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Otwarcie 

Podobno gdy się człowiek zakocha, czyni głupoty a rozumu mu ubywa 

na podobieństwo goblina. To zdanie mocno poróżniło ojca i syna. Pierwszy 

uważał, że to gorzka prawda, przed której straszliwymi skutkami należy 

chronić bliskich za wszelką cenę. Drugi, że to wierutne kłamstwo, a miłość 

warta jest każdego kosztu. 

W dniu, w którym Heinz oznajmił swemu ojcu, Moritzowi von 

Hindenbergowi, trzy dobre wieści, we spokojnym dotąd dworze nieopodal 

Nuln zawrzało. Sędziwy mężczyzna utkwił pełne politowania spojrzenie  

w młodym oficerze, którego do tej pory uważał za idealnego pierworodnego. 

– Vereno, broń! Mój syn doznał zapewne straszliwego urazu głowy  

i plecie bzdury, za które, mam nadzieję, rychło będzie mnie przepraszał. 

Na szczupłej twarzy młodzieńca rysował się jednak upór. Przepraszanie 

było teraz przedostatnią rzeczą, jaką chciał uczynić. Rezygnacja z własnego 

zdania – ostatnią. I choć zażarta dyskusja z ojcem trwała już zbyt długo jak 

na ich zażyłe relacje, to nawet kwadrans wysłuchiwania rodzicielskich 

wrzasków nie zmienił jego postanowienia. 

– Kocham ją, ojcze! – Heinz zdecydowanie powtórzył pierwszą z wieści, 

a zaraz po niej usłużnie przypomniał ojcu drugą: – I bez względu na to, co 

sądzisz, zamierzam być z Livią! 

Poznaczona zmarszczkami i drobnymi brązowymi plamami drżąca dłoń 

zacisnęła się na kryształowym kielichu. Moritz von Hindenberg był wściekły  

i czuł się zdradzony. Może nie tak bardzo, jak wtedy, gdy zaufani stronnicy 

okazali się podstępnymi łgarzami i wycofali – okupione ciężką pracą i jeszcze 

cięższymi mieszkami – poparcie dla jego kandydatury na urząd szambelana 

dworu cesarskiego, a on popadł w niełaskę. Poddawanie się nie leżało jednak 

w jego naturze. Był niemal na wyciągnięcie ręki od owocu zemsty, której 

słodkiego smaku miał już niebawem zakosztować. Ci, którzy stanęli na 

drodze do realizacji jego celów, gorzko tego pożałują. 

Teraz jednak zastanawiał się: czemu i jego rodzony syn postanowił 

przyłączyć się do tej wyklętej bandy ludzi, którzy ranią jego uczucia? A co 

gorsza, czemu postanowił urządzać skandal akurat, gdy polityczna kariera 

rodu zaczynała odżywać? Nie znalazł na to innej odpowiedzi, niż nagłe 

ujawnienie się wrodzonej głupoty dziedzica, którą ten zapewne wziął po 

swojej durnowatej mamuni, niech ją Morr zabierze. 

– Ty bezczelny, arogancki smarkaczu! Jesteś von Hindenberg! VON! – 

Czerwone oblicze ojca wykrzywił grymas wściekłości. – Wychowałem cię, 

opłaciłem twoją edukację, zapewniłem najlepsze szkoły i błyskotliwą, a co 
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ważniejsze, bezpiecznie zaplanowaną karierę w armii. Wszystko zawdzięczasz 

mnie, głupcze! Beze mnie jesteś nikim! 

– Więc będę nikim – odrzekł głucho syn. – Ale będę z nią! 

– Czy ci się to podoba, czy nie, jesteś von Hindenberg! Krew z krwi!  

A tym rodem rządzę ja! I to ja wybiorę kobietę, którą pokochasz i która da ci 

dziedzica! I powiem to ostatni raz: to nie będzie ta zapchlona suka, ten 

bękart guwernantki!  

W lodowatym spojrzeniu stalowych oczu syna Moritz dostrzegł jedynie 

determinację, wściekłość i pogardę. Nie pamiętał, by te oczy patrzyły na 

niego kiedyś w ten sposób. Co gorsza, nie był sobie nawet w stanie 

wyobrazić, że mogłyby tak patrzeć na kogokolwiek. Chłód, jaki się w nich 

czaił, potęgowany aroganckim, bezczelnym wręcz błyskiem, nie wróżył nic 

dobrego. Jawił się raczej niczym refleks księżycowego światła na ostrzu 

sztyletu. Stary szlachcic uświadomił sobie, że od dłuższej chwili milczy  

i zastanawia się, co tak naprawdę przez ostatnie dwa lata robił w wojsku jego 

syn. 

– Na to już za późno – spokojnie, wręcz przeciągle rzekł Heinz. Głos 

miał obcy, pełen zimna tak doskonale pasującego do lodu spojrzenia. – 

Napatrz się teraz dobrze, ojcze, bo bogowie mi świadkiem, że jeśli nie cofniesz 

tych słów... 

– To co?! Obrazisz się i zrezygnujesz z połowy pensji?! – grzmiał 

szlachcic. 

Młodzieniec zacisnął wąskie usta, odwrócił się powoli i ruszył w stronę 

drzwi. 

– Jak śmiesz wychodzić, gdy rozmawiamy! – wrzasnął Moritz, 

podrywając się z fotela. – Słuchaj, ty bezczelny... 

– Dość mam już twoich słów! – Heinz przerwał ojcu w pół zdania. –  

I dość tego rodu! Dość, zrozumiałeś?! Jeśli nie wróci ci rozum, ojcze, to już 

nigdy nie ujrzysz ani mnie, ani mej żony, ani mego syna! – wykrzyczał, stojąc 

w otwartych drzwiach.  

Nim oszołomiony ojciec zdołał złapać oddech, Heinz był już w połowie 

korytarza. Minął niemal kamienne posągi służby, która przedłożyła 

zdumienie nad profesjonalizm i stała z rozdziawionymi gębami. Odtrącił 

wyciągane ku niemu, drżące od płaczu ramiona matki. Wtedy dobiegły go 

ostatnie słowa, jakie przyszło mu usłyszeć od ojca. 

– Przeklinam dzień, w którym przyszedłeś na świat! Klnę się na bogów, 

nie jesteś już moim synem! Nigdy nie byłeś! Nikomu nie wolno mnie 

ignorować, nawet kanclerzowi Imperium! 
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Heinz nie odwrócił się, nawet na moment nie zwolnił kroku. Odszedł  

z domu tak, jak stał, w takt pełnych jadu wrzasków własnego ojca i rwącego, 

gorzkiego płaczu matki. Czuł, że to jedyne, co może w tej sytuacji zrobić.  

Dopiero kilka godzin później Moritz von Hindenberg pojął trzecią wieść, 

jaką tego dnia przekazał mu młodzian, którego do tej pory uważał za syna. 

Głosiła ona, że dwie poprzednie wiadomości są raczej meldunkami niż 

wyrażeniem planów, a Heinz nie tylko kocha Livię, ale na dodatek naprawdę 

zamierza z nią być, bo zdążył ją w sekrecie poślubić, a co gorsza – spłodzić  

z nią dziecko. I o ile bękart był akurat najmniejszym problemem, to 

mezalians, którego dopuścił się Heinz, i cień, jaki tym położył na własny ród, 

stał się dla Moritza niewybaczalną zdradą. Urazę i obrzydzenie, jakie zrodziły 

w nim uczynki syna, szlachcic zamierzał pielęgnować w sobie aż do śmierci.  

*** 

Choć minął rok, Heinz Fryderyk Hindenberg nie żałował swojej decyzji. 

Owszem, bywały chwile zwątpienia, ale mijały szybko, odganiane delikatnym 

dotykiem dłoni ukochanej bądź radosnym śmiechem synka. Mały Thomas 

stał się oczkiem w głowie młodego ojca. Nie było dnia, by Heinz nie starał się 

jak najlepiej zapewnić mu godnego życia. Sam przywykł do tego, co 

najlepsze, wychowywany w dostatku. Pragnął więc dać to samo swoim 

bliskim. 

Dziękował boskiej opatrzności za pomoc, jaką okazała mu matka 

chrzestna, daleka kuzynka matki. Stara ciotka Henrietta jako jedyna z całej 

familii nie odwróciła się od niego. Przyjęła go pod swój dach, oddając do 

dyspozycji niewielki, lecz zacny dworek nieopodal Altdorfu. Z miejsca też 

pokochała młodziutką Livię i maleńkiego Thomasa. Z tego, co wiedział Heinz, 

Henrietta próbowała kilkukrotnie apelować do Moritza von Hindenberga  

i prosić, by pogodził się z synem. Jednak na nic się to nie zdało. Szlachcic 

uparcie tkwił w swoim postanowieniu, do tego stopnia, że na drodze sądowej 

pozbawił pierworodnego prawa do tytułu. Heinz spodziewał się tego –  

w końcu nie był jedyną mocną kartą w talii ojca. Życzył nawet młodszemu 

bratu siły i wytrwałości w spełnianiu ojcowskich oczekiwań, ale list z tymi 

słowami zapewne nigdy nie dotarł do adresata, spalony w kominku ciemnego 

gabinetu starego Moritza. 

Zdołali opuścić Wissenland, nim wpływy ojca odebrały mu oficerskie 

szlify, więc dalej służył w armii. Wkrótce nadarzyła się okazja, by zapewnić 

ukochanej rodzinie lepsze życie. Ciotka, korzystając ze swoich rozległych 

znajomości w stolicy, dopomogła Heinzowi w zdobyciu pozycji na cesarskim 

dworze. A bardziej po prawdzie, otworzyła przed nim tylko drzwi 

odpowiednich salonów – resztę młodzieniec uczynił sam.  
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Wrodzona inteligencja, doprawiona oszlifowanym w armii sprytem, 

wręcz niebywały zmysł obserwacji innych ludzi, a co najważniejsze – 

niezłomna wola, cięty język i odwaga ocierająca się niemal o brawurę szybko 

przyniosły mu profity. Zyskiwał uznanie, a często i przysługi, u coraz to 

bardziej prominentnych osób. I choć tryb życia, jaki zaczął prowadzić, wręcz 

sprzyjał zmianom nawyków czy bardziej swobodnym zachowaniom, Heinz 

wciąż z radością wracał do ukochanej małżonki. 

Szybko zrozumiał, że nie może sobie pozwolić na odtrącanie damskich 

dłoni, które chętnie kładły się na jego ramionach, a potem z wdzięcznością 

otwierały przed nim drzwi kolejnych ważnych salonów. Tak to już bywa, że 

czasem droga do oficjalnych komnat wiedzie wpierw przez sypialniane 

alkowy, ale pobyty w nich traktował wyłącznie jako część wysiłku 

wkładanego w rozwój kariery. 

Pomimo wielu sukcesów wciąż uparcie trwał w postanowieniu, że 

będzie trzymał Livię z dala od zepsutego dworu Altdorfu. Oznaczało to 

jednak, że widywał ją coraz rzadziej, co mocno go trapiło. Dlatego też 

celebrował każdą chwilę spędzaną w małym dworze ciotki, daleko od zgiełku 

tłocznych ulic stolicy i brudu salonowych intryg. Równocześnie jednak  

w politycznych rozgrywkach było coś upajającego. Młody Hindenberg nie 

wyobrażał już sobie bez nich życia. 

Potrafił z łatwością obserwować sznurki, jakie łączą, a czasem krępują 

możnych, ujmować je subtelnie, niezauważenie mocniej zaciskając w garści, 

a potem umiejętnie za nie pociągać tak, by marionetki tańczyły posłusznie. 

Było w tej delikatnej rozgrywce coś porywającego, kuszącego i ekscytującego 

niczym w najzacieklejszym pokerowym pojedynku. Tak, Heinz Hindenberg 

miał talent do tej gry. Lubił, a co ważniejsze – umiał ryzykować. Blefował 

niemal równie dobrze, jak władał szpadą. Instynktownie wyczuwał zamiary 

współgraczy i zazwyczaj wyprzedzał ich posunięcia o jeden krok. Akurat ten, 

który decydował o zwycięstwie. 

Najzabawniejsze w tym wszystkim było jednak to, że w większości 

przypadków nikt nawet nie zdawał sobie sprawy, że Hindenberg gra przy tym 

samym stoliku. Sądzono nawet, że brzydzi się kartami intryg. Może właśnie 

dlatego ludzie chętnie pokazywali mu te, które akurat mieli na ręku, bądź 

nieostrożnie je odsłaniali, niewprawnie próbując ukryć prawdę przed jego 

wzrokiem. 

Byli jednak w Altdorfie i tacy, którzy doskonale orientowali się  

w poczynaniach młodego oficera. Jednak nie przeszkadzali mu w nich, 

spokojnie obserwując, dokąd go zaprowadzą. Z rosnącym zainteresowaniem 

śledzili każdy krok Heinza, czasem delikatnie kierując go w odpowiednią 

stronę. Wśród tych ludzi był Siegfried von Walfen, Kanclerz Reiklandu – 

jeden z najważniejszych graczy przy cesarskim pokerowym stole.  
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Teraz jednak młodzieniec niebezpiecznie zbliżył się do pewnej 

wyrafinowanej, prowadzonej od dłuższego czasu rozgrywki. Co prawda nikt 

go do niej nie zapraszał – można rzec, Hindenberg sam dosiadł się do stolika, 

choć wyglądało bardziej, jakby wziął go za suto zastawiony bufet i zajadał się 

ze smakiem. A co ważniejsze, zapewne nawet w najmniejszej części nie 

pojmował, że toczy się przy nim jakaś gra. Kanclerz długo rozważał, czy nie 

przepędzić nieproszonego gościa, lecz dostrzegał wielkie korzyści płynące  

z jego roli. Bo skoro sam Hindenberg nie wiedział, że bierze udział  

w rozgrywce, to tym bardziej nie mogli dostrzec tego inni gracze, skupieni 

teraz wyłącznie na kartach. Zwłaszcza że niektórzy z nich rezydowali daleko, 

a to w Tilei, a to w Bretonii czy Kislevie. 

Miał więc w zanadrzu nową karcianą figurę, którą musiał za razem  

i sprawdzić, i wywindować w górę. Z odpowiednią ostrożnością i wielkim 

wyczuciem kanclerz dopomógł sędziwemu altdorfskiemu hrabiemu Alfredowi 

von Bildhofenowi wpaść na genialny pomysł, aby staruszek wziął Heinza pod 

opiekę, a gdy ten się sprawdzi, usynowił. Oczywiście, młodzieniec musiałby 

wcześniej udowodnić, jak bardzo lojalny i oddany potrafi być dla nowej 

familii. Na razie jego zachowanie rokowało bardzo dobrze, co tym bardziej 

cieszyło kanclerza. Cenił zarówno lojalność, jak i oddanie. W przypadku 

Heinza nie były one jednak ślepe, a jak wiedział kanclerz, takich ludzi należy 

umiejętnie hartować niczym stal. Należało tylko znaleźć odpowiedni ogień  

i odpowiedniego kowala. 

Czekanie 

– O Hindenbergu robi się coraz głośniej – powiedziała elegancko 

ubrana kobieta, zajmując miejsce w fotelu. Szczupłą dłonią odgarnęła znad 

wysokiego czoła kosmyk białych włosów. 

Kanclerz von Walfen wyprostował się z ukłonu i również usiadł, 

sięgając po szklankę. Kostki lodu zadźwięczały wesoło, zalewane falami 

bursztynowego trunku. 

– Owszem, nie ma się czemu dziwić. Młodzieniec pozbawiony tytułu,  

a robi karierę na altdorfskich salonach – odrzekł. 

– Mówiłam o jego ojcu. Wywalczył sobie zacną pozycję  

w Wissenlandzie, już niemal szepta do elektorskich uszu. I niestety, coraz 

bardziej mnie to niepokoi. Ludzie jego ambicji, raz odrzuceni, długo chowają 

urazę. Zwłaszcza w świetle ostatnich raportów, wedle których coraz częściej 

kontaktuje się z zięciem hrabiego Bildhofena, tym gapowatym Rufusem 

Telerem. 

– Pozwól, że przypomnę, iż nadal nie mamy żadnych dowodów na 

powiązanie Rufusa z kultem Nowych Dróg. Nic ponad przeczucie. 
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– Ile razy stawiałeś wszystko na tę kartę, Siegfriedzie? 

– W młodości? – Mężczyzna uśmiechnął się lekko, a jego poznaczona 

zmarszczkami twarz na moment się rozpromieniła. – Zbyt często, o pani. 

Teraz wolę polegać na potwierdzonych informacjach, nim naślę Inkwizycję na 

rodzinę hrabiego Bildhofena i stracę wiernego oraz ważnego poplecznika 

cesarza. 

Kąciki bladoróżowych ust ożywiających alabastrową biel szczupłej 

twarzy powędrowały do góry. Odpowiedź Walfena wyraźnie kobietę 

rozradowała. W jej ripoście nie było jednak słychać nawet śladu tej emocji: 

– Uważaj tylko, byś przez swoją ostrożność nie stracił go dosłownie. 

Walfen zatopił spojrzenie w czarnych i niemal pozbawionych białek 

oczach rozmówczyni. Szanował to, że zawsze zachowuje ona czujność  

i w przeciwieństwie do innych, zdaje się patrzeć daleko w przód, obmyślając 

nawet dalekosiężne konsekwencje każdego czynu. Słyszał, że to typowe dla 

przedstawicieli elfiej rasy. 

– Co do Moritza von Hindenberga, to może szuka sposobu, by znów 

dopiec synowi? – zauważył kanclerz, lecz bez wielkiego przekonania w głosie. 

– Nie łączyłbym od razu tych spraw. Przynajmniej na razie. 

– Też bym wolała taką wersję. Pozostaje jeszcze pytanie, czy 

rzeczywiście możemy być już pewni, że młody Heinz nie jest zamieszany  

w całą tę grę. 

– Moja droga pani, on w niej siedzi po uszy. Lecz nie sądzę, by kłótnia  

z rodziną i pozbawienie go tytułu były częścią jakiegoś większego planu. 

Nawet przy założeniu, że nie możemy zbytnio ufać Moritzowi Hindenbergowi, 

nie przekreślałbym jego syna. Ba, wydaje mi się, że stary szlachcic jest nieco 

zaskoczony pojawieniem się tego gracza. I to może być nasz atut. Wiesz, 

pani, ojcowska miłość i wszystkie związane z nią wahania przy 

podejmowaniu pewnych drastycznych decyzji... Ja na jego miejscu zapewne 

bym się zawahał. 

Kobieta zmrużyła oczy, przekręciła lekko głowę w lewo, odwracając 

wzrok od rozmówcy, i utkwiła spojrzenie w zdobionym złotem imperialnym 

godle, dumnie wiszącym nad wygasłym kominkiem. Dziś nie miała ochoty 

dostrzegać cienia dawnego strapienia, jaki zagościł na obliczu mężczyzny. 

Znała Siegfrieda, odkąd jako młodzieniec zagościł na cesarskim dworze, na 

który sama go sprowadziła. Dopomogła mu w zdobyciu tytułu kanclerza  

i ceniła sobie ich trwającą latami współpracę oraz oddanie, z jakim Siegrfied 

służył cesarzowi. Znała też jego krwawą i bolesną cenę. Nie lubiła jednak, 

gdy jej podwładni pozwalali sobie okazywać choć cień bólu, który nosili  

w sercu. Mogło to bowiem prowadzić do zwątpienia w słuszność ich czynów, 

a to nie było akceptowalne. 
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– Ale się nie zawahałeś, mój drogi Siegfriedzie, wiedząc, że twoja 

decyzja jest właściwa – przypomniała chłodno. 

– I dlatego nie mam już syna. 

– I dlatego nadal jesteś kanclerzem – dodała, wstając z fotela i ruszając 

do drzwi. – Odeślij Heinza Hindenberga ze stolicy – poleciła. 

– Zawsze ostrożna, moja pani – zauważył kanclerz, pospiesznie 

wracając myślami do bieżących spraw. 

– Niech ambasador Immanuel Reikenhart weźmie go pod swoje 

skrzydła. Raz, że trochę nam go poduczy, bo młodzieńcowi wiele jeszcze 

brakuje, a wszystkiego nie nadrobi wrodzonym sprytem. Dwa, że Reikenhart 

potrzebuje teraz pomocy w Tilei. 

Kanclerz wstał, kłaniając się nisko. Jego spotkanie z Linvircoranell 

Poranną Zorzą, osobistym cesarskim doradcą do spraw sztuki, dobiegło 

końca. 

*** 

Niespełna kilka tygodni po tym, jak wziął pod opiekę Heinza, 

uradowany hrabia Bildhofen nie mógł się nachwalić własnej przebiegłości  

i z radością opowiadał kanclerzowi Walfenowi, jak pomocny okazał się już 

młodzieniec. Kanclerz kiwał głową z aprobatą. 

– Dobrze uczyniłeś, wybierając go, Alfredzie – pochwalił starego 

hrabiego. 

– Mówię ci, Siegfriedzie, miałem nosa – uśmiechnął się Bildhofen. 

– Szkoda tylko, że brak mu obycia w wielkim świecie... – Von Walfen 

zawiesił na moment głos, łowiąc wzrokiem zaciekawione spojrzenie 

rozmówcy. 

– Co też opowiadasz, przyjacielu? Przecież młody bywał na wielu 

imperialnych dworach. 

– A nie myślałeś o tym, by go wysłać gdzieś dalej? Wspominałeś chyba 

kiedyś: ludzie uczą się, podróżując, i każdy, kto chce coś znaczyć  

w Imperium, powinien wpierw obejrzeć inne kraje. 

– Owszem, moje słowa, Siegfriedzie – przyznał hrabia. Głęboka bruzda 

odmalowała się na jego czole, gdy pogrążył się w rozmyślaniach. 

– To dobry pomysł, Alfredzie – pochwalił kanclerz, uśmiechając się 

promiennie 

– Jak tak nad tym myślę, to czemu nie... Mam przecież przyjaciela  

w odległej Tilei, pana Reikenharta. 
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– Rzeczywiście! – rozpromienił się kanclerz. – Ambasador Reikenhart, 

że też sam na to nie wpadłem. Z radością ugości twojego wysłannika, a i ty 

przy okazji sprawdzisz, jak się mają sprawy na dalekim południu. 

– Dokładnie to samo przyszło mi do głowy, Siegfriedzie.  

– Twoje pomysły nie przestają mnie zaskakiwać. Podróż do Tilei wiele 

nauczy młodzieńca. Nie każdego stać na taki luksus, nawet ja ograniczam 

wysyłanych tam posłańców, a zebrało mi się już kilka zaległych listów...  

– Po co masz posyłać obcych, skoro mój chłopak wybiera się w podróż? 

Przekaż wszystkie listy jemu. 

– Sądzisz, że to dobry pomysł? – zawahał się kanclerz, pocierając  

w zamyśleniu podbródek. 

– Drogi Siegfriedzie, sam mówiłeś, że nie liczy się pomysł, tylko łeb, 

który go wymyślił. A co do tej głowy – stary hrabia wskazał wąskim palcem 

swoją siwą skroń – chyba nie masz wątpliwości? 

– Przekonałeś mnie. Będę wdzięczny, jeśli twój młodzieniec zawiezie 

wiadomości ambasadorowi Reikenhartowi. Skoro i tak już się tam wybiera... 

*** 

– Kochany, zaczynam się o ciebie martwić – szepnęła Livia, wtulając się 

w niego. – Mam wrażenie, że myślami wciąż jesteś w Altdorfie. 

– Przestań, moja droga. – Uśmiechnął się promiennie, całując ją  

w czoło. – To Altdorf ma stale wrażenie, że myślami wciąż jestem przy tobie. 

– Mhm... Ja nie mam trzech lat jak Thomas. – Livia obróciła się 

delikatnie i spojrzała mu w oczy. – Co cię trapi, mężu? 

Mężczyzna wciągnął powietrze głęboko do płuc i powoli wypuścił. Takie 

proste pytanie – pomyślał – a mógłbym na nie odpowiadać godzinami. 

Zbytnio był szczęśliwy z powrotu do domu, a także zbyt spragniony 

pieszczoty ukochanego ciała Livii, by psuć tę chwilę rozterkami. Lecz 

spojrzenie żony nie dawało mu wyboru. 

– Dostałem bardzo ciekawą propozycję od hrabiego Bildhofena. 

Pamiętasz, wspominałem ci już o panu Immanuelu von Reikenhart. 

Kobieta przytaknęła energicznie, a ciemne niczym heban włosy 

odsłoniły jasny policzek i zsunęły się na poduszkę. Heinz podniósł się lekko 

w pościeli i oparł na jednej ręce, zwracając ku żonie. 

– Masz na myśli tego ambasadora Imperium w Tilei? 

– Dokładnie tego samego. Otóż mój patron zaproponował mi, bym 

wybrał się z wizytą do Tilei i podjął choć na krótko służbę u ambasadora. 
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– Ale odmówiłeś? – dokończyła z nadzieją Livia. 

W odpowiedzi sięgnął ustami jej smukłej szyi. Objęła go mocno  

i ucałowała namiętnie. Dopiero jakiś czas później, gdy znów nacieszyli się 

swoim towarzystwem, obdarzając pieszczotami i dzieląc rozkoszą, wrócili do 

porzuconego tematu. Było już grubo po północy, przez okno do pokoju sączył 

się słaby blask Manslieba. Livia leżała z przymkniętymi powiekami, 

uspokajając oddech. Heinz wpatrywał się w nią z zachwytem, podziwiając 

każdy centymetr pięknego ciała. 

– Wyjedziesz? – spytała. 

– Wygląda na to, że tak. To niepowtarzalna okazja. Hrabia Bildhofen 

bardzo mi ufa, nie mogę go rozczarować. Wiesz, ile to dla nas znaczy. 

Zresztą, Imperium inwestuje coraz więcej w handel z Tileą, będąc na miejscu 

mogę zdobyć dobre kontakty. A to da nam sporo korzyści. 

– Nam? 

– Mnie, tobie, Thomasowi. Pomyśl, kochana, już niebawem zyskam 

dobre nazwisko, a przy niewielkiej inwestycji może zaczniemy pośredniczyć  

w wymianie towarów. Kupcy ciągle poszukują nowych rozwiązań. 

– A ty ciągle szukasz sposobu, by uciekać od żony – wygarnęła mu, 

rozgoryczona. 

– Liv, wiesz, że to nie tak... – Objął ją i mocno utulił. – Kocham cię. 

– Tak jak miłujesz żonę sędziego albo tę nową dwórkę szambelana? – 

wypaliła, wyrywając się z jego uścisku. – Nie sądziłeś, że się dowiem?! No cóż, 

twoja ciotka po koniaku potrafi szepnąć kilka słów o rzeczach, które ją 

martwią! 

– Nic nie rozumiesz, kochana. Dwór rządzi się swoimi prawami, a ja 

muszę grać według tych zasad, dla naszego dobra! 

– To zabierz mnie do Altdorfu! Może i ja zacznę dla naszego dobra 

rozkładać nogi przed możnymi, wtedy szybciej zrobisz karierę?! 

Poderwał się na równe nogi, a grymas wściekłości wykrzywił jego 

twarz. Wolałby, aby Livia po prostu wymierzyła mu policzek. 

– Czasem muszę robić rzeczy, które mnie nie radują a nawet 

przepełniają obrzydzeniem. Ale nie żałuję, bo jest to jedyna droga do naszego 

wspólnego dobra – wycedził, próbując opanować narastającą w nim złość.  

Livia spojrzała w zdumiewająco chłodne, stalowe oczy męża. Między 

ukrytą w nich chwilową wściekłością i stałą miłością czaiła się nieznana 

dotąd kobiecie determinacja. Inna od tej, z jaką walczył o ich wspólne życie 

kilka lat temu. 
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– Bogowie, ustrzeżcie mnie przed dniem, kiedy mój mąż będzie tymi 

słowami tłumaczył krew na swoich rękach! – szepnęła. 

Momentalnie uszła z niego wszelka złość. Usiadł obok żony, obawiając 

się, że ucieknie od jego bliskości. Lecz Livia po prostu oparła głowę o ramię 

męża, dając tym wyraz najszczerszych uczuć. 

– Przepraszam, najdroższa – rzekł cicho, całując jej skroń. – Myśl, że 

zaczęłaś się mnie bać, jest dla mnie piekłem. 

– Ja nie boję się tego, jaki jesteś, Heinz. Ja boję się tego, jaki możesz 

się stać. Czuję tego wilka, którego nosisz pod skórą. Wiem, że to silne  

i szlachetne zwierzę, że walczy o dobro stada, kochany. Ale po prostu nie 

sądzę, bym nadawała się na wilczycę... 

Heinz Hindenberg nie odpowiedział. W ciszy rozważał, jak wiele prawdy 

kryło się w słowach żony. Doskonale wiedział, jaką grę rozpoczął w Altdorfie, 

rozkochał się w niej, kuszony urokiem stawki, o jaką się toczy. Do tej pory 

sądził jednak, że nie poddał się jej regułom, że wiele go różni od pozostałych 

graczy. 

Livia zasnęła, a on dalej siedział w fotelu, smakując w ustach słodycz 

burbona i wpatrując się w ciemny krajobraz za oknem. Wierzył, że żona 

myliła się co do tego, ile jest gotów zrobić, by wygrać. Owszem, znał nieczyste 

zagrywki, nie wstydził się ich wykorzystywać. Lecz nie plamiły one jego rąk 

niczyją krwią. Gorycz obrzydzenia pojawiła się na samą myśl o takim 

scenariuszu. Przecież wyeliminowanie córki i zięcia starego hrabiego 

ugruntowałoby jego pozycję i dzięki temu nie musiałby babrać się 

zdobywaniem wpływów drogami, które dziś potępiła żona. Heinz wiedział 

doskonale, że pula leżąca na stole nie jest warta takich czynów, i dlatego 

nigdy nawet nie brał ich pod uwagę. Lecz jak sądził, powiedzenie o tym Liv 

raczej by jej nie uspokoiło. 

Zdarzało się, że niektórzy jego oponenci, odchodząc od stołu jako 

przegrani, nazywali go pozbawionym zasad skurwielem. Mylili się. Heinz miał 

bowiem swoje zasady. Jedna z nich głosiła, że opłaca się sięgać tylko po 

środki, które odpowiadają stawce, o jaką się gra. Nie warto strzelać z armaty 

do wróbla, jak mawiali nulneńscy artylerzyści. 

Upijając kolejny łyk trunku, Heinz pomyślał, że są przecież takie 

pokerowe stoliki i takie leżące na nich pule, że nawet karty zawierające 

ciężkie grube berty wydawały się do nich pasować, a siedzący przy nich 

gracze nie bali się zagrywać nie tylko czarnymi kartami szantażu i podstępu, 

ale i ociekającymi czerwienią kartami zbrodni. Jednak nawet dziś mężczyzna 

nie potrafił znaleźć odpowiedzi na pytanie, co byłoby warte takich środków. 

Uśmiechnął się z ulgą, dziękując bogom, że jego upodobanie do 

hazardu jest na tyle delikatne, iż trzyma się z daleka i od takich stolików,  
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i od takich stawek. Wstał z fotela, wchodząc w blask księżycowej poświaty 

wlewającej się do pokoju. Odstawił pustą szklankę i zamknął okno. Nim 

zasłonił kotary, rzucił jeszcze jedno spojrzenie na daleką, ciemną linię drzew 

i jaśniejsze płachty pól. 

Gdzieś w oddali zawył wilk, zwołując resztę stada. 

*** 

Listy, które kilka miesięcy później przywiózł z Tilei młody Hindenberg, 

ucieszyły kanclerza. Ambasador von Reikenhart, zgodnie z kierowaną ku 

niemu prośbą, zwrócił szczególną uwagę na zachowanie Heinza. W subtelny 

sposób, właściwy dobremu mentorowi, ujawnił przed nim część swojej wiedzy 

i umiejętności. Jak przypuszczał Walfen, Immanuel Reikenhart również 

dostrzegł w młodzieńcu wiele zalet i predyspozycji niezbędnych w fachu, do 

którego przymierzał go kanclerz. 

Teraz Walfenowi zostało rozstawić na drodze Heinza inne pionki, w tym 

smukłą figurę panny Kateriny – jego ulubionej mistrzyni eliksirów, w tym 

również tych kradnących życie – i obserwować grę. Zamierzał jednak 

przyspieszyć pewne wydarzenia, bo sytuacja w Imperium znacząco się 

zmieniła. 

Od dłuższego czasu do kanclerza napływało coraz więcej niepokojących 

wieści. Nawet stolica zaczynała się powoli gotować, gdzieś pośród swoich 

mrocznych zaułków. Na ulicach ginęło coraz więcej ludzi, a straż miejska 

była bezsilna. Teraz problem ten zaczął dotykać również możnych. 

Morderstwa stawały się coraz bardziej bezczelne, a winny nadal unikał 

złapania. Inkwizycja popadła w niezdrowe ożywienie, łomocząc do coraz to 

nowych drzwi. Choć z niechęcią, Walfen musiał przyznać, że chwilowo 

fortuna mu nie sprzyja. Wiele tropów okazało się ślepych, a łańcuszek 

spiskowców, których miał na oku, rwał się podobnie jak sznurki, za które 

decydował się pociągać kanclerz. 

Praca pochłonęła go tak bardzo, że niemal kompletnie zapomniał  

o Heinzie, gdy ten rezydował w Tilei, a nawet chwilę po tym, jak wrócił  

i utknął z żoną w rezydencji ciotki. Najwidoczniej młodzieńcowi nie spieszyło 

się wracać na salony. Dziś jednak, czytając kolejny raz raport od von 

Reikenharta, kanclerz powrócił myślami do figury młodego Hindenberga.  

I przyznał w duchu, że jego absolutna nieznajomość faktu, iż wplątał się  

w przybierającą coraz to mniej przewidywane kształty intrygę, mogłaby teraz 

nieco namieszać w rozgrywce. Obawiał się tylko, że obu stronom. Bez 

względu na to postanowił, że zaryzykuje. 
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Postawienie 

Po powrocie z Tilei Heinz przekazał wieści staremu hrabiemu 

Bildhofenowi, po czym od razu opuścił Altdorf. Co prawda zgodził się 

niebawem wrócić do odległej krainy i znów służyć ambasadorowi i jego 

uroczej – choć jak z pewnym niezadowoleniem odnotował, zbyt małoletniej – 

córce Anastazji, ale na razie nie zaprzątał sobie tym głowy. Cieszył się 

spokojem u boku żony, znalazł czas na zabawę z synem. Z radością 

zauważył, że ponownie dostrzega takie drobnostki, jak rozkwitające na 

wiosnę pąki róż. Musiał przyznać, że odpoczynek od dworu stolicy bardzo go 

zmienił, co zapewne cieszyło Livię. 

Sielankę zaburzyły jednak wiadomości od jego patrona. W mieście nie 

działo się najlepiej, ale starego hrabiego bardziej niż fakt grasującego 

mordercy interesowały zakusy politycznych przeciwników, którzy chcieli 

osłabić jego rodzinę. Heinzowi nie zostało więc nic innego, jak znów zawitać 

w Altdorfie. Pożegnał się z ukochaną żoną, obiecując, że teraz już nie 

dopuści, by sprawy stolicy na długo ich rozdzieliły. 

*** 

– No w końcu – stęknął hrabia, witając wchodzącego. – Myślałem, że 

nie ujrzę cię jeszcze tego wieczoru, synu. 

– Kazałeś mi przybyć natychmiast, panie, więc jestem – Heinz 

wyprostował się z ukłonu. 

– Jedyny, który mnie nie rozczarowujesz – westchnął hrabia. – Mąż 

mojej córki popadł ostatnio chyba w jakieś kłopoty. Znowu przybiegła do 

mnie zapłakana. Obawiam się, że może chodzić o duże pieniądze. Znasz jego 

upodobanie do grania w kości... Honor nie pozwoli mu poprosić o pożyczkę, 

martwię się więc, że może szukać pieniędzy w jakiś głupi sposób. 

– Zajmę się tym, panie – zapewnił Heinz. 

– Lecz zrób to delikatnie, nie chciałbym niepotrzebnie denerwować 

córki, która już niemal jest twą siostrą – staruszek uśmiechnął się  

z nieukrywaną radością. A po chwili zdał sobie sprawę z tego, iż 

wspominanie teraz o rodzeństwie było sporym nietaktem, i posmutniał. 

– Oczywiście, panie – odrzekł niewzruszony Heinz.  

– Chłopcze, jeśli chciałbyś po prostu porozmawiać, ja mam czas. 

Hindenberg miał już grzecznie podziękować za troskę i wyjść, lecz coś 

w spojrzeniu starca powstrzymało go. Zachęcony gestem rozmówcy, sięgnął 

po szklanicę bourbona i oparł się o komodę. 
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– Trudno jest się pogodzić z wiadomością o śmierci młodszego brata – 

rzekł w końcu. – I to tak tragicznej. Żałuję, że nie było mnie w Imperium, 

przy nim... 

– Ojciec się odzywał? – spytał hrabia. 

– Oszalał. Stracił właśnie dziedzica. 

– Na jego miejscu rychło bym się do ciebie odezwał. Krew to krew,  

a tragedia potrafi czasem położyć kres waśniom. 

– Jesteście zupełnie inni, panie – ze smutkiem ocenił Heinz. – Mój 

ojciec... Jeśli nawet w końcu się odezwie – skłamał Heinz – to będzie to 

podyktowane wyłącznie troską o ród. Niczym innym. 

Troska, jaka odmalowała się na twarzy sędziwego mężczyzny, 

zaskoczyła Heinza. Nie przywykł, by rodzony ojciec okazywał mu kiedyś tyle 

uczucia, nie oczekiwał go więc tym bardziej po przybranym opiekunie. Tym 

większy był niesmak, który wywołało samo wspomnienie jedynego listu od 

ojca, jaki dostał od kilku lat. Jego treść była tak szalona, że litery 

poszczególnych słów na stałe wyryły się w pamięci Heinza. 

Zdradziłeś mnie, więc nie będzie cię przy moim boku, gdy zła passa 

odwróci się od rodu von Hindenberg. Ale wrócisz jeszcze, na kolanach, 

skomląc o łaskę. Tak jak wrócą wszyscy, którzy się ze mną nie liczyli. Ich dni 

są policzone, a nasza potęga nieunikniona. 

Młody mężczyzna żałował, że nie pogodził się z ojcem, nim ten 

postradał rozum. Co gorsza, od kilku tygodni zastanawiał się, czy gdyby 

kilka lat temu postąpił inaczej i został w domu, to zdołałby uchronić brata 

przed nieszczęściem. Tym bardziej nie chciał teraz wracać do stolicy. 

Ukojenie i spokojny sen przynosił mu tylko łagodny dotyk dłoni Livii. Ale 

teraz nie miał wyboru. 

*** 

Sprawą zięcia Bildhofena zajął się niezwłocznie. Tym razem, bogatszy  

o nauki ambasadora Reikenharta, postępował niezwykle delikatnie. Opłacił 

odpowiednich ludzi, by śledzili Rufusa Telera, sam zaś łowił na jego temat 

wszelkie informacje pojawiające się zarówno w oficjalnych salonach, jak  

i mniej reprezentacyjnych miejscach, choćby w nocnych klubach  

i szemranych spelunach, które teraz stały mu się niemal drugim domem. 

Pomimo wiszącego w atmosferze Altdorfu zagrożenia, związanego  

z rosnącą liczbą morderstw, gości w przepełnionych dymem lokalach nie 

ubywało. Spotkać można było wśród nich szlacheckich utracjuszy, 

kanciarzy, oszustów i naciągaczy oraz całe mrowie zwykłych uliczników. 
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Heinz jednak nie brzydził się tym światem. Wynajęci ludzie informowali go, 

gdzie chadza Rufus, sam zaś pilnował reszty, będąc stale w pobliżu. 

Gdy pewnej nocy opuszczał „Starego wiarusa”, jedną z najbardziej 

nieciekawych spelunek, jakie hodowała na swoim łonie stolica Imperium, 

zderzył się z pewnym zdenerwowanym jegomościem. Jedno spojrzenie 

wystarczyło, by zauważyć ślady świeżej krwi plamiące jego koszulę. Drugie 

zaś, by ocenić, że noszący ją wysoki chudzielec zdążył zmienić mankiety, 

gdyż czystość tych, które okrywały nadgarstki, nie przystawała do reszty 

odzienia. Heinz odprowadził go wzrokiem, upewnił się, że kojarzy twarz  

z nazwiskiem, i opuścił lokal. Następnie dopisał pana Kelmana do listy osób, 

o których zamierzał dowiedzieć się więcej. 

Nadal nie miał wszystkich danych o sprawach, w jakie wplątał się 

Rufus, bo zdobywanie wielu skutecznie utrudniała córka barona, ślepo 

zapatrzona w męża. Wiedział, że szlachcic zatracił się w hazardzie, a lista 

jego długów była imponująca. Dodatkowo mężczyzna trwonił coraz więcej 

pieniędzy na magiczne proszki mające poprawić jego szczęście, od których – 

jak podejrzewał Heinz – również zdołał się już uzależnić. Hindenberg czuł, że 

musi zbadać dokładniej ten aspekt sprawy. Szybko jego uwaga skierowała 

się ku pannie Katerinie. 

Tytuł zaufanej dworskiej alchemiczki panna Katerina zdobyła z wielką 

wprawą, mieszając dobre maniery z odrobiną kuglarskich sztuczek  

i wyjątkowo szelmowską umiejętnością grania na najniższych instynktach 

altdorfskiej śmietanki. Za niebagatelne sumy sprzedawała więc możnym 

marzenia w postaci proszków przywracających tężyznę, odwracających 

proces starzenia, mikstur upiększających i miłosnych eliksirów.  

Gdy nadarzyła się okazja, by pomóc kobiecie, Heinz skorzystał z niej 

skwapliwie. Połączył ich gorący romans. Dzięki znajomości z Kateriną zdobył 

wiele przydatnych informacji, otworzył kilka nowych drzwi, usunął jednego 

mocno wadzącego rywala, a co ważniejsze – polubownie załatwił problem  

z Rufusem. 

*** 

 – Musiałem na moment zwolnić tempo działań – powiedział nerwowo 

chudy drab. 

– Nie możemy sobie teraz na to pozwolić, Kelman. Jeszcze tylko kilka 

dni – zapewnił go żylasty mężczyzna, dobiegający czterdziestki, o skroniach 

lekko przyprószonych siwizną. 

Jego postawa nie zdradzała nawet cienia nerwowości, którą Kelman 

niemal emanował. Ale starszy mężczyzna wyraźnie nie był zadowolony z tego, 
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że musieli się spotkać. W zamyśleniu pocierał prawą dłoń, oszpeconą starą 

blizną po oparzeniu. 

– Ten wścibski Hindenberg zaczyna mi deptać po piętach – odezwał się 

znowu Kelman. – Mówiłem, żeby się go pozbyć. 

– Uspokój się, po prostu musisz być ostrożniejszy. A Hindenbergiem 

się nie przejmuj, w razie czego zajmę się tym. Wystarczy go trochę 

postraszyć. 

– Ja bym go po prostu spławił Reikiem, jeśli chcesz znać moje zdanie.  

– Nie chciałem. Pamiętaj, Kelman, nie ty tu jesteś od myślenia – 

przypomniał mężczyzna lodowato. – Rób, co do ciebie należy, albo 

przestaniemy być z ciebie zadowoleni. 

– Węszy też koło Rufusa. – Chudzielec przedstawił ostatni argument, 

jaki przygotował na tę rozmowę. 

– Tak mają w zwyczaju psy. Koło Rufusa węszy, bo mu jego pan kazał, 

to nie ma nic wspólnego z nami. 

– Czasem nie zaszkodziłoby zdzielić psa kijem. Tak profilaktycznie – 

burknął Kelman i wylał do gardła całą zawartość kufla, na jeden haust. Jego 

rozmówca odwrócił się z niesmakiem. 

Sprawdzanie 

Dni mijały, odmierzane doniesieniami o kolejnych zbrodniach, którymi 

przekrzykiwali się gazeciarze na zatłoczonych ulicach. Tymczasem, jakby na 

przekór brakom postępów w kwestii Rufusa, Hindenberg zaczynał wiedzieć 

coraz więcej o poczynaniach Kelmana. Zaintrygowały go na tyle, że w końcu 

postanowił sam trochę pochodzić za tym jegomościem. Obiecujący oficer 

zdawał się nie być aż tak kryształowo czysty. I miał pechowy nawyk, by po 

pijaku dysputować zbyt głośno ze swoimi kompanami. 

Jedno niefortunne spotkanie z niemiłymi typami w ciemnym zaułku  

i kilka obitych żeber oraz rada, by nie wtykał nosa w nie swoje sprawy, tylko 

dodatkowo zaintrygowały Hindenberga. Rozbudziły w Heinzu niezdrową 

ciekawość i pragnienie, by ustalić, za które to sprawy pobito go do 

nieprzytomności – Kelmana czy Rufusa? 

O ile ten drugi, odcięty od dostaw magicznych proszków i skutecznie 

zrujnowany w oczach ewentualnych kompanów do gry w kości, lizał rany, 

kuląc się u boku żony, o tyle ten pierwszy zdawał się mieć wiele na głowie. 

W odpowiednim przebraniu Heinz śledził go już trzecią klepsydrę. 

Udało mu się dowiedzieć, że Kelman szykuje coś ważnego tej nocy. Liczył 

jednak, że chudy dryblas wyrobi się ze swoimi planami najpóźniej do 
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dziesiątej. Potem Heinz musiał pojawić się na maskaradzie u przyjaciela 

hrabiego Bildhofena, a nie wypadało się spóźnić. 

Czas wlókł się niemiłosiernie, a Kelman nadal urzędował w przybytku 

„U Dobrej Mamuśki”. Heinz tracił już powoli cierpliwość, gdy chudzielec 

mignął mu na moment przed oczyma, znikając w bocznej uliczce. 

Hindenberg ruszył za nim, przeklinając w duchu, że obserwował główne 

drzwi zamiast tylnego wyjścia z budynku. Bał się, że teraz zgubi Kelmana. 

Ranald jednak sprzyjał mu tej nocy. Przez nikogo niezauważony, 

Hindenberg dotarł za oficerem aż do jednej z ulic, skrytej głęboko w dokach, 

a gdy ten wszedł do niskiego, piętrowego budynku, Heinz zakradł się na tyły. 

Zamek był lichy, ustąpiłby bez problemu. Mężczyzna słyszał jednak ciche 

szepty rozmowy i jakieś szamotanie za drzwiami. 
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Musiał znaleźć inny sposób na dostanie się do środka. Zlustrował 

pierwsze piętro, szybko oceniając wysokość. Nie myśląc wiele, wspiął się, 

korzystając z kilku beczek nieopatrznie zostawionych przy ścianie. Wymacał 

otwór okna i wślizgnął się do ciemnego wnętrza. Po omacku dotarł do 

kolejnych drzwi, spod których sączyła się nikła poświata. Rozmowa na 

parterze nie była toczona ściszonymi głosami, ale Hindenberg nie potrafił 

rozpoznać języka, w którym była prowadzona, choć biegle władał kilkoma. 

Przypominała bardziej występy w operowym teatrze. Zdania wypowiadano 

śpiewnie, monotonnie, z wibrującą mocą. Uchylił drzwi, modląc się, by nie 

zaskrzypiały, i przekradł się wąskim korytarzykiem ku schodom. W tym 

samym momencie na dole rozległ się głuchy dźwięk gongu i stłumiony, 

niemal zduszony krzyk. Heinz ruszył ostrożnie do przodu. 

– Trzydziesta trzecia oddana słusznej sprawie – zadudnił Kelman, po 

czym zaniósł się histerycznym rechotem. 

Hindenberg zamarł u dołu schodów. Przed sobą widział plecy Kelmana. 

Wciąż trzymając w dłoni długi, zdobiony sztylet, oficer stał nad stołem, na 

którym leżała związana i zakneblowana naga kobieta. Krwawa rana ziała  

w jej piersi, a pompowana jeszcze przez ostatnie uderzenia serca krew 

zalewała podłogę. Towarzysz chudego oficera – rosły osiłek, w którym Heinz 

rozpoznał jednego z oprychów, jacy niedawno liczyli mu żebra – dostrzegł go  

i ruszył ku niemu, chwytając za nabijaną ćwiekami pałkę. 

– Nie zabij! – wrzasnął Kelman. – To Hindenberg! 

Heinz nie zamierzał czekać, by sprawdzić, czy osiłek wykona polecenie. 

Błyskawicznie dobył szablę, przeskakując nad balustradą schodów, ciął  

z pełnym zamachem. Ostrze rozcięło policzek opryszka, lecz nie wyrządziło 

mu większej krzywdy. Heinz uchylił się lekko w bok, unikając zamaszystego 

ciosu pałką. Trochę dalej Kelman zaczął pospiesznie nabijać pistolet. 

Hindenberg odwrócił się błyskawicznie, uderzając mocno ostrzem  

o wystawione chwilowo plecy osiłka. Przejechał po nich od lewej łopatki aż po 

prawy bok. Krew trysnęła obficie, a Heinz pędził już do przodu, wprost na 

Kelmana. Wpadł na niego w momencie, gdy oficer skończył rychtować 

pistolet do strzału. Hindenberg zdążył zbić ramię przeciwnika i kula minęła 

jego głowę. 

Huk eksplozji dzwonił mu w uszach, gryzący dym niemal przysłonił 

oczy. Impet wystrzału pchnął Kelmana na ścianę, a Heinz szybko przydusił 

go do niej, wznosząc szablę do ciosu. Gdy na twarzy oficera zagościł nagle 

nieoczekiwany uśmiech, Hindenberg zmienił plan i wyrzucił rękę za plecy, 

tnąc od góry, na oślep. Trafił osiłka, charakterystyczne rzężenie potwierdziło, 

że skutecznie. Po chwili wielkie cielsko zwaliło się na podłogę. 

 



19 

Kelman szamotał się, próbując uciec, ale silne ramiona Heinza 

trzymały go mocno. 

– Twoje dni są policzone, a nasza potęga nieunikniona – zachichotał 

Kelman, po czym pięść Hindenberga trafiła go w szczękę i stracił 

przytomność. 

*** 

Heinz nie wiedział, ile czasu minęło, nim ściągnął do doków patrol 

strażników. Patrząc jednak na oszołomienie i zdezorientowanie tych czterech 

mężczyzn, postanowił osobiście dopilnować spraw. Natychmiast popędził do 

głównej strażnicy i wystarał się o wizytę u namiestnika straży, którego miał 

okazję poznać lepiej na kilku rautach. 

– Panie Glauber – rzekł, wchodząc do gabinetu. – Przepraszam za 

najście o tej porze. 

– Na bogów, Hindenberg, co się stało? – siwiejący mężczyzna poderwał 

się z krzesła na widok zakrwawionego gościa. 

– Opowiem po drodze, proszę zebrać ludzi. To Kelman mordował. 

Odpowiada za te obrzydliwe zbrodnie. Ująłem go w dokach, nad kolejną 

ofiarą. 

Glauber potraktował to poważnie, jego twarz stężała. Heinz odetchnął 

w duchu, dziękując opatrzności, że miał okazję poznać namiestnika i nie 

musi się teraz użerać z pozbawionymi rozumu strażnikami. 

– Na litość, trzydziesta trzecia splugawiona – westchnął Glauber. – 

Zabiorę odpowiednich ludzi. Zajmę się tym osobiście. Proszę się uspokoić. 

Wrócili do doków, ale Hindenberg nie miał już ochoty oglądać miejsca, 

w którym rozegrały się ostatnie tragiczne wydarzenia. Upewnił się tylko, że 

Kelman nadal jest w środku, pilnowany przez strażników. Ciało 

zamordowanej dalej leżało na stole, ale ktoś litościwie okrył je płaszczem, 

spod którego upiornie wystawała tylko trupioblada ręka. Heinz wyszedł na 

ulicę, by zaczerpnąć powietrza. Pierwszy raz poczuł, jak bardzo śmierdzi 

stolica. Ostra woń nabrzeża mieszała się z wylewaną na ulicę uryną, dławiąc 

oddech. Gęsta mgła osiadała nad miastem. 

– Już po sprawie, ten łotr odpowie za wszystkie winy – powiedział po 

jakimś czasie namiestnik, stając obok. 

– Aż trudno uwierzyć... 

– Taki to czas, że dzieją się rzeczy, w które trudno uwierzyć – mruknął 

Glauber, poprawiając grube rękawice. – Proszę się już tym nie martwić. 

*** 
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Nadal nieco oszołomiony, a co gorsza, pozbawiony ochoty do wszelkiej 

zabawy, Heinz dotarł spóźniony na bal maskowy. Nie spieszył się już. Zdążył 

zdjąć z siebie pokrwawione ubranie i obmyć ciało. Wlał też w siebie sporo 

alkoholu, lecz obraz rozciągniętej na stole kobiety nie chciał zniknąć sprzed 

oczu. Zaśmiał się gorzko, wdziewając przygotowany na dziś strój łowcy 

czarownic. 

Towarzyska śmietanka stolicy bawiła się w najlepsze, nieświadoma 

tragedii, jaka się dziś rozegrała. Tańczono, śmiano się i wznoszono toasty.  

– Wydaje mi się, że byłam ostatnio wyjątkowo niegrzeczna, panie łowco 

– słodko zaszczebiotała do jego ucha Katerina. Jej barwny strój arabskiej 

księżniczki mienił się ciepłym blaskiem klejnotów, a w głosie przebrzmiewały 

radosne nuty przebudzone kolejnym kielichem wina. 

Heinz poprawił opadający na czoło kapelusz z szerokim rondem i dalej 

lustrując wzrokiem salę, odrzekł powoli z nieudawanym chłodem: 

– Jak każda niewierna... 

– Może wypędzisz ze mnie zło? – kontynuowała rozbawiona, kiwając 

głową w stronę wyjścia z sali. 

– Zobaczymy, czy jest dla ciebie ratunek. 

Co prawda po wydarzeniach dzisiejszego wieczoru, nie był w nastroju 

do igraszek, lecz wiedział też, że pewnych amorów nie wypada odrzucać. 

Spotkali się w komnacie za biblioteką. Gdy nacieszyli się swoimi ciałami, 

Heinz postanowił wrócić na maskaradę, by wspólne zniknięcie łowcy 

czarownic i arabskiej księżniczki nikogo nie zainteresowało. 

Zupełnym przypadkiem, cofając się po pozostawiony w komnatach 

kapelusz z szerokim rondem, stał się świadkiem ciekawej rozmowy. 

Pewien korpulentny pan, skryty za maską arlekina, licytował właśnie 

kwotę, namawiając Katerinę, by przygotowała specyfik, który na zawsze 

usunie jego wroga. Ze zdumieniem Heinz odnotował, że wcale go ten fakt nie 

dziwi. Czuł bowiem, że Katerina daleka jest od obrazu niewinnej dwórki. 

Wstrzymał oddech i nasłuchiwał dalej. 

– Jak najszybciej, pani – mamrotał Arlekin. – Najdalej za dwa dni musi 

już być po sprawie. 

– Pośpiech kosztuje – poinformowała Katerina. 

– Koszta nie są ważne – zapewnił mężczyzna. 

– Dobrze, jutro wieczorem oczekuj mnie w zajeździe „Wędrowiec”, 

nieopodal Altdorfu. 
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Heinz rozpoznał głos zamawiającego. Na samą myśl o tym, że mógł 

mieć rację, zrobiło mu się niedobrze. Gdy rozmowa dobiegła końca, wrócił do 

głównego salonu. Pospiesznie odnalazł jednego z lokajów gospodarza. 

– Zanieś butelkę najlepszego bretońskiego wina córce hrabiego 

Bildhofena i jej mężowi, von Telerowi – polecił. 

Do ostatniej chwili, śledząc kroki służącego, modlił się w duchu, by 

jego przypuszczenia okazały się błędne. Lecz gdy tłustawy szlachcic w stroju 

Arlekina, uśmiechając się do swojej chudej żony przebranej za kapłankę 

Shallay, z radością przyjął podarunek, Heinz poczuł, że cały jego świat lada 

moment runie. Dzisiejszej nocy spodziewał się już wszystkiego. 

Za kilka dni jego opiekun, stary hrabia, miał spotkać się z jurystą  

i kapłanem Sigmara. Zapewnie po to, by oficjalnie nadać nazwisko swemu 

młodemu podopiecznemu i przedstawić go na balu u samego cesarza. A to 

zdecydowanie pogarszało sytuację zięcia, który miałby mniejsze szanse na 

zagarnięcie całego majątku. Czy jednak złoto hrabiego warte było zbrodni? 

Heinz wiedział jedno – musiał znaleźć sposób na ratowanie własnej 

przyszłości i ocalenie starca, którego polubił. Problem jednak leżał w tym, że 

hrabia bezgranicznie ufał córce i jej mężowi. 

Po drugiej stronie sali Arlekin wyszczerzył się do łowcy czarownic  

w uśmiechu i wzniósł ku niemu niemy toast. Heinz mimowolnie zmrużył 

oczy, również wznosząc do góry kielich. Dookoła nich śmiał się Altdorf, 
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gubiąc fortuny przy stole z ruletką i zdradzając w politycznych intrygach 

najwierniejszych kompanów. 

Gdzieś za plecami łowcy czarownic, z dala od jego wzroku, piękna 

arabska księżniczka skinęła głową, zapewniając pustelnika zajmującego 

skórzany fotel o wykonaniu zadania. Oblicze starca na moment się 

rozjaśniło, a na jego ustach pojawił się wąski uśmiech. Kanclerz von Walfen 

lubił bowiem, gdy rozgrywka nabierała tempa. 

*** 

Czekał w jej gabinecie, gdy Katerina zmęczona powróciła z balu. 

Oparty lekko o szerokie biurko, delektował się słodkim smakiem burbona. 

Rozejrzała się niepewnie, lekko zdziwiona jego obecnością. Starali się 

przecież trzymać romans w tajemnicy. 

– Nie martw się, twoja służba słodko śpi, kochana. 

– Obudzę Ulrikę, niech nam poda coś do picia. – Obróciła się w stronę 

zdobionego chwostem sznura wiszącego przy ścianie, którego jedno 

pociągniecie postawiłoby załogę kuchni na nogi. 

– Nie sądzę – mruknął Heinz, podnosząc z blatu małą fioletową fiolkę. – 

Przed snem upili tego troszkę... 

– Co to jest?! – syknęła, a na jej twarzy zagościł na moment strach. 

– Fiolka z twojej garderoby, kochana. Ale przecież to tylko mikstury na 

porost włosów i dobry sen, nie masz się co martwić o służbę. 

Przystojna twarz młodzieńca przez moment podobna była do oblicza 

wilka. Katerina cofnęła się delikatnie w stronę drzwi. 

– Nie radzę – ostrzegł, ostawiając pustą szklankę. – Chyba że masz 

ochotę, aby straż znalazła w twoim domu otrutych ludzi i laboratorium pełne 

podejrzanych substancji. Założę się, że tylko kilka z nich poprawia urodę. 

– Wiesz, że to nic nie da, mój drogi. Zapomniałeś, że mam wielu 

wpływowych przyjaciół? – rzuciła szybko, by choć na moment go rozkojarzyć. 

– Jakże bym śmiał, skarbie – uśmiechnął się, stając między nią  

a drzwiami. – Teraz nawet już wiem, czym zaskarbiłaś sobie ich przyjaźń. 

– Heinz, proszę, zaczynasz mnie przerażać – szepnęła, kładąc dłoń na 

jego policzku. – Wypiłeś za dużo...  

– Za dużo to wypiła żona barona Deighuta. Tak dużo, że w końcu 

odeszła do Morra i mógł poślubić młodszą, a ty wzbogacić się o kilkaset 

koron. 
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– O czym ty mówisz, kochany?! – krzyknęła oburzona. – Wiesz przecież, 

ile nas łączy! Jak możesz mnie oskarżać... 

– Nie oskarżam – przerwał, chwytając jej dłonie i odsuwając od siebie. – 

Notes obity czerwonym aksamitem, zdobiony złotym haftem – mówił wolno, 

patrząc, jak na jej twarzy zaczyna gościć przerażenie. Wzrok kobiety 

mimowolnie uciekł w stronę stojącej przy ścianie toaletki. – Tak, właśnie tam 

go przypadkowo znalazłem i przypadkowo oddałem w dobre ręce. Więc jeśli 

zapragniesz podać mi coś, choćby miksturę na porost włosów, to szybko trafi 

on do Inkwizycji, kochana. 

Karminowe usta zadrżały. W stalowo zimnych oczach kochanka nie 

dostrzegła cienia wątpliwości. Czaiło się tam tylko nieugięte postanowienie.  

– Wpuściłam cię do swojego łoża, zaufałam... 

– Doceniam. Łatwiej ci będzie zaufać mi ponownie – zapewnił, choć nie 

zwolnił uścisku. – A teraz posłuchaj mnie uważnie, moja droga. Zrobisz dla 

mnie dobrą nalewkę, a nim ją zabiorę, sama jej skosztujesz. 

Gdy opuścił jej komnatę, Katerina spokojnie zasiadła przed dużym 

lustrem toaletki i zaczęła rozczesywać włosy. Uśmiechnęła się na 

wspomnienie sceny, jaką urządził jej najnowszy podopieczny. Kanclerz 

Walfen na pewno będzie zadowolony, pomyślała, odkładając zdobioną 

perłami szczotkę. 

*** 

Koń ciął galopem pogrążone w nocnej ciemności łąki. Szara linia drzew 

mignęła z lewej strony, gdy jeździec zmusił wierzchowca do lekkiego wzięcia 

niewysokiego pasa zarośli. Minąwszy miedzę, kierowali się ku majaczącym  

w oddali światłom zabudowań. Fegerndorf jeszcze nie spało. 

Mała mieścina, położona na trakcie wiodącym ku Nuln, słynęła tylko  

z dwóch rzeczy: dobrego zajazdu i stanicy strażników dróg. Jeździec 

zdecydowanie kierował się ku pierwszemu przybytkowi. 

Zajazd „Wędrowiec” słusznie zdobył miano „zacny”. Otoczony niewielką 

palisadą dwupiętrowy budynek oraz przylegające do niego zabudowania 

gospodarcze były utrzymane w dobrym stanie. Na podwórcu, pomimo późnej 

godziny, kręciło się kilku chłystków – zapewnie chłopców stajennych czy 

innych posługiwaczy. Mężczyzna wjechał przez niewielką bramę, zeskoczył  

z siodła i rzucił jednemu z nich lejce. 

– Oporządźcie go do dalszej drogi – nakazał. 

Karczemna izba była niezwykle przytulna. W palenisku wesoło 

trzeszczał ogień, nieliczni goście cicho rozmawiali przy stołach. Mężczyzna 

skierował swoje kroki do bocznego alkierza, delikatnie rozświetlanego dwoma 
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świecami. Tak jak przewidywał, korpulentny Rufus Teler już był, trochę 

spięty, nerwowo zerkał ku głównej sali. 

– Jeszcze kogoś oczekujesz, panie? – zagadnął przybysz, stając przy 

stoliku Rufusa.  

– To zależy od tego, kim jesteś – głos szlachcica lekko drżał. 

– Nie jest ważne, kim jestem, lecz co ze sobą mam. Twoje zamówienie, 

panie, wprost ze składu najlepszego alchemika. 

– Miała go przywieźć pewna kobieta... 

– Samotna kobieta podróżująca do tego zajazdu wzbudzałaby zbędną 

ciekawość, chyba że przywykłeś, panie, do tego typu nocnych spotkań – uciął 

gość. – Przysyła mnie pani, mówiąc ze mną, mówisz z nią. 

Tłustawy jegomość mógłby przysiąc, że już kiedyś słyszał ten głos, ale 

nie potrafił go z nikim skojarzyć. Twarz przybysza również nie wydawała mu 

się znajoma, zwłaszcza skryta w cieniu izby. Mężczyzna był zdecydowanie 

młody, ze szpetną blizną biegnącą przez pół policzka. Takiej mordy nie 

zapomina się szybko. Lodowaty palec dźgnął możnego prosto w serce, ale 

szlachcic zignorował go. 

– Dobrze, pospieszmy się – ponaglił rozmówcę, wyciągając na stół 

pękaty mieszek. – Oto zapłata, a gdzie towar? 

– Tutaj – oznajmił oszpecony, wyciągając zza poły płaszcza niewielką 

fiolkę z zielonego szkła. – Trzy krople wystarczą, by otumanić, sześć funduje 

galop na drugą stronę bram Morra. 

*** 

Dwa dni później Heinz przeskakiwał po kilka stopni naraz, pędząc po 

wysokich schodach na piętro rezydencji. Gdy rozpędził osłupiałą służbę  

i wpadł do gabinetu, Rufus Teler wycelował w niego tłustym paluchem  

i nakazał pachołkom: 

– Brać go, to on zabił ojca!  

Hindenberg dostrzegł leżące na podłodze ciało staruszka. Wydawało 

się, że tylko na moment zasnął. W korytarzu było już słychać głośny lament 

córki hrabiego. Heinz cofnął się o krok, gdy dwaj podlegli Rufusowi 

mężczyźni, nadal lekko skołowani sytuacją, w końcu ruszyli ku niemu. 

– Morderca! – darł się Rufus. 

Heinz poczuł, jak serce podchodzi mu do gardła. Nie mógł oderwać 

wzroku od starego hrabiego. Czy to możliwe, by zdołała mnie oszukać? – 

myślał gorączkowo. 



25 

Pierwszy z pachołków zdzielił go łokciem w brzuch, ale oniemiały Heinz 

tylko ledwo się skrzywił. Drugi nie zdążył zaatakować, posłany ciosem pięści 

na podłogę. 

– Zostawcie go – jęknął stary hrabia. 

Zebrani w komnacie ludzie stanęli jak wryci. Rufus otworzył usta 

i z niedowierzaniem poruszał nimi bezdźwięcznie, niczym ryba wyrzucona na 

brzeg. Heinz uświadomił sobie, że jego serce znowu bije, i odetchnął z ulgą. 

Nie czekając na dalszy rozwój wypadków, doskoczył do Rufusa. Ostrze szabli 

zatrzymało się na jego tłustym podbródku. 

– Ani kroku – wycedził przez zęby. 

– Teściu, ten szaleniec chciał cię otruć – krzyczał szlachcic. 

– Doskonale wiem, kto chciał mnie otruć – zapewnił staruszek, wstając 

z podłogi i siadając ciężko na krześle. – Mój oprawca był tak z siebie dumny, 

że stał nade mną i opowiadał ze szczegółami o tym, jak sprytnie mnie 

usunął. Głupcy zawsze tak czynią, choć trudno zgadnąć w jakim celu. 

Rufus zadrżał, siniejąc ze strachu. 

– Wszyscy won z mojej komnaty – rozkazał Bildhofen, machając na 

służących. – Czemu? – spytał zięcia, gdy tylko drzwi pokoju zamknęły się za 

służbą. 

– Bo wszystko się zmienia! A ty zamiast dbać o rodzinę zapraszasz do 

stołu psa, którego wyrzekł się nawet rodzony ojciec. Bo jesteś ślepym 

głupcem! 

Hrabia odwrócił wzrok od wykrzywionej złością i przerażeniem nalanej 

twarzy familianta. Pokręcił z niedowierzaniem głową. 

– Zabij go, Heinz – polecił cicho. 

I choć wezwany miał na to akurat olbrzymią ochotę, zapanował nad 

własnymi emocjami, odpowiadając spokojnie, z pokornie schyloną głową: 

– Nie jestem katem. I z całym szacunkiem, panie, ty nie jesteś sędzią. 

Nie plam z powodu jego grzechów nazwiska Bildhofen. 

– Oto jego posłuszeństwo, stary durniu! – zaryczał Rufus, zanosząc się 

śmiechem. 

Lecz hrabia nie słuchał go, zapatrzony w napiętą sylwetkę młodzieńca, 

którego wziął pod opiekę. 

– Wezwij straż, synu – zadecydował. – A na razie niech ochroniarze 

zabiorą go z moich oczu. 

Gdy tylko Heinz osobiście dopilnował, że niedoszły zamachowiec jest 

bezpiecznie zamknięty i pozbawiony możliwości targnięcia się na własne 
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życie, zawezwano go do hrabiego. Bildhofen siedział w fotelu, ze skulonymi 

ramionami. Zdawało się, że dzisiejsze troski zdołały go postarzyć o kilka lat. 

– Dziękuję, że mi zaufałeś, panie – powiedział młodzieniec. 

– Chciałem, byś się mylił... 

– Przykro mi, panie, z powodu tego, co musiałeś dziś usłyszeć z ust 

najbliższych – szepnął Heinz, stając blisko fotela, w którego wygodnym obiciu 

schronił się staruszek. Przez moment walczył z odruchem, który 

podpowiadał, by położyć rękę na ramieniu tego zbolałego człowieka. 

Bildhofen dostrzegł drobny ruch i prawdziwy smutek skryty w chłodnym 

spojrzeniu młodzieńca. Sam wyciągnął do niego dłoń. 

– Będę dziękował Sigmarowi za to, że pozwolił mi wybrać sobie takiego 

syna. 

*** 

Świece ledwo rozpraszały mrok, w którym skąpany był pokój. Przy 

stoliku zastawionym jadłem i trunkami siedziało dwóch mężczyzn, 

pogrążonych od dłuższego czasu w rozmowie. Za oknami Altdorf szykował się 

do nadchodzącego wieczoru, pospieszne nawoływania straganiarzy kusiły 

cenowymi ofertami i ostatnią okazją na świeże precle z miodem. 

– Twój wyklęty syn zaczyna nam przeszkadzać – warknął żylasty 

mężczyzna o skroniach lekko przyprószonych siwizną. 

– Zapewniam, że może być użyteczny. – Drugi podniósł dłonie  

w uspokajającym geście. 

– Jego domniemana użyteczność nie pokrywa na razie strat, jakie już 

przez niego ponieśliśmy – kontynuował rozmówca, przenosząc wzrok z dłoni 

szlachcica i skupiając na swoich, skrytych w rękawicach. Bezwiednie potarł 

prawą dłoń. 

– Zbyt dobrze chronimy swoje interesy, by zakładać, że ten arogancki 

młodzian czegokolwiek się domyśla. Już niewiele nam zostało do zrobienia, 

spokojnie. 

– Nie mów do mnie tym tonem, Moritzu. Straciliśmy już dobrze 

ustawionego Rufusa. 

– To zastąpmy go dobrze ustawionym Heinzem. Zresztą, straciliśmy 

tego tłustego durnia, bo jego chora ambicja odezwała się nie w porę  

i postanowił załatwiać jakieś prywatne porachunki rodzinne. Mówiłem, że to 

kretyn! 

– Przypomnę, że nie potrafiłeś go nawet utrzymać w domu. Zadrwił z ciebie, 

biorąc sobie dziewkę za żonę. Nie wierzę, że uda się na niego wpływać. 
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– Jest impulsywny, wystarczy nim odpowiednio pokierować. Wierz mi, 

nie zagraża nam. 

– Tak? – zadrwił. – Gdyby nie moja szybka interwencja, Kelman nie 

mógłby dalej działać. Wiesz, jak ratowanie jego chudej dupy mnie naraziło?! 

Jeśli ktoś się zorientuje, cały plan weźmie w łeb! 

– Strażnicy? 

– Zamilkli na wieki. 

– No to obaj dobrze wiemy, że zorientować się może w tej chwili tylko 

Heinz. A nie będzie miał teraz do tego głowy! Zresztą, i tak nie miałby do 

kogo z tym pobiec.  

– Jego nowy opiekun jest w dobrych kontaktach z kanclerzem 

Walfenem. 

– Wiem, ile ryzykuję! Przypomnę, że to ja narażam wszystko, co udało 

mi się do tej pory zyskać w Wissenlandzie. Nie martw się, nie zawiodę 

zgromadzenia. 

– Nie zdobyłbyś tego bez nas, Moritzu. Czy wyczuwam w tobie plugawy 

strach o własne szczenię? 

– Nie. Troskę o nasz plan – zapewnił twardo. Poświeciłem już jednego 

syna, nie zawaham się poświęcić drugiego. Potrzebujemy przecież tylko kilku 

dni do ostatecznej ofiary! Jest coś, co może skutecznie wyeliminować Heinza. 

A w przyszłości, jeśli odpowiednio to rozegramy, zwróci go to ku nam  

i zyskamy wpływowego sojusznika. 

– Może tylko nieco szalonego, tak? – zarechotał rozbawiony szpakowaty 

rozmówca. 

– Szaleństwo tylko otworzy go na prawdę, którą mu wskażemy. 

– Nie przypisuj sobie wszystkich zasług, starcze. Pamiętaj, kto został 

wybrany, by dokończyć dzieła! 

– I zostaniesz za to nagrodzony, o, wielki – szlachcic ukłonił się 

pokornie, ciesząc się w duchu, iż za kilka dni już nigdy nie będzie musiał 

tego robić. 

Podbicie 

Stolica szykowała się do nadchodzącej nocy, mieszczanie pospiesznie 

kończyli dzień pracy, oczekując odpoczynku w domowym zaciszu bądź 

przedniej zabawy w którejś z niezliczonych gospód. Cesarski dwór 

przygotowywał się do kolejnego rautu. W olbrzymich ogrodach rozpalano 

pochodnie i ustawiano krzesła, by możni mogli nacieszyć oczy wspaniałym 

przedstawieniem.  
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Wysoka elfka oderwała wzrok od krzątających się służących i ostatni 

raz dotknęła białych kwiatów, które miały ozdobić scenę. 

– Człowiek, którego umieściliśmy u hrabiego Bildhofena, zdał raport. 

Rufus rzeczywiście chciał się pozbyć teścia. A co ważniejsze, Heinz 

skutecznie mu przeszkodził – poinformował Walfen, gdy tylko zostali na 

moment sami. 

– Ale ciągle ma skrupuły. Nie posprzątał sprawy do końca, nie 

usłuchał polecenia swojego patrona – zripostowała, oceniając, czy scenograf 

odpowiednio udrapował morskie fale z granatowego aksamitu. 

– Może to nawet i lepiej, że nie posłuchał. To go odróżnia od łasego na 

pieniądze psa. Bildhofen nie jest żadnym sędzią, by ferować wyroki. 

Wystarczy pokazać Heinzowi, że ten, któremu winien służyć, takie prawo już 

ma. Wierzę, że w przyszłości, gdy będzie w pełni świadom stawki, o jaką 

toczy się gra – jeśli dopuścisz go do rozgrywki, pani – będzie już postępował 

inaczej. 

– Jeśli dopuszczę – szepnęła. 

– Każda stal potrzebuje czasu i odpowiedniego ognia, nim się zahartuje 

– spokojnie zauważył kanclerz. 

– Poczekamy, zobaczymy... – kobieta zawiesiła na moment głos. – Co  

z podejrzeniami, jakie ostatnio mi przedstawiłeś? Czy wiemy już z pewnością, 

że stary Hindenberg szykuje synowi przykrą niespodziankę? 

– Niestety, mój człowiek nie zdobył żadnych nowych informacji. Na 

wszelki wypadek zorganizowałem ludzi do obserwacji i ochrony posiadłości. 

Poradzą sobie z ewentualnym zagrożeniem, proszę się nie obawiać. 

– Odwołaj ich – zarządziła, poprawiając ułożenie kwiatów 

ozdabiających scenę. 

– Słucham? – wyrwało się kanclerzowi. 

– Odwołaj ludzi. Zostaw tylko jednego agenta, niech śledzi, a najlepiej 

przechwyci tych, których naśle stary Moritz.  

– Sprawy mogą przybrać zły obrót... 

– Jak sam zauważyłeś, stal potrzebuje odpowiedniego ognia... A my,  

w razie czego, zdobędziemy odpowiednie dowody na matactwa Moritza i jego 

popleczników. I może w końcu jakieś konkretne tropy. 

To mówiąc, odwróciła się do rozmówcy, wskazując olbrzymią, 

pozłacaną makietę imperialnego statku, którą właśnie wnoszono na scenę: 

– Co pan sądzi o okręcie, panie kanclerzu? 
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– Że wymaga dobrze dobranej załogi, pani – odpowiedział głucho, 

kłaniając się, i odszedł. 

Wiedział, że kobieta jest zadowolona z postępów, jakie czynił jego nowy 

gracz. I rozumiał, że wyznaczyła mu próbę, która miała zadecydować o jego 

dalszym losie. 

*** 

Heinz był zmęczony. Marzył tylko o tym, by opuścić stolicę i jak 

najszybciej wrócić do Livii. Tęsknił już za nią i za synem. Musiał jednak 

zostać jeszcze trochę, by hrabia mógł oficjalnie domknąć proces przekazania 

mu nazwiska. Cesarska machina biurokratyczna została już wprawiona  

w ruch i Heinz miał w końcu zdobyć to, o co cały czas walczył. Tytuł, uznanie 

i święty spokój. Potrzebował zwłaszcza tego ostatniego. Wydarzenia 

poprzednich dni odcisnęły na nim piętno. Nie był w nastroju do salonowych 

zabaw, odmówił udziału w najbliższych rautach. Zamknął się w swoich 

komnatach i delektował smakiem alkoholu. 

Wyjątek uczynił tylko dla Kateriny, z którą postanowił się zobaczyć 

kilka dni później. Blefował, informując ją, iż w razie czego jej notes trafi do 

rąk Inkwizycji. Wiedział, że nie miał aż tak mocnych kart w ręku, w czym 

tylko upewnił go spokój, jaki zachowywała kobieta w ostatnich dniach. 

Dlatego wolał, pomimo wszystko, mieć w Katerinie sprzymierzeńca. Ucieszył 

się, gdy przyjęła zaproszenie na kolację i przybyła do jego komnat. 

Kobieta nie kryła zdziwienia, gdy oddał jej własność. 

– A co z Inkwizycją? 

– Nie będę im głowy zawracał, Katerino. 

– To miło – uśmiechnęła się. 

– Radzę jednak ostrożniej dobierać zleceniodawców. 

– Cóż, nie mam takiej intuicji, jak ty, mój drogi. 

– Służę ci moją, kochana – zapewnił, obejmując jej smukłą talię. 

– Bezinteresownie? 

– A jak sądzisz? 

Przyjrzała mu się uważnie, jakby chciała wyczytać odpowiedź w jego 

spojrzeniu, a potem uśmiechnęła się, obejmując go. 

– Sądzę, że oboje możemy się wiele od siebie nauczyć, Heinz. 

Chwycił ją w ramiona, całując namiętnie. Pod zamkniętymi powiekami 

trzymał kurczowo obraz ukochanej promiennej twarzy Livii. 
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Obudziło go ciche pukanie do drzwi wynajmowanej kwatery. Niechętnie 

otworzył oczy, balansując na granicy snu i jawy. Katerina obróciła się na 

bok, gdy ruszył się w łożu. Popołudniowe, liche światło wlewało się leniwie 

przez okna. Ciężkie chmury wisiały nad Altdorfem, deszcz bębnił zaciekle  

o szyby. Heinz wzdrygnął się na samą myśl, że nie cierpi takiej pogody. 

Zwlekł się i poczłapał do drzwi, zgarniając po drodze szablę. Pukanie co 

prawda już się nie powtórzyło, ale i tak otworzył. Ciemny korytarz był 

zupełnie pusty. Zaklął pod nosem, złorzecząc wszystkim, którzy mylą 

komnaty. Wtedy dostrzegł jasną plamę papieru, leżącego u jego stóp. 

Podniósł kartkę i wrócił do pokoju. Odczytał list. Kilka uderzeń serca później 

świstek papieru wysunął się z jego ręki. 

Gdy obudzona głośnym trzaśnięciem drzwi Katerina zorientowała się, 

że została w komnacie sama, zaniepokojona wstała z łóżka. Minęło trochę 

czasu, nim znalazła na podłodze kartkę. Lecz gdy tylko ją odczytała, 

wiedziała już, że musi się natychmiast zobaczyć z kanclerzem. 

*** 

Pełen najgorszych obaw, Heinz pędził na złamanie karku ku ziemiom 

ciotki. Końskie kopyta tłukły o trakt, rozchlapując błoto. Gniadosz 

galopował, stale popędzany przez jeźdźca. Mężczyzna nie potrafił się 

uspokoić, a lodowata dłoń strachu dusiła jego gardło. Gdy na horyzoncie 

zamajaczyły zabudowania nie zwolnił nawet na moment. Wpadł jak burza 

przez otwartą bramę posiadłości. Nie powitało go nawet szczekanie psów. 

Zeskoczył z konia, dobywając szabli. Deszcz dalej siekł, coraz bardziej 

wściekle. Biegiem pokonał dziedziniec, lecz z każdym krokiem strach w jego 

sercu narastał. 

– Livia! – krzyczał, omiatając wzrokiem opustoszały hol posiadłości. 

Nikt jednak nie odpowiedział na wezwanie. Powoli, nieśmiało plamy 

krwi ukazywały się jego oczom. Brudziły błękitny dywan i biel mebli, 

znaczyły upiornym szlaczkiem schody prowadzące na górę. Młodzieniec 

zadrżał, jak chory trawiony gorączką. Nie pamiętał, jak dostał się do sypialni, 

poprzez skąpany we krwi korytarz. Silny odór niemal pozbawił go tchu.  

Zdobione podwójne drzwi stały otworem. Podłoga usłana była 

szczątkami służby. Wyszczerzone oczy pokojówek, chłopców stajennych  

i kuchcików łypały na niego pusto z urżniętych głów. Potykał się o odrąbane 

ramiona i nogi, plątał w rozlanych po dywanie flakach. Na samym środku tej 

makabrycznej sceny stało małżeńskie łoże, a jego biały baldachim opijał się 

krwią. Zesztywniałą ze strachu dłonią Heinz odgarnął kotarę.  

Na śnieżnobiałej pościeli leżała jego ukochana Livia, z hebanowymi 

włosami rozrzuconymi na poduszce, niczym z aureolą nad głową. Sine 



31 

ramiona tuliły do nagiej piersi synka, którego troskliwa matka okrywała do 

wiecznego snu własnymi wnętrznościami, wypływającymi z rozciętego 

podbrzusza. Krew z poderżniętego gardła Thomasa zmieszała się z krwią 

Livii, topiąc białe jedwabie, na których spoczęli. 
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Pochwycił ukochaną żonę w ramiona, jakby próbował obudzić ją ze 

złego snu. Szarpnął drobnym ciałkiem synka, lecz żadne z nich nie mogło już 

zareagować ani na jego prośby, ani na wołanie. Mężczyzna osunął się 

bezwładnie na kolana, z głową złożoną na okrwawionym łożu. Cały czas 

trzymał kurczowo dłoń żony, całując jej szczupłe palce. Wtedy dopiero, przez 

łzy zalewające mu oczy, dostrzegł napis na białej ścianie: 

Zapłacili za twoje winy. Przeklnij dzień, w którym przyszedłeś na świat! 

Heinz Hindenberg już nie krzyczał. Wył jak wilk, póki Shallya się nad 

nim nie zlitowała i nie odebrała mu przytomności. 

Zagranie va banque 

Spieniony koń tańczył pod zamkniętą bramą. W końcu na murach 

pojawiła się twarz strażnika.  

– Otwieraj! – wrzasnął dziko jeździec. 

– Nie mogę... 

– Otwieraj, psi synu, jakem wicehrabia Bildhofen! – ryknął podróżny. 

Było w jego głosie coś, co sprawiło, że zmęczony, źle opłacany strażnik 

nie zamierzał kazać mu czekać. Jeździec nie zatrzymał się nawet na chwilę, 

podkute kopyta trzaskały na bruku altdorfskich ulic. Pędził, jakby goniło go 

stado demonów. 

Heinz kierował się wprost do miejskiej cytadeli przy Pałacu 

Sprawiedliwości. Musiał natychmiast spotkać się z namiestnikiem 

Glauberem. Czuł, że tylko on może mu teraz pomóc. 

– Do namiestnika – warknął, wchodząc do prostej izby, w której 

urzędowali strażnicy.  

Nie zwolnił nawet na moment, ruszając wprost w stronę gabinetu 

Glaubera. Załoga zerknęła zdumiona na skąpanego we krwi mężczyznę. Cała 

jego postawa mówiła im, że nie chcą go teraz denerwować. 

– Pana Glaubera nie ma, pewnie szykuje się na audiencję u kanclerza – 

rzucił ryży sierżant. – Proszę pozwolić sobie pomóc, panie... 

– Audiencję? – powtórzył jak echo Heinz, ignorując go. 

– Tak, panie. Namiestnik Glauber ujął tego mordercę, co grasował  

w mieście. 

– Kto by pomyślał, żeby poczciwy aptekarz... tak zabić niemal 

trzydzieści kobiet! Co za czasy – wtrącił pospiesznie drugi ze strażników. 

– I kanclerz go przyjmie, po uczcie... – kontynuował sierżant, ale Heinz 

już go nie słuchał. Odwrócił się na pięcie i wyszedł. 



33 

*** 

Pędził do domu Glaubera. Musiał z nim natychmiast porozmawiać, 

potrzebował pomocy. Potrzebował, by ktoś natychmiast wskazał mu potwora, 

który skrzywdził jego rodzinę. By wpuścił go na moment do celi Kelmana  

i pozwolił wydusić z jego plugawego gardła odpowiedź na jedno proste 

pytanie – kto? Choć noc była jeszcze młoda, ulice stolicy świeciły pustkami, 

bowiem gęsty deszcz nie zachęcał do nocnych eskapad. Gdzieś w oddali niósł 

się pijacki zaśpiew rozbawionej żakowskiej braci. 

I choć Heinz nie myślał już jasno, wrodzony instynkt odezwał się gdzieś 

pod skórą. Przed samą rezydencją zwolnił tempa, rozglądając się uważnie. 

Czuł, jak powoli wariuje. Każda z twarzy nielicznych przechodniów wydawała 

mu się wykrzywionym obliczem potwora. Gdzie się nie obejrzał, widział tylko 

swoja żonę, z wyciągniętymi ku niemu okrwawionymi rękami, wołającą  

o pomoc. Złapał się za głowę, bojąc się, że ta za chwilę eksploduje. Wtedy 

dostrzegł znajomą sylwetkę niknącą za bramą domostwa namiestnika. 

Zamarł. 

– Co, do kurwy nędzy... – rzucił, kierując konia w boczną uliczkę. 

Zwątpił dosłownie we wszystko. Wiedział, że to jedynie jego chory 

umysł płata mu figle, ale uparcie wierzył, że musi mieć absolutną pewność. 

Prosto z siodła wgramolił się na mur okalający posiadłość, zeskoczył miękko 

na trawnik i kryjąc się w cieniu, niczym pospolity złodziej, przemknął do 

tylnych drzwi. Zamek jednak strzegł ich doskonale. 

– Popierdoliło cię, Heinz – mamrotał, sprawdzając po kolei parterowe 

okna.  

W końcu natrafił na poluzowaną okiennicę, którą zdołał otworzyć. 

Serce łomotało mu jak szalone, gdy włamywał się do domu namiestnika. Nie 

myślał teraz jednak o konsekwencjach. Chciał po prostu natychmiast dostać 

odpowiedzi na coraz więcej pytań, jakie rodziły się w jego głowie. 

Domostwo zdawało się martwe. Ale przecież przed momentem ktoś do 

niego wchodził. Heinz zakradł się do głównego korytarza i dopiero tam 

usłyszał znajomy, melodyjny zaśpiew. Dochodził z piwnicy. Mężczyzna 

sięgnął po broń i zsunął się cichutko po schodach. Zgromadzeni w kręgu 

światła ludzie nie mogli go dostrzec, skrytego w ciemności korytarza. Za to 

on widział ich doskonale, wznoszących modły nad ołtarzem, na którym 

złożono już ciała ofiar. Kelman znów dzierżył zdobiony sztylet. 

Heinz poczuł, jak ulatują z niego ostatnie siły, które zagnały go do 

Altdorfu, by szukać pomocy. Miał wrażenie, że to wszystko jest tylko jakimś 

przedziwnym koszmarem. I pragnął się obudzić. W głowie kłębiły się 

pospieszne, szarpane myśli, pamięć przywoływała strzępki informacji. 
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Elementy całej układanki zaczęły do siebie pasować. Heinz poczuł, jak krew 

zamarza mu w żyłach, a niepokój ogarnia serce. 

W jednej chwili pamięć Heinza przywołała wspomnienia z różnych 

sytuacji, które do tej pory wydawały się zupełnie niepowiązane. 

Zajmę się tym osobiście. Proszę się uspokoić. Już po sprawie, ten łotr 

odpowie za wszystkie winy – zapewniał jowialnym tonem namiestnik 

Glauber, niemal klepiąc go po ramieniu. 

Trzydziesta trzecia oddana słusznej sprawie – dudnił Kelman nad 

ciałem zamordowanej. 

Kto by pomyślał, żeby poczciwy aptekarz... – mamrotał dziś zagadnięty 

strażnik, jakby nic nie wiedząc o roli Kelmana. 

...tak zabić niemal trzydzieści kobiet! – podpowiadał usłużnie ten sam 

strażnik, którego Heinz nie wysłuchał do końca. 

Na litość, trzydziesta trzecia splugawiona – jęknął odległego wieczoru 

namiestnik Glauber, na wieść o morderstwie, odliczając precyzyjnie liczbę 

ofiar. 

Heinz oparł się plecami o ścianę, nie mogąc złapać oddechu. 

Zgromadzeni przed nim mężczyźni, odziani w kolorowe togi, mantrowali 

dalej, a ich plugawe gardła wznosiły modlitwę ku przeklętym potęgom.  

Nie zabij, to Hindenberg! – darł się Kelman do swojego osiłka. 

...wrócisz jeszcze, na kolanach, skomląc o łaskę. Tak jak wrócą 

wszyscy, którzy się ze mną nie liczyli. Ich dni są policzone, a nasza potęga 

nieunikniona – pisał szalony ojciec w liście. 

Twoje dni są policzone, a nasza potęga nieunikniona – odgrażał się 

rechoczący Kelman. 

To, co ich spotkało, jest tylko twoją winą. Przeklnij dzień, w którym 

przyszedłeś na świat! – wrzeszczały krwawe litery na ścianie sypialni. 

Przeklinam dzień, w którym przyszedłeś na świat! – darł się ojciec kilka 

lat temu, gdy Heinz opuszczał dom. 

Młodzieniec czuł, że zbiera mu się na wymioty. Ogarnął mętnym 

spojrzeniem zgromadzenie. Było ich z piętnastu, każdy uzbrojony. Ale to  

w tej chwili wcale Heinza nie obchodziło. Zacisnął dłoń na rękojeści szabli  

i ruszył o krok, gotów zginąć tu dziś, niosąc śmierć tym, którzy zabili Livię  

i Thomasa. 

Pragnął śmierci jak niczego innego. Zamierzał jednak zabrać ze sobą 

do grobu więcej osób. Uśmiechnął się jak szaleniec na myśl, że może przy 

okazji wyprawi tam swojego ojczulka. I wtedy w głowie, jakby od niechcenia, 

załomotały dwa strzępki wspomnień, dopełniające koszmar, jaki śnił:  
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Nikomu nie wolno mnie ignorować, nawet kanclerzowi! – pouczał syna 

Moritz Hindenberg, wściekły na jego zachowanie. 

Pana Glaubera nie ma, pewnie szykuje się na audiencję u kanclerza – 

informował ryży sierżant. – Glauber ujął tego mordercę, co grasował  

w mieście. 

Dokładnie tego mordercę, który teraz przewodził rytuałowi w jego 

piwnicy, szyderczo zadrwił w duchu Heinz, nie wierząc we własną naiwność. 

W tym samym momencie obudziła się w nim zupełnie nowa determinacja, 

której smaku jeszcze nigdy nie zaznał. Bo właśnie zrozumiał, kto i przy jakim 

stoliku toczy rozgrywkę, w której dopuszczalne są wszelkie zagrania.  

I błyskawicznie pojął, jaka jest jej stawka. 

Nie myśląc wiele, niemal wstrzymując oddech, wycofał się z podziemi, 

dopadł do okna i przemierzył podwórze. Liczył, że jego koń nadal jest za 

murem. Bo wiedział, że musi się spieszyć, jeśli chce wejść do gry, nim 

zostaną rozdane ostatnie karty. I nie martwił się już o zemstę, której teraz 

tak pragnął. Wiedział, że na nią też przyjdzie czas. 

*** 

Wywołał spore poruszenie, zjawiając się w takim stanie w pałacu. 

Dlatego starał się nie zatrzymywać nawet na moment, ignorując 

nawoływania. Przynajmniej planował to czynić, póki nie odbije się od 

zdobionych napierśników cesarskich gwardzistów. Biegł poprzez korytarze, 

próbując odnaleźć kanclerza Siegfrieda von Walfena. Stary hrabia Bildhofen 

zawsze powtarzał, że to godny mąż stanu. Ambasador Reikenhart również 

ufał jego zdaniu. Heinz nie zastanawiał się, co powie kanclerzowi, nie 

wybiegał myślami tak daleko. Po prostu pędził przed siebie, kierując się ku 

najważniejszym komnatom pałacu. Otaczała go głośna muzyka, radosne 

śpiewy szlachty. Wpadł na jakieś podchmielone towarzystwo, roztrącając je 

łokciami i wywołując lawinę oburzonych krzyków. Za zakrętem natknął się 

na pierwszego gwardzistę, mocno zaskoczonego jego rajdem. 

– Więcej wina, dziewki! – wrzasnął, mijając go. Poskutkowało. 

Następny, strzegący wejścia na kolejne piętro, był już niestety bardziej 

uważny. Dostrzegł zaplamione krwią odzienie młodzieńca i postanowił 

natychmiast go zatrzymać. Heinz nie rozważał nawet rozmowy z nim.  

W biegu pochwycił stojący na komodzie ciężki wazon i rozbił go na głowie 

strażnika. Minął go, nie oglądając się za siebie. Gdy był u szczytu schodów, 

usłyszał znajomy głos. 

– Heinz! – krzyczała zdumiona Katerina, która musiała widzieć całe 

zajście. – Zaczekaj! 
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– Szukam kanclerza! – odkrzyknął i ruszył dalej. Nie zamierzał teraz na 

nic czekać. 

Nim dobiegł do rozwidlenia korytarza, w pałacu podniesiono alarm. 

Słyszał pospieszne nawoływania gwardzistów i tupot ciężkich butów 

zdobywających schody. Przerażona służba i mogący przebywać na tym 

piętrze dworzanie uskakiwali mu z drogi.  

– Gdzie kanclerz? – spytał oszołomioną dwórkę szambelana, której  

o mało nie staranował. 

Zaskoczona, lecz jednak wskazała swojemu kochankowi pobliskie 

drzwi. Dopiero potem krzyknęła. 

– Stać! Stać w imieniu cesarza! – darli się gwardziści, wpadając na 

korytarz. 

Zebrane przy drzwiach dwórki oszalały, uciekając w popłochu bądź 

piszcząc. Ale to akurat było na rękę Heinzowi. Liczył, że zwolnią pościg, który 

deptał mu po piętach. 

Wpadł do komnaty akurat w chwili, gdy namiestnik wznosił do góry 

sztylet, stojąc nad obalonym na podłogę kanclerzem. Obrócił się na ułamek 

sekundy, by sprawdzić, kto wtargnął do pokoju. I ta chwila nieuwagi 

wystarczyła Heinzowi. Rzucił nóż, trzymany do tej pory w dłoni, a ostrze 

wbiło się w pierś Glaubera. Ten zatoczył się, lecz nie upuścił sztyletu. 

Młodzieniec wpadł na niego, z całym impetem uderzając barkiem. Kątem oka 

dostrzegł dwóch leżących na ziemi gwardzistów. Zastygli w nienaturalnie 

powyginanych pozach, jakby sparaliżowani na wieczność bólem, który trawił 

ich ciała. 

Glauber odwinął się, sięgając go sztyletem. Ostrze rozdarło rękaw  

i drasnęło skórę. Niemiłosierny ból rozpalił całe ramię, ale Heinz nie zwracał 

na to uwagi. Strzelił namiestnika z całej siły pięścią w brzuch i natychmiast 

doprawił kopniakiem w kolano. Glauber zdołał go jednak pochwycić  

i upadając, ściągnął na podłogę. Heinzowi pociemniało w oczach, nie miał 

siły, by wyszarpać się z uścisku. Krzyki i zgiełk docierały do niego stłumione, 

jakby ktoś szczelnie owinął jego głowę grubą kotarą. Ostatnie, co zdołał 

zapamiętać, to wrzaski gwardzistów, silny kopniak obitego buta, który trafił 

go w podbrzusze, chłód stali na gardle i prawie niesłyszalne, tonące w ferii 

dźwięków, jakie nagle wybuchły we wnętrzu jego głowy, słowa „zostawcie go”. 

Potem otuliła go ciemność. 

*** 

Livia uśmiechnęła się uradowana na jego widok. Wyciągnęła ramiona  

i objęła go czule. Ucałował jej karminowe wargi, pogładził hebanowe włosy. 

Pachniała różami i lawendą. Thomas szarpnął go za skraj dubletu, 
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domagając się, by wziął go na ręce. Heinz utulił drobne ciałko synka, który 

zawiesił się na jego szyi. Dookoła nich pysznił się wiosenną urodą wiśniowy 

sad. 

– Teraz już wszystko będzie dobrze – szepnął Heinz. – Jesteśmy razem. 

– Wszystko będzie dobrze, wyliżesz się z tego – zahuczał tonący  

w słońcu nieboskłon. 

Sad stracił barwy, jakby spowity gęstą mgłą. Livia i Thomas stali tak 

bardzo daleko. Heinz pragnął do nich podbiec, lecz nogi odmawiały mu 

posłuszeństwa. Wyciągnął ramiona, ale wiatr zaczął rozwiewać ich ukochane 

sylwetki. 

– Livia! – krzyczał jak opętany, łkając. 

Znów otuliła go ciemność. 

*** 

Deszczowe niebo ciążyło nad Altdorfem. Heinz nie zważał jednak na 

ciężkie krople opadające na jego ramiona. Stał oparty o kamienną balustradę 

zewnętrznego balkonu. W jednej dłoni trzymał szklankę z burbonem, druga 

ręka leżała na temblaku. Rana zadana zatrutym sztyletem Glaubera, choć 

drobna, nadal mu dokuczała. 

Zimne spojrzenie stalowych oczu śledziło pochód Inkwizycji aż do 

samego Placu Win. Tłum zebrany na ulicach stolicy huczał, odprowadzając 

zdrajców w ostatnią drogę. Wprawny mistrz małodobry rozpalił stosy 

wzniesione dla ponad trzydziestu zbrodniarzy. Płomienie, pobłogosławione 

modlitwą kapłanów, strzeliły radośnie ku niebu, nic sobie nie robiąc  

z deszczu. Opętańcze wrzaski palonych żywcem przebiły się nawet przez 

wiwaty gawiedzi. 

Wśród tych, którym odmówiono prawa do uduszenia przed spaleniem, 

był też namiestnik Glauber, oficer Kelman, Rufus Teler i szczególnie przez 

Heinza umiłowany Moritz von Hindenberg. Z każdą minutą trwania tego 

przedstawienia ku przestrodze wszelkiej maści zakłamanych zdrajców Heinz 

czuł, że wstępuje w niego spokój. W ustach smak burbona mieszał się ze 

słodyczą zemsty. 

Gdy kilka godzin później wraz z ostatnim stosem wypaliły się resztki 

złości, jaka od wielu dni napędzała młodzieńca, poczuł, że nic już w nim nie 

pozostało. 

– Jestem tak samo pusty, jak ty, moja luba – szepnął do szklanicy, 

stawiając ją na balustradzie. 
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Dworzanin, który nagle pojawił się w balkonowym wejściu, nieznacznie 

chrząknął. 

– Jaśnie panie wicehrabio von Bildhofen, Kanclerz Reiklandu Siegfried 

von Walfen chciałby z panem rozmawiać – oznajmił. 

Heinz trącił palcem pustą szklankę, która spadła w dół, roztrzaskując 

się na brukowanym chodniku. 
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– Skoro musi – burknął, ignorując oburzone spojrzenie dworzanina,  

i opuścił balkon. 

Stojąca w oddali, w bezpiecznym cieniu daszka, wysoka kobieta  

o długich białych włosach upiętych w misterną fryzurę oderwała spojrzenie 

od roztrzaskanego szkła. Odprowadziła młodzieńca wzrokiem. Niemal czuła 

ból, jaki jeszcze gości w jego sercu. Znała moc tych płomieni. Nazywała je 

ogniem, który hartuje najlepszą imperialną stal.  

Cesarska doradczyni do spraw sztuki wiedziała, że nic nie będzie teraz 

dla wicehrabiego Heinza Fryderyka von Bildhofena lepsze od ciężkiej pracy 

przy grze o najwyższe stawki.  

– Wszystkie pokerowe stoły czekają na ciebie – szepnęła. – Niech 

Sigmar ma cię w opiece. 


