycję dalszych tropów 

i możliwości publicznego prania brudów – odpowiedział rzeczowo Heinz, skupiając całą 

swoją uwagę na osobie kanclerza i nie ryzykując nawet jednego spojrzenia w stronę 

Anastazji. 

– Zgadzam się z wicehrabią – dodała kobieta. – Załatwimy to bez publiczności 

podziwiającej długie procesy i efektowne kaźnie. Posprzątamy za Inkwizycję cały ten 

bałagan. 

Walfen zamyślił się, rozważając wszystkie prawdopodobne i nieprawdopodobne 

następstwa takiego działania. Zestawił wady i zalety, przemyślał bezpośrednie 

i pośrednie konsekwencje i podjął decyzję. Nie minęła minuta, nim ponownie się 

odezwał. 

– Dobrze. Musicie się jednak spieszyć, bo im dłużej to się ciągnie, tym dla nas 

gorzej. Większość działań spadnie teraz na pani barki, hrabino, bowiem Bildhofen udaje 

się do Kisleva. 

Posłał kobiecie lekki uśmiech, z przyjemnością podziwiając, jak z wdziękiem 

faluje jej jasna pierś, obleczona w haftowaną materię gorsetu, unoszona przy każdym 

oddechu. Potrafił docenić urodę i wrodzony urok owej damy, zwłaszcza że był to 

najniebezpieczniejszy rodzaj piękna, jaki można spotkać. 

– Wierzę jednak, że sprawa jest bezpieczna w pani rękach – dodał po chwili. 

– Dziękuję, wasza książęca mość. 

– A co do Kisleva… – Kanclerz zwrócił się do Heinza, nadal patrząc w jasne oblicze 

Anastazji. – Sprawa, którą polecił Roten, jest ważna. Ale ja oczekuję o wiele więcej od 

twojej wizyty w kraju carów. Przyjrzyj się uważniej relacjom i kontaktom, jakie wyrobił 

sobie szambelan pośród bojarów. Bo obawiam się, że poszedł w tej zażyłości o kilka 

kroków za daleko. Nie jestem już pewny, do którego kraju jest bliżej jego sercu. 

Pamiętasz sprawę doży Miragliano? 
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– Tak, już wtedy miałeś, panie, olbrzymie wątpliwości co do lojalności Rotena. 

Z tego, co zrozumiałem, udało mu się jednak jakoś wyłgać od zarzutów. 

– Wyłgać, Bildhofen? – Walfen przeniósł przenikliwe spojrzenie na szczupłe 

oblicze mężczyzny. 

– Tak, wasza książęca mość – Heinz odparł spokojnym tonem, nie wahając się nad 

odpowiedzią. – Wiem, jakie przywiozłem wtedy informacje. Wierzę jednak, że był jakiś 

powód, by nie podejmować na ich podstawie żadnych działań. 

– Słusznie, był, i to nie jeden. Ale to już moje problemy. Ty zaś przywieź mi teraz 

równie dobre informacje z Kisleva, a wierz mi, wszyscy będą zadowoleni. Dość 

powiedzieć, że jest już obrany lepszy kandydat na sprawowanie opieki nad polityką 

zagraniczną Imperium. Dobrze, moi drodzy. Czekam na wieści z postępów w czyszczeniu 

tego bałaganu z Leniwą Rozkoszą – skinął lekko głową Anastazji. – A panu życzę udanej 

podróży. Możecie odejść. 

 

 



16 

Wstali jednocześnie, jakby na jakiś ustalony gest, odpowiedzieli mu pełnymi 

szacunku ukłonami. Zgodnie z wymogami dworskiej etykiety, Heinz służył Anastazji 

swym ramieniem, które niejednokrotnie chroniło ją w najgorszych opresjach. Objęła je 

delikatnie, w przelocie musnąwszy palcami, zbyt swobodnie jak na dworskie obyczaje, 

na kształt zarezerwowanej dla kochanków pieszczoty, i zamknęła w delikatnym, ale 

pełnym władzy uścisku drobnej dłoni w rękawiczce zdobionej szmaragdami. Mężczyzna 

tylko raz spojrzał kobiecie w oczy i ruszyli w stronę wyjścia. 

Heinz szedł wyprostowany, stawiając zdecydowane kroki i bez skrępowania 

stukając obcasami po tafli mozaiki Wielkiej Mapy. Pani Reikenhart, jak zawsze we 

wszystkich działaniach, dotrzymywała mu kroku, z wdziękiem, podtrzymując wolną 

ręką rąbek kosztownej sukni i pilnując, by Heinz nie dostrzegł, że w każdej chwili 

mogłaby go bez problemu wyprzedzić. Lawirowali tak między lampionami, z lekkością, 

niczym para wprawnych tancerzy wirujących w pełnym emocji i pasji tańcu na tym 

parkiecie, jakim od wielu lat było dla nich Imperium. 

** ** **   

Kanclerz Reiklandu, książę Siegfried von Walfen, odprowadził gości wzrokiem, aż 

zniknęli za głównymi drzwiami Wielkiej Imperialnej Komnaty. Ich odległe, coraz cichsze 

kroki zamilkły, a jedyną pamiątką wizyty stał się odurzająco słodki zapach perfum, 

sporządzanych z białej lilii przez najlepszych mistrzów eliksirów.  

Sączył wino, smakując na podniebieniu wyrazisty bukiet, i rozmyślał 

o ulubionych agentach. Czy istniał alchemik potrafiący tak dobrać proporcje ognistego 

pożądania, ciepła kalkulowanego zaufania i chłodu zakładanej zdrady, nieokazywanego 

szacunku i pielęgnowanego podziwu, nieskazitelnej miłości i czystej nienawiści,  

by stworzyć kompozycję, która oddawałaby w pełni wachlarz emocji, jakie  

łączyły tę niebywałą parę? Walfen zgadywał, że kryłaby w sobie nuty białej lilii 

i najlepszego tytoniu. 

Zastanawiał się, nawet z lekką obawą, co by się stało, gdyby panująca między tą 

parą, wypracowywana latami równowaga uległa zachwianiu. Na którą stronę 

przeważyłaby się szala? Po chwili zaś uznał, że żadna z tych stron nie byłaby mu na rękę. 

Wpatrzeni w siebie i zakochani bez reszty staliby się równie nieprzydatni Imperium, co 

skłóceni i upatrujący w sobie nawzajem największych wrogów. Jednakże w tym drugim 

przypadku byliby też dla Imperium zagrożeniem. Dlatego właśnie Walfen wolał trzymać 

rękę na pulsie, pilnując, by równowaga nie została zachwiana, co było możliwe tylko 

dzięki niebywałemu wyczuciu, bystremu umysłowi, intuicji i zmysłowi strategii. Na 

szczęście mistrzowi imperialnych szpiegów nie brakowało żadnego z tych atutów. 

– Jest niemal bezczelny. 

Kanclerz wstał i złożył ukłon przed wchodzącą do komnaty kobietą. 

– Równie bezczelny, co dobry w tym, co robi, pani. Dlatego jest taki niebezpieczny 

– odrzekł. 
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– Martwi cię to? – spytała, siadając swobodnie naprzeciw niego. Oparła o kolano 

inkrustowaną złotem, zdobioną roślinnym ornamentem lutnię i delikatnie uderzyła 

palcami w struny. 

– Na razie nie. Ale, powiedzmy, mam to na uwadze. 

Ciche dźwięki melodii powoli wypełniały komnatę, przywołując na myśli obrazy 

pachnących łąk i szumiących kojąco lasów. Kolejne nuty radośnie wędrowały pośród 

skalistych wybrzeży, to szumiąc falami morskiej toni, to wyjąc głosem porywistych 

wiatrów nawiedzających klify. Kanclerz przymknął na moment oczy, delektując się 

pięknem muzyki. Układał odpowiedź. Po dłuższej chwili spojrzał na szczupłą elfkę 

odzianą w skromną, błękitną szatę. Długie, granatowe włosy swobodnie spływały po jej 

ramionach. Podniosła na niego wyczekujące spojrzenie dużych, niemal czarnych oczu 

i przestała grać, uciszając otwartą dłonią ciche brzęczenie strun. 

– Może powinniśmy ich rozdzielić, by zapobiec ewentualnym przykrym 

konsekwencjom – zaczął powoli mówić kanclerz. 

– Rozdzielając ich, sprawisz tylko, że staną się sobie bliżsi. 

W milczeniu czekał, aż kobieta rozwinie swoją wypowiedź. Znał ją dobrze. 

– Tęsknota wyidealizuje dobre wspomnienia, zatrze złe. Jeżeli zaś będzie silna, 

może rozbudzić ogień tłamszonego afektu do tego stopnia, że nim się obejrzymy, 

będziemy mieli pożar. Jeśli chcesz znać moje zdanie, zostaw ich w spokoju. Nikt lepiej 

nie dopilnuje tej równowagi niż oni sami. 

– Tak też zrobię – zapewnił Walfen. 

– Dobrze. Znając niechęć Bildhofena do hrabiego Rotena, nie spocznie, nim nie 

zdobędzie obciążających go dowodów. Choćby miał je wygrzebać spod skutej lodem 

kislevskiej ziemi. 

– Tak też zakładam. Inaczej nie powierzyłbym mu tej misji. 

– Gdybyś mu jej nie powierzył, zaczęłabym wątpić w twoją inteligencję, 

Siegfriedzie. Zgadzam się, Bildhofen jest bezczelny. Bywa też arogancki. Ale nie zmienia 

to faktu, że jest przy tym niezwykle bystry i przebiegły. A na dodatek oddany Imperium. 

Nie mamy lepszego człowieka do takich zadań. Na razie możemy więc śmiało założyć, że 

kwestię Szambelana Pieczęci mamy już wyjaśnioną. Ale nie zwalnia cię to z obowiązku 

trzymania ręki na pulsie. 

– Tak, pani – przytaknął kanclerz. – Co zamierzamy zrobić z roszczeniami do 

Ostlandu? Von Raukov gotów nam rozpętać wewnętrzną wojnę, jeśli sąsiedzi dalej będą 

na niego naciskać. 

– Którą na dodatek pewnie by teraz przegrał. Jego poprzednicy tak skąpili na 

wyposażenie armii, że dzikusy z Nordlandu zmiotłyby go z powierzchni ziemi. Skierujmy 

zatem uwagę nordlandczyków na ich własne sprawy, to powinno nam dać trochę czasu. 

Niech na razie książę Gauserr sądzi, że sam wpadł na pomysł rezygnacji z gonienia za 

ziemiami ostlandzkimi. Nic na siłę. Nie możemy go zrazić, bo Nordland to bardzo ważna 

prowincja. Zaproponuję cesarzowi przyznanie jakiegoś wyróżnienia księciu Gausserowi. 

Może to choć na chwilę ukoi jego kompleksy wobec reszty kraju i uciszy ambicje 
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odrestaurowania wszystkich papierkowych tytułów. Inaczej, rozochocony i nienasycony, 

gotów czynić większe głupstwa, niż wyciąganie rąk w stronę Ostlandu. 

– Racja, mogłoby dojść do niemiłej sytuacji, gdyby ośmieszył nas nierealnymi 

żądaniami kierowanymi pod adresem Marienburga i całej Jałowej Krainy. 

– Jest zakompleksiony, ale nie jest głupi, Siegfriedzie. Wie, że nie ma szans 

w takim sporze, bo utraciłby poparcie cesarza, więc na Marienburg się nie porwie.  

– Jakie więc głupstwa miałaś, o pani, na myśli? Ciche przejmowanie wpływów 

w Ostlandzie? 

– Choćby. Wtedy byłoby nam trudniej go upilnować. Przedstawię całą sytuację 

jego cesarskiej mości przy najbliższym spotkaniu, a potem jeszcze raz to z tobą 

przedyskutuję. 

Walfen czuł, że spotkanie dobiegło końca. Odczekał, aż kobieta wstanie 

i pospieszył z ukłonem. Uśmiechnęła się do niego na pożegnanie. 

– Zapomniałabym. Dobrze będzie, jeśli okaże się, że lektor Olgerd Merenbach nie 

ma nic wspólnego z poczynaniami swojego familianta, Rutgera. Byłoby jednak wskazane, 

aby jego kariera w kościele Sigmara już się skończyła. Możliwe, że nadchodzące 

wydarzenia będą dla niego trudne i mogą wpłynąć na jasność jego sądów. Przyda mu się 

odrobina wytchnienia. 

– Zajmę się tym, o pani – zapewnił kanclerz. – Kto ma zająć jego miejsce? 

– Nie żartuj, Siegfriedzie – zaśmiała się, kładąc na klamce dłoń nie ozdobioną 

żadnym pierścieniem. – Nie będziemy przecież dyktować świątyni Sigmara, jak ma 

prowadzić wewnętrzną politykę. To byłoby niestosowne. 

Nie czekając na odpowiedź, wyszła z komnaty. Kanclerz usiadł, analizując każde 

zdanie rozmowy. Zawsze tak czynił, zwłaszcza gdy słowa wypowiadała Linvircoranell 

Poranna Zorza - osobisty cesarski doradca do spraw sztuki. Tylko głupcy i ci, którzy 

widzieli w niej jedynie zdolną pieśniarkę, pozwalali sobie na bagatelizowanie jej 

wypowiedzi. Ani do jednych, ani do drugich kanclerz zdecydowanie nie należał. 

** ** **   

– Rozumiem, że twoja prośba nie ulega zmianie – rzekła Anastazja, gdy Heinz 

pomagał jej wsiąść do czekającego przed pałacem powozu. 

– Oczywiście – odpowiedział, gdy tylko zajął miejsce naprzeciw niej, a foryś 

zamknął drzwi. – Musisz dopilnować, by inkwizytor Britenbach mógł w spokoju 

prowadzić swoje śledztwo i w końcu przesłuchać tego przeklętego Rutgera. 

– A jeśli kanclerz będzie miał inne zdanie na ten temat? – spytała z lekką nutą 

przekory w głosie. 

– Moja droga, czyżby staruszek był dla ciebie ważniejszy ode mnie? – zaśmiał się 

lekko, nachylając ku niej. 

– Oczywiście, że tak, panie Bildhofen – skwitowała stanowczo, strącając 

koniuszkiem wachlarza dłoń, którą pozwolił sobie położyć na jej kolanie. 
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– Ranisz moje uczucia, najdroższa – żachnął się z teatralnie podkreślonym 

oburzeniem. 

– Twoje co, Heinz? Bo nie dosłyszałam – zaśmiała się. 

– Zadbaj, by Teodor Britenbach mógł po cichu, na spokojnie, zamienić kilka słów 

z Rutgerem. Zresztą, może zdążę wrócić do tego czasu z Kisleva… 

– Nie martw się, mój drogi, dopilnuję tej sprawy, nawet jeśli nie zdążysz. 

Obiecałam przecież – zapewniła, odkładając wachlarz. 

– Możemy o tym porozmawiać przy kolacji – zaproponował, ponownie kładąc 

dłoń na materii jej sukni. – Przyjadę, powiedzmy, o ósmej? W końcu jutro wyjeżdżam do 

krainy lodu… – rzekł, składając pocałunek na odsłoniętym ramieniu kobiety. Pozwoliła 

mu na tę pieszczotę, sięgnęła drobną dłonią do jego policzka i pogłaskała czule.  

– Uważaj na siebie – szepnęła. 

Jednocześnie pociągnęła za zdobiony chwostem sznurek. Na zewnątrz rozległo 

się brzęczenie dzwoneczka. Po chwili powóz się zatrzymał. 

– Pan już wysiada – zaszczebiotała, zgrabnie wymykając się z objęć Heinza. – A co 

do wieczora, to bardzo mi przykro, lecz jestem już umówiona. 

– Znowu jakiś mierny poecina, pani hrabino? – rzucił chłodno Heinz. 

– Tym razem utalentowany dramaturg, panie wicehrabio – uściśliła, gdy foryś 

otworzył drzwi. 

– A więc moja wyprawa do krainy lodu zaczęła się już dziś – mruknął, wysiadając. 

– Nigdy jej nie opuściłeś, mój panie – skwitowała Anastazja. 

Pani von Reikenhart odjechała, zaś Heinz przez chwilę jeszcze patrzył na jej 

powóz. W pierwszym odruchu zastanowił się, jak uprzykrzyć jej dzisiejszą schadzkę. 

W drugim uzmysłowił sobie, że powinien jednak przygotować się do podróży. Na 

zielonookim demonie, jak raczył pieszczotliwe określać Anastazję, odegra się przy innej 

okazji. Rozweselony tą myślą, ruszył w stronę domu. 

** ** **   

Altdorf, 23 Jahrdrung 2521 KI 

Zima trwała w najlepsze. Rok 2521 KI rozpoczął się hucznie, od wystawnego balu 

w atldorfskim pałacu, na którym nie zabrakło pani Reikenhart. To była doskonała 

okazja, by ponownie – w niezobowiązującej sytuacji – spotkała się z Rutgerem 

Merenbachem. 

Od tego czasu Anastazja umiejętnie podsycała ogień namiętności, jakim do niej 

zapałał mężczyzna. Zorganizowała sprawy tak, by panicz Merenbach był przekonany, iż 

to z powodu jego osoby została w stolicy dłużej niż planowała. Bawiło ją, jak wiele miał 

w tym twierdzeniu racji. Z radością przyjmowała od niego coraz częstsze zaproszenia na 

różnej maści rauty i nieoficjalne spotkania w domach możnych. Poznawała jego 

znajomych, bawiła się w najlepsze. 
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Merenbach był zachwycony, patrząc, jak jego zdobycz lśni na salonach. Wiedział, 

że niebawem uczyni z niej zaufanego sprzymierzeńca, który wesprze działania kultu. 

Żywa ciekawość i charakter kobiety dawały mu znać, iż ta z uwielbieniem podda się 

działaniu Leniwej Rozkoszy. Zabiegał więc – coraz bardziej stanowczo – o spotkanie na 

osobności. Okazja po temu nadarzyła się dopiero pod koniec drugiego miesiąca roku, 

kiedy to, jak mniemał Rutger, zakochana w nim Anastazja zdecydowała się na kolejny 

krok w ich cudownej znajomości. 

– Czy chcesz być Poszukującą? Szukać i znaleźć, doznać jeszcze większej radości? 

Takiej, której możesz zakosztować tylko ze mną? – spytał ją kilka dni wcześniej. 

– Pragnę tego – odpowiedziała i wyznaczyła termin oraz miejsce spotkania. 

** ** **   

Altdorf, 27 Jahrdrung 2521 KI 

Rozradowany familiant lektora, ubrany w jeden z lepszych strojów, pędził po 

schodach, przeskakując po dwa stopnie. Krzywił się z niesmakiem na myśl, że 

oblubienica wybrała wynajmowaną kwaterę, na skraju mieszczańskiej dzielnicy. Jednak 

doceniał troskę kobiety o to, by schadzka pozostała tajemnicą, i podniecała go wizja, iż 

niebawem ta istota będzie się chętnie oddawała jemu i braciom Poszukującym 

w najpodlejszych piwnicach. 

– Tak się cieszę, że już jesteś! – uśmiechnęła się Anastazja, otwierając drzwi. Objął 

ją pospiesznie. Pochwalił rozsądek, jakim było odprawienie służby. Minęli suto 

zastawiony stół i spoczęli od razu na sofie. Zachęcony jej otwartością, Merenbach czuł, 

jak zaczyna ogarniać go coraz większe pożądanie. 

– Dziś zakosztujesz czegoś cudownego, moja słodka – wyszeptał, wyciągając 

szklaną fiolkę i wlewając jej zawartość do kielichów. 

– I wprowadzisz mnie do grona tych, którzy czują prawdziwie, kochany? – pytała 

zafascynowana. 

– Czy wprowadzę?! Uczynię cię naszą królową! – obiecywał Rutger, podając jej 

napój. 

Zawahała się na moment, zamrugała i przygryzła w zamyśleniu dolną wargę. 

– Zawładnąłeś moim życiem… – szepnęła, wsuwając rękę pod jego koszulę 

i obsypując go pocałunkami. – Drżę na samą myśl, iż trzymasz mnie w swoich ramionach 

– kontynuowała, odstawiając kielich.  

Merenbach chciał jak najszybciej podać go jej ponownie i dopilnować, by wypiła 

zawartość, ale gdy jej zgrabna dłoń zawędrowała niżej, nagle ta sprawa przestała być tak 

ważna.  

– Czy to przystoi damie, mój kochany? – szeptała, gdy pieścił zachłannie jej ciało. 

– Miłość nas rozgrzesza – sapnął, skupiony na walce z troczkami gorsetu. 

– W to nie wątpię… Pytałam, czy przystoi mi wstępować w szeregi twego klubu… 
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– O to się nie martw – wydukał, zafascynowany podziwianiem, jak Anastazja 

powoli podwija materiał sukni do góry, odsłaniając zgrabne nogi. – Wkraczasz 

w szlachetne grono… 

– Szlachetne?  

– Tak, tak… Zaufaj mi… Pamiętasz podkomorzego? – dyszał Rutger – Albo von 

Osterwalsena, syna najwyższego sędziego? Magistra Praw, Ulfa Taugena? Choćby oni, 

a lista jest długa!  

– Zachwycające! – pisnęła Anastazja. – Ale czy są ci wierni, tak jak zapewniałeś?  

– Muszą, kochana! Na każdego z nich trzymam odpowiednie listy! – chwalił się 

upojony dumą. – Wierz mi, pokochałaś mądrego i wpływowego człowieka! 

– Czy to wystarczy? – spytała nagle poważnym tonem. 

Ostatnie pytanie wybiło mężczyznę lekko z rytmu, lecz nim zdołał się 

zorientować w sytuacji, poczuł na skroni zimo lufy pistoletu.  

– Dobry wieczór, panie Merenbach – wycedził inkwizytor. – Jakaż to 

niespodzianka, spotkać pana w końcu bez obstawy sługusów lektora… 

Świece rzucały upiorny blask na oszpeconą blizną twarz Teodora von 

Britenbacha, tylko częściowo skrytą w cieniu szerokiego ronda kapelusza. Pomimo wielu 

lat, jakie minęły od ich ostatniego spotkania, Rutger bez problemu rozpoznał oblicze 

dawnego kompana. Lodowaty uśmiech, który na nim gościł, nie wróżył nic dobrego. 

W szalonym odruchu Merenbach chciał pochwycić kobietę, by osłonić się jej 

ciałem. Wtedy dopiero spostrzegł, że jego niedoszła kochanka delikatnie opiera sztylet 

o jego grdykę. 

– Zostawię panów samych – zaszczebiotała, wyzwalając się z uścisku kultysty. – 

Z tego, co widzę, czeka was długa rozmowa. 

– Dziękuję – rzucił inkwizytor, jednocześnie wymierzając osłupiałemu 

Merenbachowi mocny lewy sierpowy. 

Gdy familiant lektora padł nieprzytomny na sofę, Anastazja spokojnie poprawiła 

suknię i sięgnęła po płaszcz. 

– Powodzenia, panie Breitenbach. Mam jeszcze kilka spraw do załatwienia – 

uśmiechnęła się, naciągając na głowę aksamitny kaptur. 

– Proszę podziękować naszemu wspólnemu przyjacielowi – rzekł inkwizytor, 

krępując pojmanego. – To wiele dla mnie znaczy… 

– Sam mu pan podziękuje, za kilka dni powinien wrócić do Altdorfu. A swoją 

drogą… – dodała, zatrzymując się przy drzwiach. – Merenbach wygadał mi kiedyś, że 

jedyną rzeczą, której się naprawdę boi, jest pogrzebanie żywcem… Niestety, ziemia jest 

taka twarda zimą… 

– Poradzimy sobie i z tym, jaśnie pani – mruknął cicho inkwizytor, skupiony już 

na snuciu planu przesłuchania człowieka, któremu od tak dawna próbował się dobrać 

do skóry. 
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** ** **   

Altdorf, 9 Pflugzeit 2521 KI 

Na nocnym niebie nie było widać żadnego z księżyców. Jasny blask Mannslieba 

ani upiorny Morrslieba nie zdołał przedrzeć się przez ciężką kurtynę ołowianych, 

deszczowych chmur. Heinz Fryderyk von Bildhofen zaledwie wczoraj wrócił do stolicy, 

a już zdążył ją na nowo znienawidzić. Stał oparty plecami o drzewo i moknął, pogrążony 

w rozmyślaniach. W ciszy obserwował dwóch pracujących ludzi, którzy nawet w jego 

obecności nie odpuszczali sobie komentowania przejętym głosem wydarzeń, jakie miały 

miejsce dzisiejszej nocy. Nie słuchał ich. Nie chciał. 

Heinz, który już tylko niczym przez mgłę pamiętał, że dawniej nazywał się 

Hindenberg i pochodził z mało znaczącego rodu, zastanawiał się, ileż to już lat minęło, 

odkąd stał się wicehrabią Bildhofenem, tylko po to, by zmieniać się w zależności od 

potrzeby w wielu innych. Trzynaście, czternaście? A ilu zdążył w tym czasie pożegnać 

ludzi, którzy w jakiś sposób byli mu bliscy? Nie potrafił już zliczyć. Wiedział tylko, że 

dziś to grono znowu się powiększyło. 

Zacisnął dłonie na przepięknie zdobionej rękojeści pistoletu, wspominając jego 

właściciela. Druga broń leżała na ziemi, osłonięta przed deszczem sfatygowanym, 

skórzanym kapeluszem.  

– Coś najlepszego uczynił, Teodorze? – spytał niemal bezgłośnie, klękając przy 

owiniętym w szary koc ciele przyjaciela. – To już drugi raz, gdy cię zawiodłem, draniu. 

Ale wygląda na to, że ostatni – skomentował gorzko. 

Najpierw, wiele lat temu, nie dostrzegł momentu, w którym Teodor popadł 

w tarapaty, wiążąc się z miłośnikami Leniwej Rozkoszy, i przegapił chwilę, w której jego 

przyjaciel potrzebował pomocy. Udzielił mu jej później, wprowadzając go w szeregi 

Zakonu Inkwizycji Sigmara. Miał nosa, Teodor stał się jednym z najlepszych łowców. Ale, 

jak widać, nawet najlepsi z nich mają swój czuły punkt.  

Czułym punktem Teodora była jego ukochana młodsza siostra, którą z jego winy 

zagarnął kult Poszukujących. Ta sama, której ciało zniekształcone przez mutacje leżało 

teraz obok, owinięte w szary koc, moknąc na deszczu, na którego oczyszczającą moc nie 

mogło już liczyć. Nawet Heinz nie był na tyle bezczelny i arogancki, aby uważać, że 

problem posiadania czułego punktu go nie dotyczy. Miał go i co najważniejsze, 

doskonale potrafił wskazać. Obawiał się tylko, że nie zginie z jego powodu, ale raczej 

z jego ręki, całkiem zgrabnej skądinąd. 

– No, normalnie, Jurgen… jak żem go zobaczył, łowcę Breitenbacha, w objęciach 

tego plugawego stwora… bez głowy prawie… Aż mi serce stanęło – mamrotał jeden 

z pachołków zmarłego inkwizytora, kopiąc grób. 

– Niech Sigmar ma jego duszę w opiece… Jeśli, no wiesz, Karl…  

– Co? 

– Jeśli miał duszę… Ta demonica… tuliła go. Kto wie, co tam się działo, jak żeśmy 

stali pod drzwiami? Dużo czasu mieli… 
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– Przestań pieprzyć, Jurgen – oburzył się drugi z pachołków. – Bluźnisz – dodał 

ciszej, ukradkiem zerkając w stronę milczącego, wysokiego jegomościa, który czasem 

spotykał się z ich panem. 

– Sam żeś słyszał, jak ze sobą gadali. Jakie czułe słówka… 

Karl odwrócił się plecami do Jurgena, nie mogąc nawet zdzierżyć myśli, że kolega 

ma trochę racji w tym, co mówi. Zaczął kopać ze zdwojoną siłą, jakby wyładowanie złości 

na jeszcze lekko zmarzniętej ostatnimi przymrozkami ziemi mogło mu w czymś pomóc. 
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** ** **   

Bildhofen ponownie przestał ich słuchać i powrócił do swoich rozmyślań, 

osłaniając się od deszczu na krótką chwilę potrzebną, by skrzesać ogień i odpalić fajkę 

ubitą przednim tytoniem. Zaciągnął się głęboko słodkawym w smaku dymem, 

o mocnym, korzennym aromacie. Złoto Indu, tak nazywał się tytoń, który jakieś trzy lata 

temu polecił mu nie kto inny jak Breitenbach. 

Heinz boleśnie uzmysłowił sobie, że dziś przegapił moment, w którym trzeba 

było powstrzymać Teodora od samotnej wyprawy do siedziby kultystów. Mógł się 

domyślić, że jeśli przyjaciel jeszcze kiedykolwiek spotka swoją siostrę, to emocje wezmą 

górę nad wyszkoleniem. Ba, przewidział to, ale zbyt późno dostał wszystkie elementy, by 

móc poskładać układankę tropów w logiczny wniosek. Wieczorem odwiedził siedzibę 

inkwizytora i zastał tam tylko obitego pachołka, nieskładnie mamroczącego coś 

o zdradzieckim uciekinierze Ulfie, którego imię Bildhofen słyszał wiele razy 

w opowieściach przyjaciela. Gdy dowiedział się, że Teodor wraz z dwoma pomagierami 

poszedł ostatecznie rozprawić się ze złem, wiedział, że się spóźnił. Ale mimo to popędził 

przez zalane atramentowym mrokiem opustoszałe ulice stolicy, jakby go setka 

demonów goniła. 

Pod właściwy adres dotarł, gdy pachołkowie wystraszeni hukiem dwóch 

wystrzałów odważyli się złamać rozkaz inkwizytora i weszli do katakumb. Przerażeni 

lamentowali nad tym, co się stało. Heinz nie mógł im się dziwić. 

Oto znalazł swojego przyjaciela, łowcę Zakonu Inkwizycji Sigmara, splecionego na 

wieki w serdecznym, niemal miłosnym uścisku ze zmutowaną kobietą, która jednak 

nadal bardzo przypominała małą, piękną Sigrid. Tego wieczoru, w tych katakumbach, 

nikt nie walczył. Wszystko wyglądało, jakby, ot tak, usiedli obok siebie, po latach 

bolesnej, pełnej koszmarnych snów i jeszcze gorszego życia rozłąki. Brat i siostra, czule 

objęci, odeszli z tego świata, kończąc trudną wędrówkę wystrzałem z pistoletów, które 

martwy Teodor nadal trzymał kurczowo zaciśnięte w garści. 

Heinz musiał działać, powodowany poczuciem, że jest to winien przyjacielowi, 

a nie tylko przekonaniem, że lepiej dla Imperium, aby finał tej sprawy nie ujrzał światła 

dziennego. Wydarł się na wystraszonych pachołków, nakazał im zawinąć ciała w koce 

i przewieźć potajemnie boczną bramą na cmentarz.  

Teraz stał i nadzorował kopanie dwóch grobów, a krople deszczu spływały po 

jego twarzy i tylko Bildhofen wiedział, które z nich były łzami. Wiele lat temu zmuszony 

był nauczyć się tracić bliskich. Lecz byli wśród nich i tacy, na których odejście nie był 

i nigdy nie potrafiłby być przygotowany. Myśli momentalnie przeskoczyły od osoby 

Teodora do zielonookiej piękności otulonej słodkawym zapachem białej lilii i serce 

Heinza na moment zamarło, zmrożone irracjonalnym lękiem. Odrzucił od siebie to 

natrętne, niewygodne uczucie i odegnał precz sprzed oczu pełne szlachetnego wdzięku 

rysy szczupłej twarzy Ann. 

– Skończone, panie – oznajmił jeden z pachołków, wyrywając Bildhofena 

z rozmyślań. 
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Szlachcic ostatni raz zaciągnął się aromatycznym dymem Złota Indu, poświęcając 

tę chwilę w pełni pamięci żegnanego dziś towarzysza, po czym stanowczym 

i zdecydowanie zbyt mocnym ruchem uderzył fajką o popękany pień wiekowego dębu, 

wystukując jej zawartość. Nocne niebo przeciął jasny blask błyskawicy, goniony po 

krótkiej chwili złowróżbnym gromem. Nadciągającą burzę słyszeli już od jakiegoś czasu. 

Heinz uśmiechnął się, witając to dodatkowe ułatwienie. 

– Złóżcie to ciało do grobu – polecił, wskazując na koc, w który owinięte były 

wypaczone zwłoki kobiety. 

– Ależ to bez sensu, herezja prawie, grzebać mutantkę! Ognia jej trza! – Hans 

zaczął na swoje nieszczęście wypowiadać myśli na głos. 

– Nie będziesz mi mówił, co jest sensowne, kmieciu – lodowato wycedził 

Bildhofen. – Chyba nie chcesz, aby zakon usłyszał, że przez twoją nieudolność zginął 

jeden z lepszych łowców? 

– Ale przecież… 

– Ale przecież jest na to szlachetnie urodzony świadek – dokończył spokojnie 

Heinz, ucinając dyskusję. 

Burza była coraz bliżej, zapewne już ogarnęła Altdorf. Tym razem grom szybko 

dopędził błyskawicę. Pachołkowie spojrzeli po sobie lękliwie, ale sytuacja nie zostawiała 

im wyboru. Z niechęcią i obrzydzeniem sięgnęli po wskazane ciało i wrzucili je do grobu. 

Bildhofen obserwował ich pospieszną krzątaninę, kucając, oparty plecami o drzewo. 

Obawiając się urazić nowego pana nadmiernym ociąganiem, pachołkowie postanowili 

wykazać się inwencją i nie czekając na kolejne polecenie, pochwycili ciało inkwizytora, 

kierując się nad drugi grób. 

– Nie tam, psy – warknął Heinz, bawiąc się wysłużonym rondem wytartego 

kapelusza, który jeszcze tak niedawno należał do Teodora.  

– Panie, toż to się nie godzi – jęknął Jurgen, wciąż trzymając z jednej strony ciężki 

tobół. 

– Róbcie, co każę! 

Jurgen nie czekał na drugie upomnienie, gotów natychmiast wykonać polecenie 

mężczyzny o nienaturalnie lodowatych, stalowych oczach. Niestety, tym razem to Karl 

nie był do końca przekonany. Puścił trzymaną przez siebie stronę koca i obrócił się 

pospiesznie w stronę szlachcica, stając miedzy wykopanymi dołami. 

– W takim razie po kiego demona nam drugi grób, panie?! – wydarł się, 

przerażony. 

– A, to ty jesteś tym bystrym… 

Na szczupłym obliczu Heinza zagościł oszczędny, arogancki uśmiech, gdy odrzucił 

kapelusz łowcy. Błyskawica rozdarła niebo, w asyście mniejszego rozbłysku, i nad 

stolicą Imperium przetoczył się ciężki huk gromu. 

Potężny impet uderzenia rzucił Karla do tyłu i nieszczęśnik, straciwszy 

równowagę na rozmytej ziemi, wpadł wprost do wykopanego własnymi rękami grobu, 
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znacząc swoją drogę krwawą wstęgą. Bildhofen opuścił w dół dymiącą lufę, a drugą 

wycelował idealnie w pierś osłupiałego Jurgena. Wszystko działo się w mgnieniu oka. 

Chwilę wcześniej oba pistolety tkwiły pod płaszczem, schowane przed deszczem. 

– Ty możesz żyć – Heinz poinformował pachołka łagodnym tonem. 

Jurgen drżał, choć wcale nie było mu zimniej. Bał się wydukać choćby słowo, 

z rozpaczą zerkając w stronę czarnej czeluści grobu i wysokiego mężczyzny, który bez 

skrępowania, niemal nonszalanckim gestem, odciągał kurek drugiej broni. 

– Myśl szybko – krzyknął, gdy kolejna błyskawica zraniła atramentowy 

nieboskłon. Zagrzmiał potężny grom. 

Jurgen złapał się za pierś, obmacując pośpiesznie. Nie krwawił. Zafajdał sobie 

spodnie, ale nie krwawił. Lecz chwila, w której już gotował się na przekroczenie bram 

Ogrodów Morra, pomogła mu podjąć właściwą decyzję. Pachołek, obdarzony nagle mocą 

dwóch rosłych mężów, z lekkością podniósł z błota owinięte w koc ciało inkwizytora 

i pospiesznie, ale delikatnie złożył do grobu, tuż obok kobiety. Chwycił za łopatę i zaczął 

zasypywać dół ziemią. Uwijał się jak szalony, pragnąc, by ta okropna noc dobiegła końca. 

Mamrotał słowa modlitwy, trzymając się nadziei, że przeżyje, bo szlachcic schował broń. 

Gdy skończył, powoli odwrócił się w stronę przerażającego człowieka, którego lodowate 

spojrzenie nawet na moment nie przestawało świdrować mu pleców, gdy pracował. 

– Nic nie będę gadać o tym… Ni o konszachtach inkwizytora z mutantką… 

Przysięgam… – wydukał, trzęsąc się. – Mam przecież… twoje słowo, panie… 

– Nawet ja nie daję mu wiary – odrzekł Bildhofen, pociągając za spust. 

Nie czekał na towarzystwo gromu, któżby je zliczył dzisiejszej nocy? Czaszka 

Jurgena eksplodowała. Heinz zepchnął nogą zwłoki do wypełniającego się szybko 

deszczówką dołu, tuż obok ciała Karla, po czym sam do niego wskoczył. Dopilnował, by 

nikomu nie przyszło nawet do głowy, że mogli to być pachołkowie widywani 

w towarzystwie inkwizytora. Potem wygramolił się sprawnie, jakby wstawanie z grobu 

było dla niego chlebem powszednim, i szybko zasypał dół ziemią. 

– Zawsze jest problem z tymi, co za dużo gadają – burknął, kończąc krótką 

modlitwę za ich dusze. 

Nie planował odsyłać ani Karla, ani Jurgena do Morra, gdy nakazał im przewieźć 

ciała na cmentarz. Wypytał ich o wszystko, co wiedzieli na temat prowadzonej przez 

Britenbacha sprawy, odtworzył na podstawie tych informacji ostatnie godziny życia 

Teodora. Potrzebował tego, by podjąć trop, którym podążał przyjaciel. Zostało jeszcze 

kilku ważnych Poszukujących i Bildhofen czuł, że do jego obowiązku należy dokończenie 

tej sprawy. Liczył jednak, że jako pachołkowie inkwizytora będą mieli odrobinę oleju 

w głowie i posłuchają rady odnośnie wymazania z pamięci wydarzeń tej nocy. 

Jednak, kiedy słuchał ich wywodów i domysłów na temat historii łowcy, 

zrozumiał, że za wiele od nich wymagał. Za dużo kosztowało go wysiłku wykradzenie 

ciała Teodora i zapewnienie mu pochówku. Nie mógł ryzykować, że dwaj pomocnicy 

będą kiedyś przy kuflu piwa opowiadali o tym, jak zastali martwego inkwizytora 

w czułych objęciach mutanta. 
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** ** **   

Świtało, gdy Heinz wrócił do domu. Po opuszczeniu cmentarza udał się jeszcze do 

kilku karczm i spotkał z wieloma ludźmi, których zawsze sowicie opłacał za wszelkie 

udzielane mu informacje. Miał na swoich usługach zarówno nieletnich członków gildii 

żebraków, jak i nerwowych złodziejaszków, prostytutki, karczemną służbę, skorych do 

bitki obwiesiów czy smętnych strażników miejskich. Gdy potrzebował, korzystał 

również z informacji pracujących w szlacheckich domach służących, szeptanych przez 

dwórki plotek czy nawet uwag kilku znamienitych kupców i mniej znamienitych 

lichwiarzy. Zostało mu więc czekać, aż ktoś przekaże jakieś interesujące nowiny na 

temat Ulfa Taugena, który zbiegł Teodorowi. 

Choć mocno zmęczony nocnymi wydarzeniami, wicehrabia nie mógł zasnąć. 

Siedział w fotelu, gapił się w pełgający na kominku ogień i powoli sączył bourbon. Czas 

płynął leniwie, myśli Heinza wciąż krążyły wokół zmarłego przyjaciela. 

– Szlag by cię, Teo! Dlaczego nie dałeś znać?! – krzyknął, ciskając szklanicę 

o ścianę. 

W odpowiedzi rozległo się ciche pukanie do drzwi. Lokaj wsunął się do komnaty. 

– Przybyła pani Reikenhart, panie. 

– Mało mi zmartwień? – ryknął wściekle na służącego, ale gestem dłoni nakazał 

wprowadzić gościa. 

Do komnaty weszła Anastazja. Bez słowa podeszła do stolika, sięgnęła po karafkę 

i nalała sobie trunku. Usiadła w głębokim fotelu, bokiem do kominka. Heinz milczał. 

– Za Teodora – powiedziała cicho, wznosząc toast. 

Wicehrabia wypił wraz z nią. Długo wpatrywał się w ogień, ignorując gościa, nim 

w końcu się odezwał. 

– Masz jakieś wieści o Ulfie, Ann? – spytał otwarcie, pomijając wszelkie słowne 

gry, jakie wiecznie ze sobą prowadzili. 

– Jeszcze nie. Ale jeśli wierzyć słowom strażników przy bramach, nie opuścił 

Altdorfu. 

– Oby – burknął Heinz. – Nie mam zamiar ganiać za nim po całym Imperium. 

– Koło południa powinnam mieć wieści od moich ludzi – zapewniła Anastazja. 

Wstał i podszedł bliżej paleniska. Kucnął, dorzucił drwa i zaczął poprawiać ich 

ułożenie pogrzebaczem. Za oknami stolica budziła się do życia. 

– W takim razie odwiedzę cię koło południa. 

– Jeśli chcesz… – powiedziała delikatnie – mogę po prostu z tobą zostać, Heinz. 

– Pani wybaczy, droga hrabino – odrzekł powoli, wracając do swojego 

zwyczajowego tonu – ale jestem już umówiony z wyjątkowo utalentowaną aktorką bądź 

z równie ciekawym dramaturgiem, albo z obojgiem. Pani rozumie, trudno to spamiętać – 

dodał lodowato. 
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Anastazja westchnęła, dopiła bourbon, odstawiła szklankę i wstała.  

– Jak wicehrabia woli. Życzę udanego spotkania. Mniemam, że choć wybrał pan 

sobie jakąś przyzwoitą aktorkę, a nie pierwszą z brzegu ulicznicę. 

– Proszę się o to nie martwić, mam dobry gust. 

Odprowadził ją do drzwi i pożegnał nienagannym ukłonem. Odczekał, aż kroki 

Ann ucichną na schodach i dosłyszy dźwięk zamykanych za nią przez lokaja drzwi. A 

potem wciągnął głęboko do piersi zapach lilii, jaki zostawiła w jego komnacie, 

i roztrzaskał o ścianę kolejną szklankę. 

** ** **   

Altdorf, 10 Pflugzeit 2521 KI 

Informacje, jakie dostarczyli Bildhofenowi jego ludzie, pokrywały się z tymi, które 

zdobyła Anastazja. Wynikało z nich, że Ulf Taugen nieźle się namęczył, by zorganizować 

sobie odpowiednią przykrywkę i bezpiecznie wyjechać z miasta. Podawał się teraz za 

jakiegoś kupca i w przebraniu rezydował w jednej z karczm, oczekując na wóz i ochronę, 

wraz z którą opuści stolicę. 

W końcu przygotowania do wyjazdu ruszyły pełną parą. Kultysta stał na 

schodach gospody, nadzorując pachołków pakujących jego kufry. Heinz przyglądał mu 

się uważnie i czekał. W końcu Taugen wgramolił się na osłonięty plandeką wóz i dał 

woźnicy znak, by ruszył. Ochroniarze szli obok. 

Gdy tylko opuścili mieszczańską dzielnicę, kierując się ku południowej bramie 

miasta, i wjechali między gęstą zabudowę dzielnicy rzemieślniczej, wóz zwolnił. Heinz 

oddał lejce siedzącemu obok na koźle pachołkowi, a sam zeskoczył na ziemię. 

Dobywając pistoletów, dał znak pozostałym ochroniarzom i ruszył na tył wozu. Chwilę 

później, tuż przed niskim budynkiem garbarni, wóz zatrzymał się. 

– Czemu stajemy? – zapytał Taugen, wychylając się z wozu. 

– Bo to już koniec podróży – uśmiechnął się Heinz, mierząc do niego.  

Nawet prosty, znoszony strój woźnicy nie umniejszał wrażenia, jakie jego widok 

zrobił na Taugenie. Kultysta zadrżał, zawołał o pomoc i rozejrzał się pospiesznie za 

drogą ucieczki. Żaden z jego ochroniarzy nawet nie drgnął. Ruszyli się dopiero, gdy 

trzymający pistolet człowiek nakazał im pojmać Taugena. Ulf był tak przerażony, że nie 

potrafił pojąć sytuacji, w jakiej się znalazł. Pochwyciły go silne ramiona, zwlekły z wozu 

i wniosły do garbarni. 

– Mistrzu małodobry – rzekł Heinz, wchodząc za nimi do środka. – Oto 

mężczyzna, o którym rozmawialiśmy. 

Steiben oblizał nerwowo wargi i pogładził ręką ulubione narzędzia, które 

zawczasu ułożył w absolutnym porządku na ławie. 

– Niech go przywiążą do stołu… – mruknął. 



29 

– Słyszeliście mistrza, chłopcy? I zakneblujcie to ścierwo, nie chcę, aby krzyczał, 

nim zaczniemy – rzucił Heinz i spokojnie patrzył, jak tłusty Ulf wierzgał i nieudolnie 

szamotał się, gdy polecenie było wykonywane. – A teraz zmykajcie, tylko pozbądźcie się 

wozu. 

Zostali sami w półmroku garbarni i wicehrabia w milczeniu obserwował 

przygotowania, jakie czynił Steiben. Zmarły Teodor wielokrotnie wychwalał 

umiejętności mistrza, Heinz nigdy jednak nie miał okazji podziwiać jego pracy od 

początku do końca. Dziś planował obejrzeć całe przedstawienie. 

Gdy małodobry był gotowy, Heinz podszedł do stołu i zdjął Ulfowi knebel. 

Przerażony mężczyzna złapał haust powietrza. 

– Za co? To jakaś pomyłka… Jestem tylko… 

Nie dokończył, gdyż Heinz zdzielił go w pysk. 

– To taki prezent, panie Taugen. Prezent od przyjaciela… – Uśmiechnął się 

lodowato, przysuwając bliżej zakrwawionej twarzy Ulfa. – Pamięta pan niejakiego 

Teodora von Britenbacha? 

Taugen zatrząsł się cały, z jego oczu popłynęły łzy. 

– O, widzę, że pan pamięta. A pamięta pan małą, uroczą Sigrid? – pytał dalej 

Heinz, tym samym tonem. 

Taugen pokiwał nerwowo głową, na tyle, na ile pozwalały mu więzy. 

– A teraz, Ulf, opowiesz mi o wszystkich innych osobach, które również 

pamiętasz. 

Poklepał związanego przyjacielsko po ramieniu, a potem, nie odrywając zimnego 

spojrzenia od rozszerzonych strachem oczu Taugena, zwrócił się do Steibena: 

– Proszę zaczynać, mistrzu. 

** ** **   

Altdorf, 22 Pflugzeit 2521 KI 

Świątynię Morra i przylegający do niej cmentarz Heinz odwiedził dwa razy, nim 

znów przyszło mu opuścić Altdorf. Pierwszy raz jeszcze tamtej tragicznej nocy, by 

w spokoju dopisać odpowiednie adnotacje do ksiąg, uwiarygodniając dwa nowe groby. 

Kolejny zaś kilka dni później, jako chorobliwie blady blondyn Moritz Kegel, wykonawca 

woli zmarłego Teodora Dietera Bacha i jego ukochanej Sigrid. Wtedy to osobiście 

dopilnował, żeby kamieniarze sprawnie postawili zamówiony wcześniej nagrobek.  

Prosta, kamienna brama pozbawiona była popularnego wizerunku kruka – miast 

niego widniała na niej czarna rzeźbiona róża, oplatająca kometę o dwóch ogonach. 

Zadbał również o to, aby fałszywe nazwiska wyryto w kamieniu w taki sposób, by wśród 

zdobnych ornamentów na wieki przetrwało miano Teodora von Breitenbacha i jego 

najdroższej siostry, Sigrid. 
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– To już ostatnia przysługa, jaką mogłem ci wyświadczyć, druhu – rzekł Heinz, 

kładąc ofiarę na chłodnym kamieniu grobu. – Do zobaczenia za jakiś czas! 

Odwrócił się i ruszył wąską żwirowaną aleją. Delikatnie prószył śnieg. Nieopodal 

czekała odziana w szare futro Anastazja. Podał jej ramię, a ona chwyciła je mocno, jakby 

pragnęła przytulić się do niego z całych sił. Przez dłuższą chwilę szli w milczeniu. 

– Jakob Osterwalsen, syn najwyższego sędziego, opuścił stolicę. Podobno udał się 

na wieś, do swojej ciotki – powiedziała Anastazja, gdy przechodzili pod ciężkim 

kamieniem głównej bramy Ogrodów Morra. 

– Cudownie… Przyda mi się teraz odpoczynek na wsi – mruknął Heinz. – Jedzie 

pani ze mną, pani hrabino? 

– Niepoprawny z ciebie żartowniś, wicehrabio! Nie zamierzam odwoływać 

umówionych spotkań. – Anastazja podjęła ich ukochaną grę, ciągle trzymając jego dłoń. – 

Ale może mnie pan odwiedzić przed wyjazdem. Powiedzmy, dziś wieczorem, o ósmej… 

– Nie wiem, czy znajdę czas, moja droga – zaśmiał się lekko, pierwszy raz od 

wielu dni. 

Daleko za nimi zostały, w wiecznej ciszy Ogrodów Morra, wyryte na nagrobku 

słowa: 

Za Bramą zaznali spokoju 

Mój miły Brat i Siostra moja 

Szlachetną złączeni miłością, 

Zwyciężyć której nic nie zdoła. 

 

 


