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Spijał słodycz z karminowych, lśniących warg rozchylonych lekko, niczym płatki 
najpiękniejszego kwiatu, wilgotnych jakby za sprawą cudownej rosy. Gdy zatapiał dłoń 
w miękkim jedwabiu hebanowych włosów, druga zachłannie i pożądliwie wędrowała po 
smukłej tali. Czuł jak wdzięcznie drży w jego ramionach, jak z pasją oddaje każdy pocałunek, 
każdą pieszczotę. Połączenie uroku i temperamentu, zaklęte w przecudnej urody ciele, to 
wszystko o czym mógł marzyć tej nocy. 

- Jesteś boginią, o pani – nagradzał cichym szeptem każdy jej ruch, przynoszący mu tyle 
radości. 

Podziwiał delikatny rumieniec, który zdobił jej lico, gdy lekko przygryzała czerwień 
warg i prężyła ciało w rozkoszy jego pieszczot. Znosił z radością każdy mocniejszy dotyk jej 
dłoni na swoich plecach, uśmiechał się lekko, gdy paznokcie znaczyły kolejne szlaki upojnej 
wędrówki. 

- Pani, jaśnie pani – cichutkie pukanie do drzwi i wystraszony głos Julietty, młodej 
i roztrzepanej, ale za to wiernej swojej pani pokojowej, wyrwały ich z miłosnych uniesień. – 
Pani, mąż powrócił do domu! 

- Na Sigmara – westchnął szybko, acz niechętnie, zrywając się z pościeli. 
- Jego w to nie mieszaj, miły – położyła mu palec na ustach, uciszając narzekania. – 

Kiedy się znów ujrzymy? – spytała, okrywając w pośpiechu swoje wdzięki nocnym strojem. 
- Najdalej za dzień lub dwa, rozkoszy ty moja – skradł jeszcze drobny pocałunek, nim 

praktycznie siłą skierowała go w stronę balkonu. 
Nigdy nie lubił salwować się ucieczką na żadnym polu walki, na jakim przyszło mu 

stawać. Przeciwnikowi zawsze spoglądał śmiało w oczy, gotów mierzyć się ze swoim 
wyzwaniem choćby i do samych bram Morra. Podobnież bywało z długimi dysputami 
w arcynudnym, nadętym, szlacheckim towarzystwie czy nawet z najzuchwalszymi zakładami 
w pijackim gronie najwierniejszych kompanów. Jochanes był już po prostu taki, że nigdy nie 
oddawał pola. No poza tym jedynym wyjątkiem, gdy pole owo było małżeńską alkową, a pan 
domu akurat wcześniej postanowił wrócić z proszonego wieczoru. Cóż, i takie niewygody był 
w stanie znosić dla wdzięku i urody kobiecej. 

Jeśli dodać do tego, że Izabell była kobietą wartą wszystkich jego usilnych starań 
i zabiegów, nie dziwi, że nawet mało bohaterski rajd przez ogrody połączony z wdziewaniem 
i dopinaniem garderoby nie umniejszył jego radości. 
 

*** 
 

- Jeszcze wina, kwiatuszku! – Jochanes rzucił karczemnej dziewce napiwek na stół. 
Obdarzyła go najwspanialszym uśmiechem, jaki jest w stanie przywołać na swoim licu 
przeciętnej urody podlotek i szybko zgarnęła monety. Jochanes jeszcze przez chwilę 
odprowadzał ją wzrokiem, kontemplując kształt bioder i kuszące wcięcie talii. Uznał, że to 
jedyne warte oglądania fragmenty jej ciała, choć pewnie całość cieszy nocami niejednego 
prostaka. 

- Słuchasz ty mnie w ogóle? – zachrypnięty głos kompana wyrwał go z zadumy. – 
Pytałem, czy wybierasz się może na ten proszony wieczór do von Ubertermaurów?  

- Sam nie wiem… – Z widocznym rozleniwieniem delektował się resztką wina 
w kielichu. – Jakoś mi nie spieszno. 

- Znowu straciłeś głowę dla jakiejś kobitki? – zarechotał towarzysz. 
- Kobiety, Kastorze, kobiety. Może ty gustujesz w kobitkach, twoje szczęście, więcej ich 

na świecie. Ja zaś wolę takie, dla chwili z którymi warto Bogów wyzywać na pojedynki. 
- Zgłupiałeś i na dodatek bluźnisz. – Kastor wychylił swój kielich do dna. – Bogów? Ja 

bym się na twoim miejscu mężów i ojców obawiał. 
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- Cóż począć Kastorze, znasz moją słabość do kruchych istot, skrzywdzonych przez los 
paskudnym zaniedbaniem… – zawiesił na moment głos, by dokończyć już ciszej – ja je z nudy 
okowów ratuję, od najgorszego losu, jakim jest dla kobiety chłód, wybawiam. 

- Jak ty to wszystko umiesz ładnie nazwać. Łajdactwo miłością, pijaństwo degustacją, 
a nasze niechlubne zakłady próbami. 

- A ty wszystko umiesz, za wybaczeniem jaśnie panie kompanie, spierdolić! – Jochanes 
wyszczerzył równe zęby w pijackim uśmiechu. – Nadobną Luizę osobiście pchnąłem w twoje 
ręce, toś jedynie kwiaty jej znosił i u stóp kładł. A ona nie kwiatków chciała, ogierze. 

- Pomiarkuj, co pleciesz, żałosny opoju – żachnął się lekko obruszony Kastor. – Nie 
wszystkie one tylko jednego spragnione. 

- Czy ja im kwiatów żałuję, druhu? Czekoladek skąpię, komplementów nie składam? 
Widzę, że masz o mnie złe zdanie. – W zapomnieniu mocno klepnął w pośladek dziewkę, 
która przyniosła im nowy antałek.– Dziękuję, moja ptaszynko! 

- O widzisz! – Kastor teatralnym wręcz gestem dłoni wskazał zaczerwienionego 
podlotka. – Zdanie takie mam, jakie sobie przez te wszystkie lata naszej znajomości raczyłem 
wyrobić. 

- To co ty jeszcze robisz przy tej ławie, poza piciem na mój koszt? 
- To co zawsze, spędzam czas z najlepszym druhem, nie mówiłem przecież ani razu, że 

to złe zdanie było. 
Obaj zaśmiali się w głos. Takie właśnie wieczory lubili, suto zakrapiane alkoholem, 

spędzane na pogawędkach poprzetykanych drobnymi uszczypliwościami. Rekompensowali 
sobie nimi nudy służby za dnia i trudy ewentualnych podróży. Często biesiadowali z innymi 
oficerami, czasem ze zwykłymi żołdakami. Szlachectwo Jochanesa nigdy im w tym nie 
przeszkadzało, bo albo wszystkich traktował jak szlachtę, albo siebie jak żołdaka. Zależało od 
dnia i ilości wypitego wina. Jakiego Kastor nie miałby zdania o miłosnych podbojach swego 
przyjaciela i woli zbyt mało odpornej na kobiece wdzięki, to jednak darzył szlachcica szczerym 
i wypróbowanym uczuciem wręcz braterskiej miłości. Znali się odkąd obaj zaczęli służyć 
w armii. Kastor był od początku przypisany jako pomocnik, wręcz służący Jochanesa, ale ze 
względu na wspólne im upodobanie do zabawy i podobny wiek, szybko znaleźli wspólny 
język. I tak, przez przeszło dziesięć lat, udało im się służyć ramię w ramię.  

 
Gdzieś przy oknach szynku, na powoli pustoszejącej ulicy Altdorfu, bawiła się wesoło 

gromadka dzieci. Ich chichoty i swawole dało się słyszeć nawet przy ławie. Mali ulicznicy 
toczyli właśnie głośny spór o to, kto będzie w tej rozgrywce ciuciubabki osłem, czyli 
szukającym. Entliczek, Pętliczek, wesoły umrzyczek, na kogo wypadnie, na tego bęc! – 
wyliczał zapewne tymczasowy lider grupki. 

- Wesoły umrzyczek… – burknął Kastor – też mi coś. To miasto schodzi na psy, skoro 
dzieciaki sobie z umrzyków jaja robią. 

- Wyliczanka, jak wyliczanka, byle do rymu – odparł Ritzke. – Słyszałem o wiele gorsze, 
na przykład kompanijne przyśpiewki – zaśmiał się. 

- To co innego, to część tradycji – odrzekł Kastor. 
- „A ci z siódmej to są dranie, co z panienek robią panie” – zaintonował porucznik. 
- I co? Może jeszcze mi powiesz, że do złej kompanii trafiłeś?! – Kastor uderzył pięścią 

w stół, podkreślając swoje udawane oburzenie. 
- Gdzieżby – uśmiechnął się szelmowsko pytany. 

 
- Zresztą – odezwał się pod koniec wieczerzy Jochanes, sięgając po ostatni kawałek 

wybornego, pieczonego udźca, który tutejszy szynk serwował w sosie grzybowym z małymi, 
pieczonymi ziemniaczkami, i wracając do dawno porzuconego tematu – Izabell jest inna, niż te 
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wszystkie kobiety. To ideał, mówię ci! Spełnienie marzeń, kobieta stworzona po to, by ją 
wielbić... 

- Izabell? – przerwał mu Kastor, zatrzymując dłoń z tłustym, mięsnym kęskiem tuż przed 
ustami. – Czy ty... 

- Nie pytaj, druhu – uśmiechnął się Ritzke, nie dając przyjacielowi skończyć. 
 

*** 
 

Kapitan von Heckler wezwał go z samego rana. Jochanes zapewne z większą 
wściekłością odprawiłby chłystka, który śmiał przynieś takie wieści, gdyby nie fakt, iż kac nie 
pozwalał mu na takie emocje. Wstał, odświeżył twarz wodą z miednicy ustawionej na 
skromnej komodzie i wdział nowe ubranie. Na porządną koszulę, którą - jak mawiał jego 
ojciec – szlachcic zawsze powinien mieć na grzbiecie, narzucił wojskowy kaftan, zdobny 
barwami reiklandzkiego regimentu. Wdział buty, poprawił świeżo wyglansowane cholewy 
i ciemną aksamitką związał półdługie, jasne włosy w najprostszy ogon. Gdy był już przy 
drzwiach rzucił jeszcze tylko jedno, przelotne spojrzenie w stronę lustra. 

- Balwierza! – wydarł się wprost do ucha swojego służącego, siedzącego grzecznie na 
stołeczku przed drzwiami i wrócił do komnaty. - Może pan mieć łeb jak stodoła, panie Ritzke, 
ale nieogolony wyglądasz waść jak wiejski pastuch – burknął sam do siebie, zagryzając 
przyniesionym wcześniej przez służbę śniadaniem. – Ciekawe, czego chce stary? 
 

Karierę wojskową rozpoczynał w Ostermarku, swojej rodzimej prowincji. Później 
zabiegi ojca przyniosły oczekiwane przez całą rodzinę efekty i został przeniesiony. 
W regimencie reiklandzkim Armii Imperium służył już trzeci rok. To z tymi ludźmi przeszedł 
szczęśliwie przez najgorszą z zamieci, jaką Chaos pchnął w ostatnich wiekach na tereny 
Imperium. Choć we wszystkich rozmowach, nawet prowadzonych z Kastorem, unikał tych 
wspomnień jak ognia. Bo cóż takiego można z tego okresu wspominać? Jakieś irracjonalne, 
wręcz szaleńcze szczęście, że się jednak żyje, gdy ledwo powłócząc nogami, schodzi się z pola 
bitwy, brodząc we wnętrznościach swoich towarzyszy, potykając się o ich ciała? Czy może to 
późniejsze, jeszcze gorsze uczucie, gdy się człowiek zastanawia czemu nie on, tylko inny druh 
trafił do Morra? Gdy nie mogąc zasnąć, i nie mogąc zbyt wiele wypić, siedzi się z bronią 
w ręku, śledzi Mannslieba na niebie i z każdym ziarnem umykającym w klepsydrze zastanawia 
nad tym, czy mogło się zrobić cokolwiek więcej? Odwrócić uwagę wroga, zasłonić przyjaciela? 
I wtedy aż do bólu uświadamia się sobie, że ponad ludzkie siły jest ocalenie wszystkich. Że 
trzeba będzie wrócić i spojrzeć w oczy wdowom, czasem by przekazać ostatnie słowa, jakie 
szeptał kompan, dławiąc się własną krwią. I że w tych oczach będzie się widziało ból 
pomieszany z wściekłością na ciebie, za to, że ciągle żyjesz. 

Jochanes przez wszystkie lata służby widział sporo takich oczu. Także tych 
zamglonych, ledwo widzących świat spod kurtyny czerwieni, oczu żołnierzy, które tak szybko 
tracą blask. W skrwawionym błocie, fekaliach, flakach ludzi i wierzchowców, tuż obok ścierw 
plugawych bestii, w ich szlamie i plwocinach, w oparach smrodu i duszącego dymu dział – tak 
umiera żołnierz Imperium, gdy ma okazję dożyć bitwy. Nie w grzecznej pozie, z proporcem 
w dłoni i pieśnią ku chwale cesarza na ustach, na zielonej łące, skąpany w blasku słońca, jak 
to zazwyczaj przedstawiają te wszystkie cholerne arrasy w pańskich domach. Tak nie wygląda 
prawdziwa bitwa, w której nie ma ani miejsca, ani czasu na takie obrazki. 

Opiewanie piękna walki o obronę kraju umyślnie pozostawiał trubadurom i innym 
nadwornym grajkom, samemu będąc bliższym zapijaniu wspomnienia prawdziwego oblicza 
wojny. Chorób, które dręczą wojsko na długo przed bitwą i jeszcze długo po niej. Smaku 
popsutego żarcia, ujadających kundli, które wleką się za kolumną, szczerbatych markietantek, 
setek kilometrów traktów do przejścia, wystraszonych twarzy wieśniaków, nerwowo 
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oczekujących tylko na to, kiedy opuści się ich sioło. Bólu, wycieńczenia i tego lęku, jaki może 
towarzyszyć tylko tym, którzy zmierzają by spotkać śmierć. Znał go, oswoił i walczył z nim, 
tak samo jak jego żołnierze – pił na umór, chędożył, choć czasem sam wolał nawet nie patrzeć 
kogo; śmiał się z tego, jak najszybciej zabić zwierzoczłeka i że te rogate muszą mieć bardzo 
puszczalskie żony. Bo taki jest humor żołnierski, brutalny i prostacki, ale pozwala nie odejść 
od zmysłów. 

Po kilku latach służby twój odział jest jak twoja rodzina. Wiesz o drugim wszystko – 
jaka jest jego żona, za kogo wyda córkę, że odkłada pieniądze na zakup krowy i że zawsze 
chciał zobaczyć Nuln. I wiesz też to, jakimi potrafią być skurczybykami, choć usiłujesz o tym 
później zapomnieć wraz ze wszystkimi sprawami, jakie dotyczą tego wariactwa zwanego 
wojną. 

Jochanes był nawet kiedyś bliski twierdzenia, że wojna, sama w sobie, jest już 
manifestacją Chaosu. Że przemyślniejszych makabresek nie muszą wcale wymyślać Przeklęci 
Bogowie ani ich parszywi słudzy. Ale później doszedł do wniosku, że nawet jeśli, to nie ma się 
przecież zbytniego wyboru. Mniejsze zło, jak często mawiał, tłumacząc oblubienicom swoje 
odejścia. 
 

*** 
 

Drogę zastąpił mu Kastor, który najwyraźniej przebiegł cały dziedziniec żeby zdążyć 
złapać go jeszcze przed drzwiami kapitana. 

- Kurwa... dogonić cię... – wysapał, opierając się o ścianę. 
- No, ładnieś się zapuścił – burknął Jochanes. – Parę łokci dziedzińca, a ty ledwo 

zipiesz. Niedługo napierśnika nie będziesz mógł... 
- Wyjechała – przerwał mu ostro. – Z samego rana. 
- Co ty pleciesz? 
- Pytałem służby. Kłócili się wieczorem, podobno stary aż drzwiami trzaskał. A dziś 

rano powozik spakowany, obstawa i wio. Pytam więc raz jeszcze, Jochanesie. Czy ty aby na 
pewno... 

- Szlag by to – zaklął szlachcic i napotkał spojrzenie Kastora, w którym niepewność 
mieszała się z autentycznym przerażeniem. 

- Jesteś udupiony... – jęknął Kastor, po czym szybko się zmiarkował i dodał już głośniej 
– Jesteśmy udupieni, kurwa... Jak mogłeś?! 

Jochanes wzruszył ramionami, poprawił kaftan i ruszył przed siebie, zostawiając 
przyjaciela z jego rozterkami. Miał swoje, o wiele gorsze. 
 

- Wejść – usłyszał w odpowiedzi na pukanie, więc uchylił drzwi i wszedł do komnaty 
kapitana. Równym, sprężystym krokiem. Zatrzymał się tuż za progiem i zasalutował. 

- Poruczniku – von Heckler podniósł wzrok znad masywnego biurka ustawionego na 
samym środku izby – proszę spocząć. 

Przez krótki moment zmierzyli się wzrokiem. Jochanes miał przed sobą postawnego, 
lecz już starszego mężczyznę, o szpakowatych włosach i zaciętym wyrazie twarzy. Znanego 
z dobrego podejścia do żołnierzy, lecz wymagającego i surowego, gdy ktoś na to zasłużył. 
Kapitan zaś patrzył na odzianego w nienagannie czysty mundur, młodego, wysokiego 
i przystojnego blondyna, który odznaczył się ogromną odwagą i umiejętnościami dowódczymi 
podczas najgorszych starć. Szeptano, że gdyby nie brawurowa szarża jego oddziału, to o lewej 
flance można by było zapomnieć. 

- Pewien dobry przyjaciel pułkownika poprosił go o przydzielenie eskorty, dla zacnego 
medyka, którego wysyła na włości swojej dalekiej rodziny – powoli, zupełnie spokojnie mówił 
kapitan, niedbale przekładając jakieś papiery na biurku. – Zasugerowałem pułkownikowi, że 
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znam człowieka godnego zaufania, który z przyjemnością podejmie się tego zadania. 
Rozumiemy się, von Ritzke? 

- Tak jest, panie kapitanie. 
- To dobrze – kontynuował. – Wyjedziesz wraz z dziesiątką ludzi i sierżantem jeszcze 

dziś przed zamknięciem bram. A na miejscu zostaniecie pomóc w ochronie dworu tak długo, 
jak będzie trzeba. Wszystko stoi w listach. – Przesunął jeden z pergaminów na skraj biurka. 

Jochanes skłonił się lekko i podszedł bliżej, wyciągając rękę po niecodzienny rozkaz. 
- Pamiętacie moją żonę, poruczniku? Poznaliście ją jakieś cztery miesiące temu, na 

raucie u von Tauberów, gdy wróciła do miasta. 
- Tak panie kapitanie, nie śmiałbym zapomnieć – odpowiedział Jochanes, nie 

zmieniając nawet tonu głosu. 
- To radzę jednak to uczynić – lodowato wycedził kapitan. – Pani von Heckler opuściła 

dziś miasto i udała się do klasztoru Verenitek. Zapragnęła kontemplacji. 
W pokoju zapanowała cisza, jedna z tych, które nieznośnie brzęczą w uszach. Obaj 

wiedzieli, że dla kobiety takiej jak Izabell nie ma gorszej kary niż zamknięcie w klasztorze. 
Odciąć ją od radości towarzystwa, od śmiechów i salonowych rozmów, to jak wyrwać z ziemi 
najpiękniejszy kwiat. Pozbawiony gruntu, obumiera w krótkim czasie. Izabell bogowie 
stworzyli do blasku, tańca i radości. Nie do modlitw w chłodnych murach klasztoru, nie do 
milczenia całymi długimi dniami. Urodzona i wychowana w atmosferze Miragliano, 
pochodząca ze starego imperialnego rodu kobieta, odebrała wszechstronne wykształcenie. 
Z lubością recytowała wersety Fedrarca, a gdy śpiewała dla gości tileańskie pieśni nikt nie 
śmiał nawet wziąć głębszego oddechu, by nie zakłócić tego cudu. Jej głos... Jochanes 
uwielbiał leżeć z głową na jej kolanach i słuchać jak tylko dla niego czyta frywolne utwory 
Arbbaccio, rumieniąc się lekko, gdy na nią spoglądał. Nawet sam cesarz nie byłby godny tej 
kobiety. 
 

„Pan mnie unika, panie poruczniku. Czyżbym była widokiem, który nie raduje 
pańskich oczu?” pytała, przytrzymując jego dłoń, a Jochanes sam nie wierzył we własne 
szczęście. Ani wtedy, ani gdy pierwszy raz otwierał słodko pachnący liścik skreślony jej 
zgrabną dłonią. To, co się wydarzyło później było czymś, czego nie oddałby za żadne skarby 
świata. Gotów był zaryzykować wszystkim, co miał – od kariery wojskowej, na życiu 
skończywszy. 
 

- Panie – zwrócił się do kapitana, ciągle stojąc przy biurku. – Chciałbym... 
- Nie chciałbyś – uciął von Heckler. 
- A jednak – kontynuował, nie ustępując chłodnemu spojrzeniu dowódcy. – Pańska 

małżonka nie zasłużyła na taką karę. Proszę pozwolić mi skończyć – zauważył, jak kapitan 
nabiera powietrza by coś powiedzieć. – Pani von Heckler to istota o czystym sercu i nikt nie 
śmiałby wątpić, iż darzy pana sympatią godną męża. Tak jak nikt nie śmiałby wątpić w jej 
zalety, w tym w oddanie i wierność, jakie przystoją idealniej żonie. 

- Do czego zmierzasz, von Ritzke? 
- Obaj wiemy, za pozwoleniem panie kapitanie, że nikt z towarzystwa nie uwierzy ani 

przez chwilę w to, iż Izabell, iż pani von Heckler – poprawił się szybko - sama zapragnęła 
zamknąć się w klasztorze. 

Kapitan splótł dłonie i oparł na nich brodę, cały czas mierząc wzrokiem młodego 
oficera. Przez krótki moment wyglądał na o wiele starszego, niż liczył wiosen. Frasunek 
wyraźnie odznaczył się na pomarszczonej twarzy, której rysy na moment straciły swoją 
surowość. 

- Ze mną niech waść czyni, co uzna za słuszne. Zhańbiłem jej opinię i zasługuję na 
karę. Lecz, na bogów, proszę za moje grzechy nie karać własnej żony. 
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- Pana grzechy, tak? 
- Moje i tylko moje. 
Kapitan wstał szybko i praktycznie w jednej chwili jego postać wyrosła tuż przed 

młodym szlachcicem, który nie cofnął się ani o krok. Przez moment zaciśnięte pięści uniosły 
się do góry, lecz ręce szybko się rozluźniły i ułożyły wzdłuż wyprostowanej jak struna 
sylwetki. 

- Proszę uratować jej honor, panie kapitanie. Proszę ją zabrać z tego klasztoru. 
Von Heckler nie czuł już nawet wściekłości, która targała nim przez całą noc. Patrzył 

teraz na tego, któremu jeszcze wczoraj życzył śmierci i musiał w duchu przyznać, że mu się 
przecież wcale nie dziwi. Wiedział, jak piękna jest jego żona. I wiedział, że poza tym, iż kapłan 
pobłogosławił ich rody i posag przeszedł z rąk do rąk, nic więcej z dużo młodszą żoną go nie 
łączyło. Nie znał jej nawet przed ślubem, po ślubie zaś przeżyli razem dosłownie z pół roku 
i rozpętała się nawałnica Chaosu. Usłuchał więc próśb jej rodziny i odesłał z powrotem do 
Miragliano. Nie znał się na poezji, za tańcem nie przepadał. Widział, jak kobieta stara się do 
niego dostosować i jak jest jej trudno z takim gburem. Tak, gbur i wojskowy prostak, tym był 
przy jej boku. Patrzył na Jochanesa, młodego, dumnego, nawet w tej chwili nie tracącego 
rezonu chłopaka. Znanego ze swojego temperamentu, lekkości mówienia, talentu do tańca 
i uroku. Jeden z jego najlepszych podkomendnych. Pierwszy na salonach i na polu bitwy. 
Dobrze urodzony. A jednak czuł wściekłość. Lecz nie na tego młokosa, a na siebie samego. Za 
to, że w duchu wcale nie dziwił się decyzji własnej żony i z minuty na minutę przestawał być 
na nią zły. 

Zresztą, wiedział, że prośba von Ritzkego nie została sformułowana w taki sposób 
przypadkiem. Rację miał, mówiąc o nieskazitelnej opinii, jaką w towarzystwie cieszyła się jego 
żona. I o tym, że nikomu nie przyjdzie do głowy uwierzyć w jej chęć odetchnięcia w klasztorze. 
Kogo on oszukiwał? Złość odebrała mu zmysły. Von Ritzke dobrze wiedział, że to nie honor 
Izabell ucierpi najbardziej, choć do niego się przecież cały czas odwoływał. Nikt nie wiedział 
o ich romansie, on sam zorientował się zupełnym przypadkiem. Chędożony gołowąs, zagrał 
najmocniejszą kartą. I von Heckler wiedział, że nie może jej po prostu zignorować. 

- To wszystko, poruczniku? – spytał spokojnym tonem. – Bo jeśli tak, to możecie wracać 
do swoich obowiązków i szykować się do podróży. 

Jochanes cofnął się, kurczowo trzymając cały czas rozkazy. Czuł, że jakiekolwiek 
dalsze pertraktacje nie mają sensu. Cokolwiek teraz uczyni kapitan, zależne będzie tylko od 
jego woli. Skinął lekko głową, zwracając się w kierunku drzwi. Odprowadzało go chłodne 
spojrzenie ciągle bystrych oczu przełożonego. 

- Wybierz tych ludzi, którzy będą chcieli jechać. Bo trochę potrwa, zanim będą mogli 
wrócić – rzekł von Heckler, gdy Ritzke kładł rękę na klamce. Po czym dodał już ciszej – moja 
żona jeszcze dziś wróci do miasta. 

- Dziękuję, panie kapitanie – Jochanes zasalutował. 
- Nie dziękuj. Nigdy się już do niej nie zbliżysz, nie podasz nawet listu, to mój jedyny 

warunek – dokończył mężczyzna. 
 

*** 
 

Wyruszyli tuż przed zamknięciem bram miasta. Ritzke jechał w siodle, podobnie jak 
jego żołnierze. Tego wieczora czuł się bardziej żołdakiem, niż szlachetnie urodzonym i nie 
bawiło go skorzystanie z oferty złożonej przez nadętego medyka. Nie miał ochoty jechać 
w powozie wraz z jaśnie panem Hendke, jak kazał się do siebie zwracać, i patrzeć na jego 
tłustą, nalaną, jakby ulepioną ze świeżego błota, gębę. Medyk liczył coś koło czterdziestu 
wiosen i jak ulał pasował do gatunku zapatrzonych w siebie szarlatanów. Krępą sylwetkę 
okrywały szaty z najlepszych materiałów, szyję zdobił złoty wisior przedstawiający dwa 
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skrzyżowane lancety i ułożony nad nimi pączkujący kwiat. Symbol elfickiej bogini – pomyślał 
Jochanes i zaśmiał się w duchu, rozważając czy małe, kaprawe oczka tego człowieka widziały 
kiedyś piękno elfiego ciała. Jego zdaniem Hendkemu brakowało tylko wychudzonego 
pochlebcy, który biegałby wokół swojego tłustego mecenasa i oznajmiał całemu światu, że oto 
nadchodzi medyk. Tak, to by nawet pasowało. Cóż, będzie skazany na jego towarzystwo przez 
najbliższe dni. 

Konie truchtały równym tempem, koła powozu terkotały miarowo na trakcie. Chłód 
nocy uparcie wciskał się pod ciężkie płaszcze, kąsał cienkimi szpileczkami zimnych zębów 
ciała schowane pod mundurami. Lato dawno dobiegło końca, a zastępująca je jesień traciła już 
swoje złote oblicze. Nadchodził czas słoty i niepogody. Imperium szykowało się do kolejnej 
ciężkiej zimy. Chłopi, którym dane było powrócić z wojny i ci, którzy mieli więcej szczęścia, 
bo w ogóle nie brali w niej udziału, kończyli ostatnie prace na polach. Miasta i osady 
uzupełniały skąpe zapasy w spichlerzach, zwiększając swoje szanse na spokojne przetrwanie 
czasu mrozów. Te zaś zapowiadały się w tym roku surowe, jak po każdej wojnie. Zaniedbane 
i porzucone pola nie rodziły na tyle obfitych plonów, aby zapewnić wystarczającą ilość 
żywności. Część ludności trawiły choroby, wywołane głodem i lichymi warunkami życia. 
Wiele miasteczek i wsi, zniszczonych w wojennej zawierusze, nie było przygotowanych na 
nadchodzące zagrożenie. Bo zimą nie tylko chłód i głód zagrażają ludziom. Wraz ze śniegiem 
i zamieciami przychodzą inne niebezpieczeństwa. Osady pozbawione ochronnych palisad 
i mężczyzn zdolnych trzymać broń, muszą borykać się z wieloma problemami, od wilków 
począwszy, na łupieżczych atakach skończywszy. To był ciężki rok dla Imperium i nie 
zapowiadało się na to, aby nadchodzące miesiące były lżejsze. 

Kastor wyglądał, jakby spał w siodle, ale Ritzke wiedział, że to jedynie pozory. 
Przyjaciel nie odezwał się do niego ani słowem odkąd oznajmił ludziom, że trzeba będzie 
opuścić miasto. Nie zmuszał go do udziału w wyprawie, Kastor sam zjawił się na odprawie, 
milczący i gotowy do drogi. W obecnej chwili owe milczenie było jednak Jochanesowi na 
rękę. Mógłby nie zdzierżyć dzisiaj głupich uwag, czy innych wywodów zaczynających się od 
słów „a nie mówiłem...”. Praktycznie rzecz biorąc – denerwowało go wszystko. Począwszy od 
delikatnego szumu lasu rozciągającego się po lewej stronie traktu, przez ciche rżenie koni aż 
po wspomnienie wykrzywionej gniewem twarzy kapitana. Bał się o Izabell, a nie było to 
uczucie, do którego nawykł. Był wściekły na samego siebie, że nie odwiódł jej od pomysłu 
spotkań w ich domu. I na dodatek, martwił się teraz jej losem, co było dla niego czymś 
zupełnie nowym. Von Heckler potrafił być niezwykle surowy i wiedzieli o tym wszyscy jego 
żołnierze. Jochanes modlił się więc w duchu, aby owej surowości nie doświadczyła teraz 
Izabell. Powoli także docierała do niego świadomość, iż nie ujrzy jej cudownej twarzy przez 
najbliższe kilkanaście tygodni, a może i miesięcy. Nie potrafił sobie tego na razie nawet 
wyobrazić, a o gorszym scenariuszu wolał nie myśleć. 

Dni szybko mijały. Po trudach całodziennej podróży, szukali wytchnienia w ciepłych 
i zazwyczaj skromnych wnętrzach karczm położonych przy trakcie do Bechafen. Podróżowali 
szlakiem wijącym się nieopodal brzegów Talabecu, czasem przez długie godziny mogąc po 
swej lewej stronie podziwiać wartki nurt rzeki. Na wodnym trakcie panował całkiem spory 
ruch, raz po raz mijali barki i łodzie rzeczne, a także tratwy wyładowane przednim drewnem 
z Lasu Gryfa, położonego na północy prowincji, które były spławiane zapewne aż do samego 
Altdorfu. Ritzke czuł już niemal w ustach smak ostermarskiego piwa, które zamknięte 
w beczkach wypełniało ładownie większości łodzi płynących w głąb Imperium. 

 
Lubił Ostermark, ze wszystkimi jego smakami i zwyczajami. Chłód i swoista surowość 

tej krainy nigdy mu nie przeszkadzały, nawet gdy zasmakował życia w Reiklandzie. Czasem 
tęsknił nawet za malowniczymi widokami pagórków czy dusznymi oparami bagien, których 
w Ostermarku nie brakowało. Wychował się wśród nich i były mu domem, dlatego nie 
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przyszło mu nigdy do głowy upatrywać w tej prowincji samych wad, jak miewali to w swojej 
głupkowatej manierze Reiklandczycy. Zresztą ci, według Jochanesa, z maniakalną wręcz 
wyższością odnosili się do wszystkich innych krain, jakby nic poza Reiklandem nie było warte 
choćby odrobiny uwagi. Dla altdorfskich wymoczków jego rodzima prowincja była jedynie 
ponurą ziemią, poprzetykaną wzgórzami i nędznymi osadami, której bliżej było do Kisleva niż 
Imperium. W swoim zadufaniu zapominali o wojskowym charakterze prowincji i o tym, że jej 
lud od wieków już, nie skąpiąc krwi, broni wschodnich granic kraju przed wszelkim 
plugastwem. Jeśli już nawet raczyli wysłuchać opowieści o pięknie sennych i usłanych 
fioletowym kwieciem wrzosowisk, zapominali oczywiście o drobnym fakcie, że równie często 
jak rosę owe wrzosy spijały krew obrońców tych ziem lub zbywali jej znaczenie pełnym 
pogardy wspomnieniem o Mordheim. Jakby tylko to upadłe, skażone miasto było godne 
uwagi. Nigdy jakoś żaden wymuskany szlachciura ze stolicy nie zastanowił się dlaczego akurat 
tyle złotych koron płaci za konia zrodzonego i wychowanego w ostermarskich stajniach, 
położonych na żyznych i porośniętych trawami pagórkach Veldt. 

Jochanes wiedział zaś, że te słynne w całym Imperium konie, w których zaklęta jest 
dusza Ostermarku, znane są ze swojej siły i wytrzymałości, uporu i charakteru. Są hartowane 
tymi samymi, trudnymi warunkami, co mieszkańcy prowincji i jak oni są niczym 
najprzedniejsza stal, której wartość poznaje się wtedy, gdy zależy od niej życie. Tak, walka, 
żołnierska dyscyplina i odwaga są wpisane na stałe w charakter każdego Ostermarczyka. 
Urodzić się w tej krainie, oznacza tyle samo, co urodzić się żołnierzem. Żyjąc w bliskości 
osnutego złowrogą legendą Martwego Lasu, w którego sercu leży przeklęte przez bogów 
miasto Mordheim i równie ponurych Dziwnych Nizin, które stanowią granicę z niesławną 
Sylvanią, domeną nieumarłych wampirzych książąt, nie sposób być tchórzem i człekiem słabej 
woli, który lęka się śmierci. Wschodnie Kresy są piękne, lecz oblicze tego piękna jest równie 
surowe, co panujące tam zimy. I tylko nieliczni potrafią docenić jego urok. Tych nielicznych 
zaś Jochanes mocno sobie cenił. 

Zgodnie z oczekiwaniami, doktora Hendkego nie mógł do tego grona zaliczyć. Medyk 
całym swoim jestestwem wyrażał niechęć do Ostermarku, od pierwszych chwil gdy wkroczyli 
na jego tereny. Ritzke aż nie mógł się przestać dziwić temu, że przy takim wstręcie do krainy, 
pazerny szarlatan przyjął jednak posadę nadwornego medyka w szlacheckiej rodzinie. 
Splendor splendorem, złoto złotem, ale jakoś nie wyobrażał sobie, że ten pokraczny jegomość 
dostosuje się do warunków, w jakich przyjdzie mu niebawem mieszkać. Narzekał na wszystko, 
począwszy od zimna, a skończywszy na prostactwie napotykanych ludzi. Uskarżał się na złe 
traktowanie, braki rozsądnej długości postojów podczas podróży, a nawet na sienniki i jadło 
w karczmach, w których zmuszeni byli nocować. I z każdym dniem, Jochanes miał coraz 
serdeczniejszą ochotę skręcić mu kark. Ot, tak, dla dobra ludzkości. 
 

- Ja panu mówię, jaśnie panie poruczniku, nie ma nic gorszego od jadu tych ziem – 
perorował podczas kolacji, podkreślając wagę swoich słów wymachami tłustego palucha. 

- Zapewniam, że jest – odburknął niechętnie Ritzke, który chcąc nie chcąc, posilał się 
przy tej samej ławie. 

Siedzący obok niego Kastor co jakiś czas szczerzył zęby w lodowatym uśmiechu. 
Jochanes znał ten uśmiech i wiedział, że gdyby jednak tknięty odruchem, postanowił zadusić 
medyka, musiałby się ustawić w kolejce, bo przyjaciel zapewne by go ubiegł. 

– Trują one organizm, psując zdrowie... – mówił jeszcze, zanim do jego umysłu dotarły 
słowa porucznika. Przerwał w pół zdania i mięśnie jego twarzy spróbowały unieść 
pokrywające ją fałdy tłuszczu odrobinę do góry. Całość tego groteskowego zabiegu można by 
próbować nazwać uśmiechem, gdyby ktoś czuł dziwną potrzebę opisywania mimiki 
Hendkego. – Tak? A niby co, szlachetny panie? 
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- A choćby głupota, tak częsta u osób spoza Ostermarku – dodał Jochanes, z lekką 
satysfakcją patrząc, jak mięśnie twarzy rozmówcy znowu wykonują wymyślne akrobacje, 
z lepszym lub gorszym skutkiem próbując odmalować wyraz pełnego zdziwienia i oburzenia. 

Widok ten, zdaniem Ritzkego, mógłby osoby o słabszym żołądku zmusić do zwrócenia, 
skądinąd całkiem przyzwoitego, jedzenia, jakie serwowała karczma „Nocny Stróż”. Na 
szczęście, ani na nim, ani na Kastorze, którego też spotkał wątpliwy zaszczyt wspólnego 
spożywania posiłku, fizjonomia ta nie robiła większego wrażenia. Przywykli wszak do widoku 
oblicz zwierzoludzi, czy ciał powykręcanych obrzydliwymi mutacjami. 

Urażona duma Hendkego zmusiła go do przerwania dalszej konwersacji, z zapewne 
zupełnie niewartymi tego rozmówcami. Ostentacyjnie odwrócił się do nich bokiem, 
spożywając resztę swojej kolacji w ciszy, oddając się kontemplacji ognia tańczącego na 
karczemnym palenisku. 

W izbie było ciepło i przytulnie. Ściany zdobiły liczne zwierzęce skóry, znak 
niebywałego talentu myśliwskiego właściciela oberży, który jak już zdążyli usłyszeć, musi 
sobie po prostu czasem zapolować, jak każdy chłop. Panował spokój, żołnierze Ritzkego zajęli 
największą ławę i zajadali się gulaszową potrawką na solidnej podkładce z kaszy. Przemarźli 
dziś ostro, więc porucznik nie poganiał ich do snu, pozwalając wygrzać się w ciepłej sali 
i wypić kapkę więcej rozgrzewającej gorzałki. W całym oddziale zimno towarzyszące podróży 
nie przeszkadzało chyba tylko jemu i Kastorowi, ale obaj przywykli do niego już 
w dzieciństwie. 

- Udaję się na spoczynek – zakomunikował ciągle urażonym tonem medyk wstając od 
stołu. 

Zjadł wszystko, a przecież tak mu nasze prostackie jedzenie nie smakuje – pomyślał 
z przekąsem Ritzke, ale odpuścił sobie dalsze dogryzanie tłuściochowi. Skłonił tylko lekko 
głowę, życząc Hendkemu dobrej nocy. Starał się przy tym nie patrzeć na jego oblicze, gdyż 
nie bezpodstawnie obawiał się widoku, jaki mógłby towarzyszyć zmianie grymasu 
z rozłoszczonego na przyjaźnie wybaczający. 

- Utkniemy tam, prawda? – spytał Kastor, gdy tylko medyk wdrapał się po schodach na 
piętro i zniknął za drzwiami swojego pokoju. 

- Tia... – dolał im do kubków porządnej, tutejszej wódki, po czym od razu wychylił swój 
do dna. – Zapewne, Kastorze – otarł usta rękawem kaftana. 

- Że też cię podkusiło... – westchnął kompan. 
- Nawet nie zaczynaj tego tematu – uciął tonem, z którym mało kto próbował 

dyskutować. 
- Patrzmy na to z innej strony – Kastor nie poddał się tak łatwo – przynajmniej 

zobaczymy dom. 
- Tia... – Ritzke znowu uzupełnił puste naczynia. Lubił czuć w gardle smak mocnego 

alkoholu. Co jak co, w tym jednym aspekcie musiał się zgodzić z wypomadowanymi 
trefnisiami z Altdorfu, jeśli chodzi o zacięcie do picia Ostermarczykom zdecydowanie bliżej 
było do Kisleva niźli do Imperium. 

- Nie denerwuj się, stary jej nie skrzywdzi – Kastor zaryzykował rzucenie się na 
głęboką wodę trudnego tematu. Albo w końcu uda mu się dotrzeć do przyjaciela, albo pójdzie 
na dno, jak kamień. – Jest jego żoną i on zawsze będzie się starał zapewnić jej godne życie. 
Taki już jest nasz kapitan, niby ostry, ale serce ma miękkie. 

- Obyś miał rację – westchnął Jochanes, któremu owe słowa były najwidoczniej aż tak 
potrzebne, iż w roztargnieniu zapomniał się oburzyć. A może to gorzałka, rozgrzewająca krew 
i osłabiająca ochronną gardę, zaczęła działać. – Obyś miał rację, druhu. 
 

*** 
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Na oddziały wojsk Ligi Ostermarku natknęli się kilka dni później, tuż po odbiciu na 
południe od głównego traktu. Jak na tę porę roku, słońce przygrzewało dość mocno, 
a żołnierze Ritzkego byli w zdecydowanie dobrych nastrojach. Dostrzegłszy pierwsze sylwetki 
kolumny wojska, zwolnili tempo. Hendke zaczął z zaciekawieniem godnym tchórzofretki 
wyglądać zza kotar powozu. Jochanes ruchem ręki odprawił Kastora, który wysforował się na 
przód, podjeżdżając do oddziałów kanclerza, skutecznie blokujących dalszą drogę. 

- Mają problemy z jakąś większą bandą mutantów, czy innych zwierzoludzi, jaka 
grasuje ostatnio w okolicy. Trakt jest chwilowo nieprzejezdny, radzą nam zawrócić do ostatniej 
przystani i skorzystać z drogi rzecznej – zameldował po powrocie, ustawiając konia bokiem 
w bok z wierzchowcem Ritzkego. 

- Nie ma takiej opcji – porucznik przeczesał ręką płowe włosy, co zwykł czynić 
w chwilach wymagających skupienia – stracilibyśmy w ten sposób dwa dni na sam powrót 
nad Talabeck i przynajmniej drugie tyle czekając na coś, co zdołałoby zabrać cały oddział na 
pokład. Ponadto, jaśnie-zupełnie-nie-pan, nie zgodzi się na podróż rzeką, od której „chorób 
podstępnych się człowiek godny nabawia” – Jochanes udanie sparodiował medyka, który 
tak właśnie wytłumaczył odmowę skorzystania z barki już na samym początku ich wspólnej 
podróży. 

- Przewidziałem, że tak właśnie powiesz – uśmiechnął się triumfalnie Kastor – i dlatego 
wypytałem ich o inną drogę lądem. 

- Przedstawię cię do orderu, jak tylko wrócimy, tylko mi przypomnij – zaśmiał się lekko 
Ritzke, poprawiając się w siodle i rozpinając poły kaftana. Słońce grzało coraz mocniej. 

- Radzili nam jechać jeszcze kawałek dalej na południe, a później odbić na wschód 
i powrócić na trakt na wysokości Ciemnych Wzgórz. Ale wyjdzie na to samo, ot, będziemy do 
przodu może z jeden dzień. 

- Jeden dzień marudzenia tego bufona mniej, to jeden bardzo cenny dzień. Zresztą, nie 
mam się później zamiaru tłumaczyć z jego uskarżeń na to, żem go przemocą zmusił do 
postawienia nogi na obrzydliwym pokładzie. 
 

Przymusową przerwę w podróży wykorzystali na krótki postój, po czym ruszyli 
wąskim, rzadko uczęszczanym traktem, wiodącym przez las. Pogoda dopisywała, podobnie jak 
humor kompanii. Ritzke był w duchu wdzięczny losowi, że nie musiał wyruszyć na to zesłanie 
sam. W towarzystwie żołnierzy czas zawsze płynie szybciej. Pocieszywszy się tą myślą, 
uśmiechnął się lekko do siebie. W końcu wraca do domu. Nie denerwowało go nawet 
narzekanie medyka, który całym sobą dawał otoczeniu odczuć swoje niezadowolenie 
z przymusowego noclegu na trakcie. Ignorował to, skupiwszy swoją uwagę na dopilnowaniu 
rozbicia obozu i przydzielenia wart. Nawet ze snem nie było tej nocy problemów, bo po 
trudach podróży przyszedł szybko. 

Rankiem oddział ruszył dalej, a gdy słońce już dawno minęło zenit, dotarli do 
wyniszczonych zabudowań. Wioska leżała w dolince, w oddali majaczyły wzgórza 
poprzedzone całą falbaną niewielkich pagórków. Kilka owiec pasło się spokojnie na łące, 
ludzie krzątali się w obejściach zajęci wypełnianiem codziennych obowiązków. Medyk, 
korzystając z nadarzającej się okazji, zażądał od Ritzkego spędzenia nadchodzącej nocy 
w osadzie. I choć jakaś mała część szlachcica chciała odmówić, by dopiec temu pyszałkowi, to 
jednak rozsądek wziął nad nią górę. Bo i całemu oddziałowi przyda się odpoczynek w ciepłej 
izbie. 

Choć mieszkańcy wsi nie wydawali się uszczęśliwieni wizytą oddziału Armii Imperium, 
ugoszczono ich należycie. Większość domów i tak stała w połowie pusta, gdyż mieszkający 
w nich kiedyś mężczyźni do tej pory nie powrócili jeszcze z wojny. I zapowiadało się na to, że 
nawet modlitwy wznoszone co dzień przez ich żony nie zmienią tego faktu. Taki już los 
żołnierza, w który wpisane jest ryzyko wiecznego spoczynku na talerzu Morra. 
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- Pogadajcie z Teresą, jaśnie panie, ona ma dużo miejsca w obejściu 
Bezzębny staruszek udzielił odpowiedzi na pytanie o nocleg. 
– Znajdzie się i ciepła izba, i strawa jakaś. To dobra kobieta, krucza żona, gościny nie 

odmówi – zapewnił. 
Ritzke skinął głową i ruszył we wskazanym przez starca kierunku. Reszta oddziału 

tymczasowo „stacjonowała” pośrodku wsi, przy studni. Poili konie i gasili własne pragnienie. 
Wieś była uboga - a co najgorsze - praktycznie pozbawiona mężczyzn, jeśli nie liczyć starców, 
trzech kalek i kilku podrostków, którym wiek każe jeszcze trzymać się matczynej spódnicy. 
Wszystkim zarządzały kobiety – nosiły wiadra z wodą, poiły zwierzęta, pilnowały obejścia, 
tachały na chudych ramionach drewno na opał. Ich długie, ciemne włosy, związane nad 
karkiem, jeszcze bardziej wyszczuplały wymęczone oblicza. Weselą się nocami – 
przypomniało się Ritzkemu powiedzenie jego gospodyni. I nie musiał pytać o los ich mężów, 
by wiedzieć, że się nie pomylił. 

Teresa była jak one wszystkie, smutna lecz w pewien sposób zahartowana tym 
uczuciem. Nie była stara, ale trud życia nie obszedł się z nią litościwie. Wychudła sylwetka, 
okutana w szary lniany kubrak i podniszczoną spódnicę, pociągła twarz. I tylko oczy zdawały 
się dalej lśnić jakimś blaskiem. Może iskierką nadziei? Ze spokojem wysłuchała tego, co miał 
jej do powiedzenia, po czym lekko cofnęła się w głąb chaty, czyniąc zapraszający gest. 

- Moje domostwo jest do waszej dyspozycji, panie. Ale jadła będziecie musieli odkupić 
od innych, bo tylu gęb nie wyżywię. 

- Dziękuję – Ritzke uśmiechnął się lekko do kilku wystraszonych twarzyczek, 
chowających się za matką. – Ze swojej strony obiecuję, że nasza obecność nie sprawi pani 
kłopotu. 
 

Tak jak obiecywała, miejsce się znalazło. Konie zostawiono pod dachem rozpadającej 
się stodoły, a oddział wykorzystał całą kuchenną izbę i przedsionek. Najmniejszą z wolnych 
izb oddano medykowi. Zamknął się w niej i mieli go z głowy na cały wieczór. Swoje dzieci 
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kobieta przeniosła zaś do przybudówki przylegającej do stodoły. Tak więc całe domostwo 
należało do wojska. Rozłożono posłania, a w tym czasie Teresa zajęła się rychtowaniem 
strawy. Ritzke siedział przy kuchennym stole i w milczeniu obserwował jej ruchy. 

- Niebrzydka – ocenił Kastor – i widać, że to samo myśli o tobie. 
- Odpuść sobie swaty. 
- Gadanie, Jochanesie – upił łyk gorzałki z drewnianego kubka. – Ona samotna, chłop 

by się jej przydał, choćby i na jedną noc. A i tobie by kobiece towarzystwo nie zaszkodziło. 
Ritzke nie miał pewności, czy kobieta aby przypadkiem nie usłyszała ich rozmowy. 

Upuściła jeden z garnków, który z brzdękiem upadł na klepisko, zasypując je kamionkowymi 
odłamkami. Mocno tym wystraszona, uklękła i zaczęła sprzątać. Ręce jej drżały. 

- Idiota – sarknął Jochanes do Kastora i zerwał się z zydla, by jej pomóc. 
- Nie trzeba – szepnęła cicho, nie patrząc mu w oczy. 
- Proszę mi wybaczyć, mój kompan to ostatnia świnia. – Próbował nadrobić słabym 

uśmiechem. – Nie chciał jednak pani obrazić. 
- Nic się nie stało. Mam jeszcze jedną kamionkę, będzie w czym jadło podać – to 

powiedziawszy zostawiła go ze sprzątaniem, a sama wróciła pilnować potraw na piecu. 
Kastor popatrzył na to, pokręcił głową i z głupawym uśmieszkiem wyszedł z izby. 

Jochanes był ostatnio tak drażliwy, jak baba ze złymi dniami. Żarty traktował śmiertelnie 
poważnie. Kastor nadal był zdania, że im szybciej Ritzke zapomni o tej feralnej kobiecie, tym 
szybciej on odzyska swojego druha. I po problemie. A nie ma lepszego lekarstwa na chorobę 
wywołaną przez jedną kobitę, jak uciechy z drugą. Tego był pewny, jak swej wiary 
w Sigmara. 
 

*** 
 

- Coś nie tak z izbą, panie? - nie słyszał, kiedy podeszła. Cichutka jak myszka, pomyślał. 
- Nie, izba dobra. Tylko jakoś spać nie mogę – odrzekł zgodnie z prawdą. 
Stała naprzeciw niego, z ogarkiem w dłoni. Uśmiechnęła się lekko, tak lekko, że przez 

moment, w bladym blasku świecy, wyglądała młodo. Ile mogła mieć lat? Dwadzieścia trzy czy 
cztery wiosny? Może troszkę więcej. Kolejna młoda wdowa Imperium. Wychowa swoje dwie 
córki na następne wdowy, a syna na kolejnego żołnierza, który kiedyś nie wróci do swojej 
żony. Przygotuje ich do tego. Czy to jest aż tak proste, tu w Ostermarku? Ritzke pokiwał 
głową. 

- Słucham? – spytała i dopiero wtedy uświadomił sobie, że nadal tu jest. 
- Nic nie mówiłem. 
- Przyniosę trochę ciepłego wywaru albo odrobinę gorzałki. Będzie panu łatwiej zasnąć. 
Nim zdążył odpowiedzieć, kobieta zniknęła w izbie. Siedział dalej, okutany kocem, na 

niskich schodkach przy stajni. Nie mógł tu zasnąć, ale chłód nocy przynajmniej sprawiał, że 
nie zapadł w kolejny koszmar. Tej nocy dręczyły go bowiem nieustannie. Zrywał się, zlany 
zimnym potem, z obrazami rzezi przed oczyma. A co najgorsze, tam, na tych sennych polach 
bitwy, wśród nocnych widziadeł i trupów dawnych kolegów, widział jej oblicze. Jego słodka 
Izabella, zbrukana krwią, w kałuży błota, odziana w wyniszczony mundur... Bał się. Czyżby 
von Heckler jednak ją skrzywdził? 

- Proszę – Teresa podała mu parujący kubek. Znowu nie zauważył kiedy przyszła. – 
Pomaga zasnąć, wierz mi, panie. 

- Dziękuję – upił łyk lekko słodkiego napoju – ale czasem sen nie przynosi spokoju. 
- Trzeba się nauczyć radzić sobie z tym – jej oczy zamigotały refleksami światła świecy, 

którą ustawiła bezpiecznie na schodku. Usiadła obok. – Tu, w Ostermarku, należy umieć 
radzić sobie ze snami. Jak się już tego człowiek nauczy, to rzeczywiście przynoszą ukojenie. 
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- Na talerzu Morra tylko dwie drogi. Albo sen spokojny, albo brama dalej – powtórzył 
zagrzebane gdzieś głęboko w pamięci słowa ojca – żywych powitamy za dnia, z resztą weselić 
będziem się nocami. 

- Widzę, że bliskie panu nasze tradycje. 
Ritzke musiał przyznać, że miała miły głos. 
- Bardzo bliskie. Jestem z Ostermarku, choć mój oddział przybywa z Reiklandu. Zawsze 

tu było inaczej, ale tego roku nawet ja smucę się widokiem tych ziem. 
- Nie było lekko – odrzeka Teresa po dłuższej chwili milczenia. 
- Nie było lekko... Tak o okrucieństwach wojny może powiedzieć tylko ktoś 

wychowany w tej przywykłej do trudów i krwi krainie – uśmiechnął się nieznacznie. – Nigdzie 
nie było... 

- Reszta kraju też tak wygląda? – zapytała, a Ritzke usłyszał w tym nadzieję, nadzieję że 
on zaprzeczy. Może kobieta postanowiła zabrać dzieci i osiąść gdzieś indziej? 

- Na szczęście nie. Reikland i Wissenland mają się całkiem dobrze. Słyszałem, że 
Averheim też sobie nieźle radzi. Jak zwykle, najbardziej oberwała Północ. 

Oboje zamilkli. Każde z nich doświadczyło tej wojny inaczej, lecz równie mocno. Nie 
było za wiele do mówienia. Chłód nocy wdzierał się pod wełniany koc, gwiazdy lśniły 
niezmordowanie na atramentowo ciemnym nieboskłonie. Nadchodziły zimne dni. 

- Raz jeszcze przepraszam za te bzdury, które wygadywał mój kompan – Jochanes 
przerwał ciszę, bo kobieta wyraźnie posmutniała, a ostatnie na co miał tego wieczoru ochotę 
to kogoś zasmucić. 

- Zupełnie nie jak szlachcic… – Poprawiła fałd starej spódnicy. – Zachowuje się pan nie 
dość, że nie jak szlachcic, to na dodatek nie jak żołnierz – zaśmiała się lekko. 

- A jak kto niby? Sigmarycki lektor?– też się rozweselił. 
- Raczej jak normalny człowiek. 
- Acha... Normalny, czyli zupełnie jak pan medyk, któremu musiałaś oddać całą izbę? 

W takiej sytuacji chyba będę musiał się obrazić. – Dopił ostatni łyk z kubka. Napar zaczął 
działać, bo zrobiło mu się już zupełnie ciepło. 

- Oj nie – przecząco pokiwała głową – zupełnie nie o to mi chodziło. 
 

Zaśmiali się, dwójka normalnych ludzi. W oddali słychać było tylko ujadanie jakiegoś 
kundla cierpiącego na bezsenność. 

- W takim razie, jako normalny człowiek, obiecuję wymyślić jakąś karę dla tego knura, 
Kastora. Zasłużyłaś na to. 

- A tam, dobrze wiemy, że to tylko takie żołdackie gadanie. Smutno wszędzie, to 
człowiek się bzdur chwyta ku rozweseleniu. Zresztą, dobrze mu z oczu patrzy. 

- Radzę uważać, to tylko taka sprytna sztuczka. Usypia nią czujność kobiet. 
- Nie mam się czego obawiać. Kto by tam chciał kruczej żonie pod kieckę zaglądać? 
Tym razem jej śmiech szybko zamilkł. Nawet w nikłym świetle Jochanes widział, że 

jest zdenerwowana. A może speszona? Poderwała się szybko na równe nogi, jakby dotarło do 
niej, że nie wypada tak po nocy siedzieć obok obcego mężczyzny. 

- Pójdę już – szepnęła. - Zostań. – Sam był zaskoczony zdecydowanym i zarazem 
delikatnym tonem swojego głosu. – Proszę, zostań Tereso. Jeśli chcesz. 
 

Odwróciła się na pięcie i zawahała na moment. Ritzke zawsze się zastanawiał, co 
kobiety myślą w takiej chwili. Może coś o swojej opinii w oczach sąsiadów albo o mężu, 
którego już długo nie widziały. Równie dobrze Teresa mogła myśleć tylko o tym, że na 
dworze jest chłodno albo o tym, że jest jej zupełnie obcym mężczyzną. Takim, co pobędzie we 
wsi jeden dzień, a później już się nigdy nie spotkają. Trudno orzec, co siedzi w damskiej 
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głowie. Jedno było pewne – nie zawahałaby się ani na moment i nie stanęła w miejscu, gdyby 
ta propozycja była jej niemiła. Wstał, a ona została. 
 

*** 
 

Obudziło ich ujadanie psa. Przez lufcik przy sklepieniu stodoły nadal widział 
rozgwieżdżone niebo, więc nie spali długo. Wokół nich unosił się zapach zleżałego siana, 
zgromadzonego tu na zimę. Ritzke wstał z posłania utworzonego naprędce z koca, oczy szybko 
przyzwyczaiły się do ciemności i udało mu się odnaleźć garderobę. Słyszał, że ona również się 
odziewa. Pospiesznymi, chyba lekko spłoszonymi ruchami. Nie widział jej twarzy, ale mógłby 
przysiąc, że maluje się na niej coś pomiędzy głębokim wstydem, a upokorzeniem tak 
charakterystycznym dla kobiet, które szczerze kochały swoich mężów. Choć jeszcze kilka 
godzin temu, gdy zasypiali, jej twarz zdobił promienny uśmiech. I choć było miło, to nigdy nie 
lubił tej pełnej skrępowania ciszy po. 

- Tereso – przysiadł obok i objął ją lekko ramieniem – dziękuję. Byłaś naprawdę 
cudowna. Nie zamartwiaj się tym, o to cię proszę. Jesteś za dobra na to, żeby marnować sobie 
życie w żałobie. 

Nie odpowiedziała, a w oddali pies znowu zaczął szaleńczo ujadać. Było w tym coś na 
tyle niepokojącego, że Ritzke postanowił to sprawdzić. Wyszedł. Albo uciekł, ale nie chciał 
teraz o tym myśleć. 

W okolicach jakimś cudem domkniętej furty w zdewastowanej palisadzie wsi, bezsenny 
kundel szczekał jak oszalały. Ritzke dziwił się, że nie postawiło to jeszcze połowy wsi na nogi. 
Wdrapał się na ogrodzenie i rozejrzał po okolicy. Nie zauważył nic niepokojącego, więc klnąc 
na kundla i jego ujadanie do leśnych kompanów zsunął się z palisady. W ostatnim momencie 
dostrzegł jednak coś, co przykuło jego uwagę. Bo trudno, nawet doświadczonemu żołnierzowi, 
zignorować pokrwawione, dziecięce zwłoki leżące nieopodal głównej furty. 
 

*** 
 

To, co Ritzke kilka godzin wcześniej wziął za zwłoki, okazało się być ledwie żywym, 
małym Ostermarczykiem. Chłopiec był w ciężkim stanie, ale szybko pospieszono mu 
z pomocą i obecnie czuwało nad nim więcej „matek” niż mógłby to sobie wyobrazić. Niestety, 
ciągle pozostawał nieprzytomny, przez co nie mógł udzielić żadnej odpowiedzi na pytania, 
które społeczność Brubenau chciała mu zadać. 

Ritzke oczywiście też nie mógł usłyszeć żadnej sensownej relacji, więc na nurtujące go 
pytania musiał odpowiedzieć sobie sam. Ale wcześniej musiał dość szybko uspokoić medyka, 
żądającego natychmiastowego opuszczenia „tego zapomnianego przez bogów i światłych ludzi 
miejsca”. Porucznik tłumaczył więc, nadal dość spokojnie, naturę przeklętej sytuacji. Dopóki 
on, Ritzke, nie dowie się, co przytrafiło się chłopcu, dopóty nie będzie ich mógł bezpiecznie 
wyprowadzić. A im szybciej on, znamienity medyk, przywróci dziecku przytomność, tym 
szybciej będą mogli opuścić sioło. Jednakże proszony o pomoc medyk nie był wcale skory do 
jej udzielania „chłopskiemu szczenięciu”. Doprowadziło to do krótkiej, aczkolwiek niebywale 
ostrej wymiany zdań, w wyniku której Ritzkemu obiecano „szubienicę i degradację, jak 
w końcu dotrą do cywilizowanych okolic”, a medykowi „iż zdechnie w tych lasach, 
rzucony na pastwę dzikich bestii i nieświatłych chłopów, którzy z jego tłustego duspka 
będą mieli smalcu na całą zimę”. 

Czas, jaki zostawiono medykowi na ustalanie hierarchii wymienionych między 
dżentelmenami argumentów - opartej na prostym fakcie, że obecnie są bardziej w lesie wraz 
z jego bestiami niż bliżej cywilizacji, a cywilizację wraz z jej szubienicami mogą zobaczyć tylko, 
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gdy Ritzke ruszy oddział - Jochanes wykorzystał na udzielenie sobie odpowiedzi na kilka 
ważnych pytań.  
 

- Ślady są aż nadto wyraźne. – Kastor wyprostował plecy, dalej studiując uważnie 
podłoże. – Gdzieś od tego momentu musiał się już czołgać… – Wskazał ręką odleglejszą kępkę 
krzaków. Jej również przyjrzał się w skupieniu. - Tak, zdecydowanie. Leżał tu jakiś czas, 
najwidoczniej omdlały, a nad ranem, gdy chłód obudził jego ciało, zdołał dopełznąć pod furtę. 
Na krzyk pewnie nie starczyło już sił. Jakim cudem go znalazłeś? 

- Pies wściekle ujadał – odrzekł zgodnie z prawdą Jochanes. 
- A ty, jak zakładam, nie mogłeś spać? 
- Dokładnie tak, jak mówisz. 
- Czy może raczej nie mogłeś spać sam? – Kastor wyszczerzył kły. Bywały takie 

momenty, w których nie tylko zachowywał się, ale i wyglądał jak świnia. Ritzke uznał, że to 
właśnie jeden z nich. 

- Odpieprz się ode mnie druhu, dobrze? 
- Na Sigmara, aż taka kiepska była? – wypalił jeszcze z głupkowatym uśmiechem, ale 

Jochanes już go nie słuchał. 
 

Starzec, karmiący kury w obejściu, dokładnie opowiedział mu o tym, co leży za 
najbliższymi wzgórzami. Jeśli wierzyć jego słowom, byłaby to wieś pełna „chamów po 
prostu, sprzedawczyków, którym nawet zimą się dobrze wiedzie.” Części poświęconej 
domniemanym konszachtom z Chaosem, na jakie ów dobrobyt niechybnie wskazywał, już nie 
słuchał. Są ludzie, których trzeba czasem traktować jak Kastora. 

Chłopak dotarł tu właśnie od strony wzgórz. Zważywszy na jego rany, które były 
zadane zarówno hartowanym żelazem, jak i kłami bądź pazurami, łudzenie się myślą, iż leżące 
nieopodal Fiternor nadal cieszy się jakimś dostatkiem było zbędnym traceniem czasu. Na 
wszelki wypadek posłał zwiadowcę w pobliże wzgórz, aby za pomocą lunety potwierdził jego 
przypuszczenia. Nim minęły trzy klepsydry, żołnierz zameldował o pogorzelisku w miejscu 
niegdysiejszego Fiternor. Jak dodał, słabszym głosem, nie widział żadnych ciał w pobliżu wsi. 

- Zwierzoludzie? – trudno było ocenić, czy Ritzke pyta sam siebie czy stwierdza może 
jakiś fakt. Kastor uznał jednak, że chodzi o to drugie. 

- Dziewięćdziesiąt do sta, że masz cholerną rację. Jeśli wyrychtujemy się do drogi w pół 
klepsydry, to możemy jeszcze odbić z powrotem na główny szlak. 

- Mhmm – burknął Jochanes, odchodząc od kompana. 
 

Nie było dyskusji. Medyk żądał natychmiastowego wyruszenia. Swoje odsiedział przy 
chłopcu, przeczyścił i zaszył rany oraz sporządził jakieś roztwory mające zatrzymać gorączkę. 
Jochanes go nawet rozumiał. Gdzieś tam, w głębi Ostermarku, czekała na tłuściocha ciepła 
posadka i nie mogło go dziwić, że tak mu do niej spieszno. Sam zresztą odpowiadał za to 
zwaliste cielsko i jego bezpieczną eskortę. Wystarczył jeden rozkaz, a jego ludzie zaczęli zwijać 
majdan i rychtować się do dalszej drogi. 

Ritzke siedział na schodach przybudówki przy stodole, jak wczorajszej nocy. 
Obserwował spokojną krzątaninę kobiet. Rozwieszały pranie, pieliły ogrodowe grządki, na 
których hodowały jedynie zmizerniałe warzywa, jak co dzień tachały wodę ze studni, czy 
drwa na opał. Małe dziewczynki z piskiem uciekały przed chłopcami, bardziej skorymi do 
psot i ciągania za warkocze niż wspólnych zabaw. Starsze dziatki pomagały matkom 
w obejściu. Bezzębny jegomość, z kikutem lewej reki, siadł na ganku naprzeciw Jochanesa. 
Uśmiechnął się do żołnierza i zanucił jakąś koszarową melodię, jakby chciał dać świadectwo 
tego, że i on dawniej służył ojczyźnie. Ritzke przyłapał się na tym, że uśmiech odwzajemnił. 
Wstał, poprawił jasny kaftan regimentu Reiklandu i wszedł do izby. 
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Teresa krzątała się po kuchni, podając swojej gromadce skromny posiłek. Gdy wszedł, 
ich piskliwe głosiki umilkły, a żywe oczy wpatrzyły się w matkę. 

- Jedźcie póki ciepłe – przykazała, po czym zwróciła się do Ritzkiego. – Oficer sobie 
czegoś życzy na drogę? 

- Nie, pani – głos miał wyraźny, ale myślami był w zupełnie innym miejscu – chciałem 
jedynie podziękować w imieniu swojego oddziału za serdeczną gościnę. 

- Zrobiliśmy, co mogliśmy. Gość w dom, jak to mówią. 
Uśmiechnął się, skinął lekko głową i położył na ławie pięć złotych monet. Mógłby 

przysiąc, że krzywo wybite oblicze Karla Frantza na moment rozjaśniło mrok wnętrza. Albo 
przynajmniej kilka drobnych twarzyczek w ciszy pałaszujących strawę. 

- Dziękuję panie, ale to za dużo. Tyle byście nawet we dwudziestu u nas nie przejedli. 
- Bierzcie to gospodyni, skoro armia daje. – Czy to jego głos był tak szorstki? – 

Ugościłaś nas jak królów, jak królowie płacimy – to znowuż zabrzmiało zupełnie głupio. – 
Przydadzą ci się pieniądze, Tereso. 

Czuł, że dłonie już mu się lekko pocą. Lada moment, a palnie coś jeszcze durniejszego. 
Gdzie się podziała ta jego cholerna elokwencja i buta, której zazdrościli mu nawet wyżsi 
szarżą? Burknął coś na pożegnanie i czym prędzej opuścił izbę. 
 

Oddział był już na koniach, które zgromadził przy furcie. Ritzke poprawił popręg, 
odruchowo sprawdził też juki. Medyk ładował się do powozu, jak zwykle niezgrabnie. 
Jochanes słyszał każde stękliwe narzekanie, jakim tłuścioch dodawał sobie otuchy. Ale znów 
nie usłyszał Teresy. 

- To na drogę, oficerze – podała mu małe zawiniątko – trochę sera i chleba. Niech 
Bogowie nad wami czuwają, gdziekolwiek jedziecie. 

Tak, tylko w Ostermarku krucza żona podzieli się z żołnierzem resztką zapasów, jakie 
ma na zimę – pomyślał Jochanes, sięgając po tobołek. Zerknął na jasne, jakieś inne oblicze 
Teresy, a później, ponad jej ramionami, na dzieci, które machały oddziałowi na pożegnanie 
i na bezzębnego starca, który chyba zasnął na ganku. 

- Jedziemy? – spytał Kastor, obracając konia w kierunku bramy. 
 

Sam nie wiedział na co jeszcze czeka. Może na nieśmiały, niewyraźny uśmiech Teresy? 
Może na jakieś potwierdzenie w jej oczach, że nie ma mu niczego za złe? Nie znał jej nawet 
dobrze, ale nie chciał jej przecież wyrządzić przykrości. Raz jeszcze obrzucił spojrzeniem całą 
wieś, drobne ciałka uśmiechniętych, choć wychudłych dzieciaków, w których żyłach płynęła 
ostermarska krew. Gdzieś za jego plecami Kastor uspokajał niecierpliwiący się oddział. A on 
czekał. Tylko na co? 

Może na tę kruczą żonę, która krzycząc wybiegła z izby, gdzie doglądała małego, 
cudem ocalałego chłopca. 

Pretekst. 
- Fiternor wyrżnięte w pień! Laboga! Znikąd ratunku! Zwierzoludzie idą na nas! – 

lamentowała kobieta, a wokół niej najpierw zapanowała przerażająca cisza, a później 
wybuchła nieskładna krzątanina. 

Pretekst by zostać i bronić tych, którym przecież każdy żołnierz jest to winny. 
Wcześniej jednym rozkazem zwinął oddział, teraz jednym osadził go na tej ziemi. Na 

tym talerzu Morra. 
 

*** 
 

Nadeszli od południowej strony, wyłonili się z ciemnego lasu i przecinając bure pola, 
ruszyli prosto na osadę. Nie biegli, nie ryczeli, nie wzywali imion swych plugawych bogów. Po 
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prostu szli, świadomi swojej przewagi i pewni zwycięstwa. Nawet nie był w stanie ocenić, czy 
to już wszystkie siły. Ritzke zaklął. Nie mógł dostrzec niczego wyraźnie, wieczorny półmrok 
i strugi deszczu, lejące się z ołowianego nieba, uniemożliwiały to skutecznie do tego stopnia, że 
nawet luneta przestawała być pomocna. Ale nawet słaby zarys zbliżającego się oddziału, 
niewyraźne kontury sylwetek plugawych kreatur, wystarczył by popsuć mu humor jeszcze 
bardziej. Tam, pod Midddenheim, byłaby to zaledwie garstka – kropla w morzu Chaosu. Tu 
stanowili poważną siłę, na dodatek, podporządkowaną jednemu przywódcy. Szli niemalże 
karnie… Gdyby miast kudłatych, nieproporcjonalnych grzbietów, powykręcanych 
w paskudnych grymasach byczych i koźlich pysków oraz dźwigających ciężkie rogi łbów mieli 
jednolicie skrojone mundury, wyglądaliby jak oddział cywilizowanej armii. 

 
*** 

 
Kilka godzin wcześniej Ritzke nie miał chwili na takie rozważania. Wraz ze swoim 

oddziałem starał się zrobić wszystko, co w jego mocy, by przygotować wioskę do obrony. 
Najwięcej osób oddelegowano do wynalezienia cudownego sposobu na szybkie naprawienie 
i wzmocnienie bramy oraz zabarykadowanie położonego na lewo od niej wyłomu 
w palisadzie. Użyto do tego nawet drzwi od szop i przybudówek. Osobiście wszystkiego 
dopilnowywał. Najpierw porozmawiał z ludźmi, tłumacząc, że rozkazy nie dotyczyły obrony 
wioski. Tak jak oczekiwał, żaden z żołnierzy nawet nie próbował kwestionować jego decyzji. 
Za dobrze wiedzieli, że oni też mogą kiedyś nie wrócić z wojny. Myśl, że w razie czego ich 
rodziny będą potrzebowały czyjejś pomocy sprawiała, że żołnierze nigdy nie przestawali być 
na służbie. 

Gorzej jednak było z przekonaniem pana Hendkego. Medyk nawet nie chciał słyszeć 
o opcji pozostania na zagrożonym terenie. Podniósł larum jeszcze w powozie, gdy porucznik 
odwołał wyjazd. Pogawędce, jaką sobie przy tej okazji urządzili obaj dżentelmeni, 
przysłuchiwała się z ciekawością prawie cała społeczność wioski i reiklandzki oddział armii. 
Jochanes powołał się na przysięgę, jaką składali wszyscy żołnierze. I dość dobitnie podkreślał, 
że w jego mniemaniu obowiązek odwiezienia jednego medyka, na dodatek na tak zwany 
prywatny rozkaz, jest mniej ważny, niż słowa przysięgi. Handke zażądał, by w takim razie nie 
zmuszać go do jej wypełniania, skoro jej nie składał. W swojej dobroci był się w stanie 
zadowolić eskortą czterech konnych. Dla Jochanesa, który i tak czuł, że ma za mało ludzi, 
takie rozwiązanie nie było akceptowalne. 

Tu z pomocą przyszedł rezolutny Kastor, dość długo przedstawiając, z pełnym 
wachlarzem krwawych opisów, konsekwencje takiej „niemalże samotnej” podróży. 
Zapewniono Hendkego, że tu, za palisadą, schowany w przerobionym na fortecę budynku, 
będzie bezpieczny, a oddział rychło upora się z problemem. Wierząc lub nie, medyk w końcu 
zmuszony był przystać na takie postanowienia. Wymógł jednak na swoich opiekunach, aby 
powozowe konie, a także minimum połowa koni oddziału nie brały udziału w walkach. Uznał, 
że nie ma zamiaru dalej wędrować w wielkich niewygodach. A co ważniejsze, uczulił zarówno 
porucznika, jak i sierżanta, na fakt, że „to wygłodniałe pospólstwo gotowe jest wykorzystać 
zamęt walki i wybić konie, z których mieliby zapasy na zimę całą, a może nawet 
i wiosnę.” 

Jochanes był wręcz porażony bystrością owego poglądu, zwłaszcza, że najlepiej 
wiedział jak bardzo Ostermarczycy kochają konie. Rozmawiali jednak wcześniej z Kastorem 
o możliwości wykorzystania wierzchowców. Obaj doszli do wniosku, że pomimo wielu zalet, 
tym razem walka konna nie wchodzi w grę. Ritzke słusznie nie chciał ryzykować konnego 
wypadu na nieznaną liczbę wroga. Zresztą, ściganie zwierzoludzi po lasach nie było 
najlepszym pomysłem. Postanowiono bronić się we wsi, a tu konie również nie były 
przydatne. Do manewru blokowania ewentualnych wyłomów w palisadzie nie nadawały się 
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zupełnie, bo byłyby bardzo łatwym celem szturmujących. Porucznik oznajmił więc medykowi, 
że „jego opinie i celne uwagi wydatnie im dopomogły w opracowaniu strategii walki 
oraz, że absolutnie zgadzają się co do kwestii bezpieczeństwa wierzchowców”. Takie 
załatwienie sprawy ułagodziło nieco złość Hendkego. Co prawda, Jochanes bardzo głęboko 
w nosie miał uczucia opasłego upierdliwca, jak zwykł nazywać siłą narzuconego 
współtowarzysza podróży. Jednakże, zdawał sobie sprawę, że pomoc medyka zapewne będzie 
bardzo potrzebna, jeśli bogowie pozwolą im przetrwać najazd. A nie chciałby się wykrwawiać 
tylko z powodu czyjegoś urażonego ducha. 
 

Skończył właśnie pomagać swoim ludziom przy wzmacnianiu bramy i obmywał się 
przy studni, gdy dostrzegł Teresę. Przenosiła akurat zapasy drewna na opał do wyznaczonego 
budynku. Zawołał by poczekała i wyręczył ją z obowiązku. Szli obok siebie, ale w milczeniu. 
Może i chciał powiedzieć jej coś więcej ponad opowieść o wojskowej przysiędze, ale nie miał 
do tego głowy. Myśli krążyły teraz tylko przy opracowaniu jak najlepszego wariantu obrony. 
Martwił się o słaby punkt, jakim była luka w palisadzie. 

- Dziękuję, że zostaliście, panie poruczniku – odezwała się Teresa, przełamując 
narastającą od kilku minut ciszę. 

- To nasza powinność – odrzekł, unikając jej wzroku. To nie był dobry moment na 
wypowiedzenie jakiegoś głupstwa i danie komuś zbędnej nadziei. 

Zwłaszcza, że sam do końca nie wiedział, czemu akurat tej kobiecie chciałby jakąś 
nadzieję dawać. Bo podziwiał jej siłę i hart ducha? Bo była jego rodaczką? Czy może dlatego, 
że była urodziwa i młoda, a już obarczona ciężarem wdowiego sukna. Wiedział dobrze, że 
oznacza to dla niej bolesną samotność. W tej nawykłej do trudów krainie ludzie mieli swoje 
zwyczaje, trudne do zrozumienia w innych regionach Imperium. Jaochanes musiał udać się aż 
do Altdorfu, żeby przekonać się, że wdowa wcale nie musi być samotna do końca swych dni, 
a zmarli mężowie nie mszczą się na tych, które starają się ułożyć sobie życie od nowa. Ale tu, 
na tej ziemi, jej los był już przesądzony. 
 

- Ma pan rację, to nasza powinność. Nasza wioska, nasza ziemia i nasza powinność. 
Dlatego będziemy walczyć wraz z pana ludźmi – usłyszał jej delikatny, spokojny głos. 

- Mówiąc nasza miałem na myśli żołnierzy – sprostował. 
- A ja Ostermarczyków – uśmiechnęła się lekko, poprawiając ułożenie warkocza. – Do 

tej krainy należy się w pełni, bez względu na to, czy jest się mężem, czy kobietą. 
- Z całym szacunkiem, ale nie sądzę, aby to był dobry pomysł. 
- Jest was tylko dwunastu, panie. A ich, kto wie… Potrzebujecie każdych rąk. A ja się 

nadaję. Tu co druga się nadaje. Uczą nas tego nasi mężczyźni… Zapomniał pan co to 
Ostermark? 

- Nigdy nie zapomnę – westchnął - Walczyłaś kiedyś, Tereso? Ze zwierzoludzmi? 
- Nie – pokiwała przecząco głową. 
- No to się nie nadajesz – orzekł, układając drewna przy palenisku. 
- Pochowałam już ojca, brata i męża – wyliczyła spokojnie, nie spuszczając z niego 

wzroku. - Nie ma takiej siły, która zmusiłaby mnie jeszcze do bezczynnego patrzenia na 
śmierć moich dzieci. 

- To nie jest dobry pomysł, zrozum… – Ritzke przeczesał szybkim, nerwowym ruchem 
ręki włosy. Tak, cenił ją właśnie za siłę i odwagę płynące w żyłach wraz z krwią, za 
umiejętność przekształcania nawet najgorszych chwil w coś dobrego. – Poradzimy sobie, a ty 
bardziej się przydasz dzieciom jako matka, niż martwa bohaterka. 

- Ma pan dzieci, poruczniku? – spytała nagle. 
- Nic mi na ten temat nie wiadomo – zmusił się do lekkiego uśmiechu. Nie był 

w nastroju do żartów. 
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- To nie mamy o czym rozmawiać – ucięła dyskusję. – Zrozumie mnie pan dopiero, jak 
już sam będzie ojcem. 

 
Zirytowany wyszedł pospiesznie z izby. Prawie zapomniał już, jakie temperamentne 

potrafią być kobiety Ostermarku, nawet wdowy. Właściwie to nie zdenerwowała go postawa 
Teresy, a jedynie jego własna bezsilność. Nawet jeśli chłopaczek koloryzował i podzielić jego 
opowieść na dwa, to nie miał zbyt wielkich szans tylko ze swoim skromnym oddziałem. 
Musiał skorzystać z pomocy mieszkańców. Do wyboru zaś miał tylko kalekich i niedołężnych 
starców, kobiety i dzieci. Zmiął w ustach najgorsze przekleństwo i ruszył w stronę Kastora. 
Sierżant nie miał jednak dla niego lepszych wieści. Tylko dziesięciu wyrostków nadawało się 
do walki, z czego czterech Kastor doliczył na siłę i z zamkniętymi oczyma. Mogli jeszcze liczyć 
na tego bezzębnego weterana, o ile da sobie radę z kikutem… i kilku jemu podobnych. 

- No i kobiety – dokończył sierżant. – Przynajmniej część z nich chce walczyć. Niektóre 
są młode i silne, zahartowane trudami tych ziem… 

- Skoro nastały takie czasy, że nawet kobiet nie można zostawić w spokoju, to chyba 
nie mamy wyboru – wycedził kwaśno przez zęby porucznik. – Zbierz wszystkie chętne 
i nadające się do walki i sprawdź choć, jak im idzie trzymanie broni w ręku. A, Kastorze… 

- Tak? 
- Jakby szło bardzo źle, to nawet mi nie mów… 

 
Połączone oddziały ochotników Brubenau i reiklandzkiego regimentu pospiesznie 

czyniły ostatnie przygotowywania do bitwy. Znoszono większe kamienie z okolicznych pól, 
traktu i lasów, które miały posłużyć jako pociski ciskane na łby napastników pod palisadą. 
Naostrzono rolnicze narzędzia, głównie widły, trochę kos. Szeregowy Stel obijał czym mógł 
duże, cepowe pałki tak, że z niektórych wystawały nawet bretnale, wyszarpane ze ścian 
domostw, czy hufnale ze starych podków. Zebrano wszystkie strzały, jakie były dostępne we 
wsi. Przygotowano nawet mieszankę oliw i zapas szmat, ale nadciągające chmury zapowiadały 
deszcz, więc zasadność sięgania po płonące strzały malała. Poza tym prawie każdy 
mieszkaniec wyposażył się w tasaki i noże, nawet ci, którzy mieli siedzieć schronieni 
w domach. Zaś ochotnicy, którzy zgłosili się do walki, poddawani byli błyskawicznemu 
szkoleniu, które nie wykraczało zbytnio poza zakres wskazania ostrego końca i dwóch- trzech 
sposobów machania orężem. Ritzke kręcił w milczeniu głową, gdy Kastor usiłował 
przygotować jakoś ochotników na to, co może ich czekać. 

- Jadłeś dziś obiad, chłopcze? – spytał sierżant jednego z podrostków. 
- Tak, panie. 
- No to go wyrzygaj, a jak nie, to ja ci pomogę. – Uderzył się pięścią w brzuch, 

demonstrując wszystkim zebranym sposób udzielania owej pomocy. – Nie gapcie się tępo. I tak 
się porzygacie na widok wroga. Jakby was tak która bestia w pełny bęben żelazem trafiła, to 
będziecie umierać w najgorszych męczarniach, jakie zna Shallya. 

Porucznik nie miał ochoty patrzeć na to swoiste przedstawienie. Większość tych 
chłopców i tak pewnie słyszała to po sto razy z ust dziadków, ojców, wujów i braci. Sprawdził 
jeszcze osobiście chałupy, przygotowane na schronienia. Wybrano trzy, położone obok siebie. 
Tam, gdzie było to możliwe, zabito okna i wzmocniono drzwi. Kobiety zebrały niezbędne 
zapasy, gromadząc wszystko, co miały w spiżarniach w jednym miejscu. Przygotowano też 
płótna na bandaże, kociołki do gotowania wrzątku, zapasy gorzałki. O zaplecze porucznik nie 
musiał się martwić, tutejsze panie były mistrzyniami w przygotowywaniu tego wszystkiego, co 
żołnierzowi jest niezbędne po bitwie. 
 

*** 
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Ritzke wyczekiwał zwierzoludzi, stojąc wraz z trzema podrostkami na daszku nad 
główną bramą. Tylko te pacholęta potrafiły jako tako strzelać z łuków, którymi osada 
dysponowała w skromnej liczbie dwóch. Doświadczeni myśliwi nie wrócili bowiem z wojny. 
Na drugim skraju daszku, przy stosie kamieni kucały dwie kobiety, ochotniczki, o które nie 
prosił. Otaczała go kompletna cisza. Uderzenia kropel deszczu wydawały się być biciem 
w wojenne werble. Słyszał przyspieszone oddechy chłopaków, widział, jak drżały im ręce. 
Dostrzegał zmrożone strachem wychudłe oblicza kobiet. Niżej, równie wystraszone 
ochotniczki, panny i wdowy, towarzyszyły garstce żołnierzy, którzy za wszelką cenę próbowali 
zachować pozory odwagi. Jakieś dwieście kroków przed nimi kilkadziesiąt łap uniosło się do 
góry, wymachując groźnie najróżniejszą bronią. Ryk wielu zwierzęcych gardeł zlał się w jeden 
głośny grom, który przetoczył się nad polami. Codziennie wybucha gdzieś nowa burza, 
przemknęło przez myśl Jochanesowi. Charczące, drapiące, szorstkie słowa wzniosły 
bluźnierczą modlitwę do przeklętych bogów. A potem zbita tłuszcza rzuciła się z dzikim 
wrzaskiem do boju. 

- Róbcie, co mówię, a będzie dobrze – rzekł spokojnym tonem, nie odrywając wzroku 
od oddziału zwierzoludzi, który uderzał w szalonym pędzie wprost na palisadę. 

Chłopcy spojrzeli na niego z niedowierzaniem, kobiety oderwały zahipnotyzowane 
spojrzenie od coraz bliższych napastników. Ritzke stał wyprostowany jak struna, ciągle 
wpatrzony przed siebie. Wyglądał niczym widmo tych, co oddali życie w obronie Imperium – 
narzucona na ciężki kaftan biała, wyszywana srebrem tunika reiklandzkiego oddziału, 
zdobiona godłem regimentu i szlacheckim herbem, mocno odcinała się od otaczającego ich 
mroku. Nieruchome oblicze wyrażało jedynie determinację, żaden mięsień twarzy nawet nie 
drgnął. Dodawało to ostrym rysom mężczyzny jeszcze chłodniejszego, szlachetnego wyrazu. 
Tylko oczy tego posągu były czujne i żywe. Oderwał wzrok od pola i powiódł nim po 
zebranych najbliżej, a także po oddziałach ustawionych przy newralgicznych punktach 
palisady, złożonych z żołnierzy i ostermarskich, damsko-dziecięcych ochotników. 

- Niech nas Sigmar prowadzi! – zakrzyknął. – Niech Ulryk siły użyczy! Godnie 
spojrzymy w oblicze Morra! Za Imperium!!! 

- Za Imperium! Za Sigmara! – odkrzyknęli ze wszystkich sił żołnierze. Wśród męskich 
głosów wysokim tembrem wzbijały się okrzyki kobiet, wydarte z gardeł jakąś nadludzką siłą, 
pełną szalonej nadziei. Tylko tyle mógł im dać. 

Zwierzoludzie byli już w połowie drogi, prowadzeni przez swojego olbrzymiego 
dowódcę, byczonogiego, koźlogłowego bestigora. Sierżant Kastor dodawał otuchy tym, którzy 
mieli bronić wyłomu w palisadzie, zagrzewając ich do boju głośnymi łajankami, 
przekleństwami i wszelkiej maści obelżywymi inwektywami kierowanymi pod adresem, po 
społu, atakujących i broniących. Żołnierze zwarli szyk, blokując gardło prześwitu. 

- Nałożyć strzały – zakomenderował porucznik stojącym obok chłopcom. – Trzymać! 
Jeszcze trzymać! – Uderzenia serca wlokły się niczym najnudniejszy uczelniany odczyt. Ręce 
niedoświadczonych łuczników drżały, gdy mrużyli oczy, próbując prześwidrować wzrokiem 
półmrok i wypatrzyć cel.- Jeszcze trochę… Strzelać!!! 

Strzały pomknęły, a porucznik mógłby przysiąść, że przynajmniej jedna dosięgła celu. 
W gęstym deszczu i półmroku. Zuchy! 

- Dobra robota! – rzucił, odwijając impregnowane płótno z przygotowanego wcześniej 
pistoletu. - Nałożyć! – krzyknął, kucając i również mierząc do strzału. Starannie, powoli; przy 
tej pogodzie nie będzie miał raczej okazji do poprawek. – Strzelać!!! 

Chłopcy wypuścili cięciwy, a strzały, tnąc z furkotem powietrze pierzyskami, 
poszybowały w stronę wrogów, którzy niemalże dosięgali już bramy. Dosłownie kilka 
oddechów później porucznik pociągnął za spust, zamek skrzesał iskrę i na moment dzikie 
wrzaski atakujących bestii zagłuszył huk wystrzału. Najroślejszym, prącym na czele 
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bestigorem zarzuciło do tyłu, ryknął wniebogłosy, ale wbrew oczekiwaniom Jochanesa, nie 
padł. Pchany przez innych, uderzył rogami w sam środek bramy. 

- No żesz, chędożona, psia twoja mać! – zaklął, chowając pistolet za pas i podrywając 
się na równe nogi. – Wy – krzyknął do chłopaków – strzelać, póki dacie radę. Później 
spierdalać mi z daszku! Panie! – ryknął w stronę ochotniczego oddziału miotaczek. – Ciskać 
kamienie! Później… won z daszku! 

Przyjął nerwowe potwierdzenia za zrozumienie rozkazu i dopadł do drabiny. Kątem oka 
dostrzegł, jak lewa strona pierwszej linii ataku, no bo na Sigmara, przecież nie flanka, 
uderzyła nieco dalej w najsłabsze miejsce wyniszczonej palisady, wbijając się w wyłom szeroki 
na trzech mężów. Choć obrońcy uczynili wszystko, co w ich mocy, by zabarykadować lukę, 
nie było wątpliwości co do nikłej solidności owej prowizorki. 

- Sierżancie! Tarcze! – darł się Jochanes, lądując na podwórzu. - Trzymać szereg! 
Gdy pod naporem atakujących ustępowały kolejne, przybite naprędce dechy i cienkie, 

młode drzewa, jedyną zasłoną stawali się sami żołnierze. Zaparci nogami, na tyle, na ile to 
było możliwe w grząskim błocku podwórca, próbowali wytrzymać kolejne, wznoszone z dziką 
furią ciosy napastników. W końcu pierwsze, wyszczerbione ostrza starej broni zaczęły 
dosięgać żołnierzy. 

Ritzke rzucił pospieszne spojrzenie w stronę obrońców głównej bramy. Mocniejsza 
konstrukcja nadal stawiała opór uderzającym w nią cielskom. Kurwa, minuty… - ocenił 
w duchu – byle by choć kilkanaście. Dobiegł do Kastora, po drodze podrywając tarczę. 

- Wyciągnąć go! Wyciągnąć!!! – darł się sierżant. 
Był to rozkaz, którego i tak nikt nie był w stanie wykonać. Gdy silne łapska gorów 

wyszarpały jednego z żołnierzy, szlachtując niczym prosię, sprawa była już przesądzona. 
W ułamku sekundy jego miejsce w luce wypełnił następny, szaleńczo tnąc mieczem. Usłużny 
deszcz równie szybko zmywał posokę, która bryzgała mu na twarz. 
 

- Ostrzał na lewo!!! – wydarł się porucznik, lecz gdy ostatnie słowa wychodziły z piersi 
uświadomił sobie bezsensowność tego roszczenia. Nie miał kuszników, nie miał oddziałów 
z rusznicami. Komu on rozkazywał w ogóle?! Dwóm smarkaczom, którzy w tym zgiełku nawet 
go pewnie nie usłyszeli? – Kastor! Do bramy! 

Sierżant rzucił się, ile sił w nogach. Ritzke zaś zmienił kolejnego żołnierza, który osunął 
się bezwładnie na ziemię. Rozpoczęła się bitewna wyliczanka. 

Entliczek - zasłonił się tarczą przed pierwszym atakiem topora – pętliczek – ostrze 
zadźwięczało, uderzając o metalową okrywę - wesoły umrzyczek – wychylił się na prawą 
stronę, dając mieczowi odpowiedni rozpęd do uderzenia - na kogo wypadnie - ciął przez 
bark, gruchocząc ramię gora - na tego bęc! –wyszarpał broń. – Entliczek – osłonił się tarczą - 
pętliczek - wznosząc miecz do kolejnego uderzenia - wesoły umrzyczek – cios następnego 
gora przeszedł przez zastawę żołnierza stojącego obok - na kogo wypadnie – dosięgając jego 
głowy - na tego bęc! – i wgniatając mu przód hełmu w czaszkę. 

Silne ramiona następnego Reiklandczyka wyszarpały rannego do tyłu, nastąpiła kolejna 
zamiana. Szereg obrońców zmalał, ledwo mogli zabezpieczyć poszerzoną wyrwę w palisadzie. 
Musieli ją jednak utrzymać jak najdłużej, inaczej zwierzoludzie rozbiegliby się po całej wiosce, 
mordując po drodze każdego. 

 
Entliczek, pętliczek, wesoły umrzyczek…  
Ritzke darł się ile sił w płucach, tnąc niemal na oślep. Ilu już posłali w piach? 

Nieważne, reszta przełaziła bez przeszkód po truchłach padłych kompanów. W wyłomie 
pojawiały się coraz to nowe cuchnące, obleśne, żądne krwi pyski. Porucznik do ostatniej 
chwili próbował osłaniać sobą przejście, aby dodatkowo chronić uderzające od boków 
improwizowanymi pikami ochotniczki. Kobiety praktycznie wpadły w amok, tłukąc jak 
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oszalałe. Porucznik słyszał miotane w gniewie obelgi, wykrzykiwane imiona mężów i całą 
litanię krzywd, jakich te szczególne wojowniczki doświadczyły od wojny. Trudno nawet 
powiedzieć, które wrzaski go bardziej przerażały, te z przodu, czy te z boku. Obie zaś grupy 
były bezlitosne. 

 
…na kogo wypadnie, na tego bęc! 
Stali ramię w ramię, von Ritzke i szeregowy Klaus, syn mytnika. Raz po raz osłaniali się 

tarczami, na zmianę siekąc wroga. Gdy tylko było to możliwe, potężniejszym ciosem tarczy, 
wyprowadzanym na odlew, odpychali napastników. Walczyli o każdy centymetr przejścia, 
depcząc w brudnym błocku podwórca, mieszaninie plugawej posoki zwierzoludzi, 
ostermarskiej ziemi i imperialnej krwi; tej zwykłej i tej błękitnej, które równie szybko wsiąkały 
karminem w grunt. Szlachcic i chłop, jednako przemoknięci, wściekli, zmęczeni i poranieni. 
Cios za ciosem, minuta po minucie, żołnierze byli spychani coraz bardziej w głąb podwórca, 
ale była jeszcze nadzieja. 
 

Entliczek, pętliczek, wesoły umrzyczek… 
Rozpędzona bestia postury rosłego konia praktycznie staranowała linię prowizorycznej 

obrony. Wykrzywiony w grymasie wściekłości pysk centigora bryzgał śliną na boki, a wiszące 
u jego pasa zaschnięte ludzkie głowy szczerzyły w obleśnym uśmiechu wysunięte szczeki, 
łypały pustymi oczodołami. Ritzke przyjął na tarczę potężny cios rogów. Zarzuciło nim do 
tyłu, na moment pociemniało w oczach od bólu rozrywającego ramię, wypuścił tarczę.  

- Brama!!!  
Odległy krzyk żołnierza ledwo przedarł się przez otaczający ich zgiełk walki i śpiew 

metalu. W tym samym momencie muskularne ramię bestii uderzyło w Klausa, praktycznie 
miażdżąc mu bark. Wrzask żołnierza poniósł się echem, ponad bitewną wrzawę. Porucznik 
poderwał się do ataku, lecz cwańszy z mniejszych gorów wychylił się niemal błyskawicznie 
zza osłony swojego końskiego kompana i zamachnął się potężnie na bok, dosięgając toporem 
jednej z kobiet. Był o ułamek sekundy szybszy. Krew kruczej żony obryzgała szlachcica, gdy 
próbował zasłonić ją przed ciosem. Oficer obrócił się natychmiast, tnąc od góry. Obolałą ręką, 
zakutą w rękawicę, trzasnął gora w pysk tak mocno, że łeb odskoczył na bok. 
 

…na kogo wypadnie, na tego bęc! 
- Brama padła!!! 
Ritzke rozpoznał głos sierżanta. 
- Wycofać się! – wrzasnął do kobiet, wyszarpując miecz z upadającego cielska bestii. - 

Wycofać!!! 
Wpadł pomiędzy centigora a obalonego na ziemię Klausa, tym razem miarkując niski 

cios. Chlasnął zwierzoczłeka po przednich nogach, cudem uniknął wyprowadzonego w swoją 
stronę ciosu i poprawił porządnym cięciem, trafiając w odsłonięty przez moment delikatny 
brzuch. 

 
Entliczek, pętliczek, wesoły umrzyczek… 
Kastor wraz z dwoma ludźmi próbował jakimś boskim zrządzeniem losu osłaniać 

odwrót obrońców głównej bramy. Byleby tylko mieli choć chwilę na małe przegrupowanie, 
ustawienie szyku i zagrodzenie zwierzoludziom drogi do chałup, w których modlitwy 
o ratunek wznosili pozostali mieszkańcy Brubenau. Brał udział w wielu walkach, ale ta 
dzisiejsza nie była podobna do żadnej z nich. Walczył u boku kobiet i tych niedorostków, 
którzy byli w stanie porządnie zamachnąć się widłami bądź pałkami. Mógł zapomnieć 
o karności, instynkcie żołnierza i wyuczonych odruchach, które nieraz ratowały dupę całemu 
oddziałowi. Klął na czym świat stoi, lecz nic innego nie mógł zrobić. W powietrzu czuć było  
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już smród spalenizny, to kolejne domostwa zajmowały się ogniem. Rzucane przez zwierzoludzi 
żagwie podpalały strzechy, które zajmowały się ogniem za szybko jak na deszczową pogodę. 

- Wycofać się! Pod chałupę! – komenderował sierżant, walcząc z wyjątkowo upartym 
i przywiązanym do życia koźloczłekiem. W zamęcie na moment za bardzo się odsłonił. Bestia 
obaliła go na błotnistą ziemię mocnym ciosem i zamierzała się do następnego, kończącego 
starcie. 

Kastor zdążył się tylko osłonić rękoma, odnotowując jednocześnie w głowie fakt, że 
wystawił się jak jakiś pieprzony rekrut. Spodziewany cios jednak nie nastąpił. Niczym spod 
ziemi wyrosła obok Marika, szczupła szatynka, która tak bardzo się bała dzisiejszej walki. 
Wbiła widły w trzewia gora, nacierając na niego z dzikim wrzaskiem i całą siłą, na jaką było 
ją stać. Kastor oczom nie wierzył, gdy dziewczyna przewróciła bestię na ziemię, wyszarpując 
broń i ponownie uderzyła w odsłonięty korpus, przygważdżając zwierzoczłeka do klepiska. 
Poharatana, okrwawiona, z twarzą oblepioną długimi włosami zbitymi błotem w grube strąki i 
z szaleństwem w oczach, szarpała nieudolnie za drzewiec wideł, próbując je za wszelką cenę 
wyciągnąć. Jakby to była najcenniejsza na świecie broń, sam Runiczny Kieł. Sierżant odzyskał 
jednak rezon i zdążył ją siłą w porę odciągnąć, nim doszli do nich następni zwierzoludzie. 

Biegli w kierunku reszty oddziałów Brubenau. Byli w połowie drogi, gdy Marika 
wyszarpała się z jego uścisku, zwracając w przeciwną stronę. 

- Wertha! Hanna! – krzyczała, biegnąc z gołymi rękami praktycznie na wprost gorów, 
które również dostrzegły ocalałych ludzi. 

- Kurwa mać! – wrzasnął sierżant, ale rzucił się za drobną szatynką. Popchnął ją 
mocno, przewalając na podwórzec, a sam biegł dalej w stronę porucznika. – Będzie mi się tu 
z gołymi łapami wpieprzać w robotę – sarkał. 

Ritzke taszczył przerzuconego przez plecy Klausa, choć bogowie mu świadkiem, nie 
miał pewności, czy ma to jeszcze jakiś sens. Nie tracił jednak czasu na sprawdzanie, sam już 
ledwo stał na nogach. Pomagała mu jedna z dziewcząt. Pozostałe dwie to niosły, to ciągnęły 
ciało Teresy celnie trafionej przez zwierzoczłeka. Gdy dobiegł do nich sierżant, zwierzoludzie 
praktycznie mieli ich już w zasięgu. Porucznik zrzucił na ziemię obok kobiety ciało Klausa 
i próbował zasłonić sobą pozostałe dziewczyny. Jego wierny kompan robił to samo. Miecze 
imperialnej armii zadźwięczały w brutalnym tańcu, ścierając się z wyszczerbionymi, 
poharatanymi ostrzami i powykręcanymi rogami zwierzoludzi. Nie było w tym ni krztyny 
finezji, żołnierze wsadzali całą swoją siłę w ciosy, jakby liczyli się z tym, że każdy z nich może 
być już ostatnim. Zdolne do dalszej walki kobiety wzięły na siebie obowiązek ochrony 
rannych złożonych na klepisku, dźgając widłami niczym pikinierzy. W oddali pozostali 
obrońcy starli się z grupą przeklętych istot. Znów podniósł się zgiełk walki. Ritzke już ledwo 
widział na oczy, nie nadążał ocierać krwi. W uszach dudnił mu rozszalały puls serca, 
odmierzając kolejne zwrotki dziecięcej wyliczanki. Entliczek, pętliczek, wesoły umrzyczek… 

- Do rychłego u Morra – sapnął Kastor, oceniając szybko liczebność przeciwnika. 
- Do rychłego… - skinął głową Jochanes. 
Ciął ponad plecami przewalającego się na ziemię, owłosionego, brunatnego stwora. 

W ostatnim momencie, tuż przed zwrotem ciała, dostrzegł wyłamaną bramę. W mroku nocy, 
w strugach deszczu i krwi zalewających powieki. Stała otworem, pusta… Gdzieś hen za nią wił 
się trakt prowadzący dalej w głąb Imperium. Bardziej to wyczuł niż zauważył. Nie było już 
kolejnych, nadchodzących przeciwników. Zostały tylko te bestie, z którymi właśnie się starli. 
Odpuścić w takiej chwili i stracić resztki nadziei na przetrwanie nie wchodziło w grę. 

– Nie! – odkrzyknął nagle Kastorowi, odepchnął zwierzoczłeka i obrócił się w stronę 
reszty walczących. - Do mnie!!! – zakomenderował, drąc się na całe gardło, przekrzykując 
bitewny zgiełk. – Do mnie! Wygraliśmy! Sigmar z nami!!! 

 
*** 
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Świtało, gdy zniesiono ostatnich poległych i rannych z pola bitwy. Deszcz nadal siąpił, 
ale ulewa zdążyła już minąć. Szaruga poranka wyraźnie ukazywała olbrzymie straty, jakie 
osada poniosła w trakcie starcia. Palisada otaczająca front wsi praktycznie przestała istnieć. 
Większość domów, które zajęły się ogniem, ocalała – ale nie nadawały się do zamieszkania, 
dopóki nie odbuduje się spalonych dachów. Żywioł pochłonął doszczętnie dwie chałupy, do 
których zwierzoludzie zdołali wrzucić pochodnie przez wyważone drzwi – nawet obfite opady 
deszczu nie były ich w stanie uratować. Poczerniałe belki nośne sterczały nad rumowiskiem, 
niczym wzniesione w błagalnym geście ręce. Ludzie pospiesznie dogaszali pełgające między 
nimi płomienie i mniejsze ogniska pożaru. 

Zryta kopytami, poraniona ciężkimi wojskowymi butami ziemia zalana była krwią, 
błocko tuliło w miłosnym uścisku truchła poległych, stygnące flaki i mięsiste ochłapy 
plugawych zwierzoludzi. Choć pozbawione życia, cielska dalej wyglądały przerażająco. 
Uniesione w agonalnym geście wargi odsłaniały ostre zęby, dziwacznie powykręcane rogi, 
przyozdobione krwią ofiar, zdawały się wciąż gotowe do ataku. Na cuchnącej, zmierzwionej, 
obklejonej błotem, potem i krwią sierści osadzały się krople rosy, jakby naturze było obojętne 
czy przyozdabia nią trawy łąk i łany życiodajnych pół, czy wyklęte istoty. Nieopodal wsi 
zrzucono je wszystkie na stertę, nad którą zdążyły się już zgromadzić kruki i wrony. 
Olbrzymie czarne ptaszyska tańczyły swój wesoły taniec, przeskakując od ciała do ciała, 
rozszarpując ostrymi dziobami rany, wydzierając tkanki, a czasem tocząc miedzy sobą zażarty, 
rozkrakany bój o zmatowiałe oczy. 

 
Rannych obrońców ułożono w największej chacie i powierzono opiece tych 

mieszkańców Brubenau, którzy nie ucierpieli w starciu. Ritzke ocknął się z krótkiego snu 
i powiódł półprzytomnym wzrokiem po izbie. Z jego pospiesznie obandażowanych ran wciąż 
sączyła się krew. Nie potrafił określić jak długo był nieprzytomny. Wydawało mu się, że 
dopiero chwilę temu dotarł do chaty. Zresztą, rannych ciągle znoszono, więc nie mógł spać 
długo. Dostrzegł Klausa, złożonego na ławie tuż pod ścianą. Krzątały się przy nim dwie 
kobiety, a więc przynajmniej jeszcze teraz żył. W głębi izby, na wymoszczonej sianem 
podłodze, pośród innych rannych leżała Teresa. Jej blade lico wykrzywiał grymas bólu, 
a owinięty bandażami bok lśnił od karminu krwi. 

W ułamku sekundy przed oczami Jochanesa odmalowała się żywo chwila, gdy 
przeciwnik wychylił się nagle zza wielkiego centigora i sięgnął kobietę ciosem topora. Teresa 
nie miała szans uniknąć zdradzieckiego ciosu. A on… on nie zdążył jej osłonić. Podniósł szybko 
ręce do twarzy, jakby próbując otrzeć z niej krew, która obryzgała go w tamtym momencie. 
Wstał, przemógł silny zawrót głowy i doczłapał do Teresy. Przysiadł przy niej, odgarniając 
kosmyki włosów z bladego, ale rozgorączkowanego czoła. Kobieta była nieprzytomna, 
a ciałem wstrząsały dreszcze. Raz po raz nerwowo zaciskała dłonie albo wykonywała 
nieznaczny ruch nogami, jakby pogrążona w malignie wciąż toczyła walkę z wyimaginowanym 
przeciwnikiem. 

- Co z nią?  
Ritzke złapał za rąbek sukni przechodzącą obok kobietę. Staruszka zerknęła na ranną, 

po czym przeniosła spojrzenie na równie rozgorączkowane oblicze oficera. 
- Zrobiliśmy, co w naszej mocy. Teraz już wszystko w rękach Morra, panie. Chyba czas, 

aby zając się tobą. Twe rany należy lepiej opatrzyć i… 
- I nic więcej nie można uczynić? – zignorował jej ostatnie słowa. – A Hendke co mówił? 
- Kto, panie? 
- Nasz medyk, tłuścioch taki. 
- A ten… Nie przyszedł nawet. Twój człowiek, panie, namawiał go, ale nie wyściubił 

nosa z izby. 
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Oficer poderwał się na równe nogi, lecz ciut zbyt gwałtownie; zakręciło mu się 
w głowie i od upadku uratowała go jedynie staruszka, która przytrzymała jego ramię. Ból 
przeszył całe ciało, a krew pociekła obficiej ze znajdującej się na ręku rany. 

- Jesteście strasznie słabi… Hilda! Pomóż mi opatrzyć jaśnie pana – zawołała staruszka. 
- Później, dobra kobieto – szepnął Ritzke, wyswobadzając się z jej silnego uścisku. Po 

czym, już wolniej, ruszył w stronę wyjścia. 
- Zwariował, jak Shallayę kocham – burknęła za odchodzącym starowinka. 

 
Hendke rzeczywiście cały czas siedział w swojej bezpiecznej izbie. Łomotanie do drzwi 

nie zmieniło jego nastawienia. 
- Dajcie mi spokój! – wrzeszczał. – Wyjdę dopiero jak będziemy opuszczali to przeklęte 

miejsce! 
- Wyjdziesz natychmiast! I pomożesz tym wszystkim rannym, którzy walczyli o twoje 

życie! - Ritzke nie ustępował, dalej tłukąc pięścią w drewno, które odgradzało go od medyka. 
- Dajże spokój, Jochanes! Ten tchórz nie spieszy się nikomu pomagać – wtrącił Kastor, 

który wyszedł z bitwy w na tyle dobrym stanie, że mógł nadzorować porządki, jakie się po 
niej zaczęły. 

- To jego zasrany obowiązek, Kastorze! Słyszysz! To twój zasrany obowiązek, Hendke!  
Zwinięta w kułak pięść opadła na drzwi, ale Ritzke dobrze wiedział, że w ten sposób 

nic nie wskóra. Obrócił się, rzucając pospieszne spojrzenie na izbę. Kastor cofnął się lekko, 
widząc na wpół szalony wzrok towarzysza. Obserwujące zajście kobiety powróciły do swoich 
zajęć, nadal jednak z zaciekawieniem śledząc wydarzenia. Jochanes nie zważał na nikogo. 
Chwycił drewniane siedzisko i ignorując kolejne odezwanie się bólu, wymierzył nim w drzwi. 
Raz, drugi, trzeci. Drewno stęknęło, skobel zatrzeszczał, ale drzwi nadal były zamknięte. Po 
czwartym uderzeniu oficer odrzucił taboret i naparł na drzwi zdrowym barkiem. 

- Rozum postradałeś – warknął Kastor, próbując odciągnąć kompana od drewnianej 
zapory, ale w tym momencie, pod ciężarem kolejnego uderzenia barku, drzwi ustąpiły. 
 

Jochanes wpadł do małej izby i bez wysiłku wytargał z niej przerażonego Hendkego. 
Medyk trząsł się jak osika i prawie płacząc, błagał o to, by go zostawiono w spokoju. 

- Natychmiast udzielisz pomocy wszystkim potrzebującym! – zarządził Ritzke. – Jeśli 
trzeba, zapłacę za to! 

- Nie mam zamiaru! Nie takie są moje obowiązki! Ja tu nawet nie chciałem zostawać! – 
wrzasnął tłuścioch w przypływie odwagi typowej szaleńcom. – Wsadź sobie gdzieś swoje złote 
korony! Jeśli ktoś tu teraz umrze, to tylko z twojej winy, żołnierzu! Powinieneś ewakuować 
osadę, zamiast zgrywać bohatera! 

W izbie zapanowała cisza. Kastor dopiero otwierał usta, by wyrzucić z siebie zapewne 
siarczystą wiązankę przekleństw. Oczy Ritzkego zwęziły się lekko. Trzasnął medyka w pysk, 
chwycił za poły dubletu i przygniótł do ściany. 

- Jeśli ty nic nie zrobisz – wycharczał - to Sigmar mi świadkiem, ja zrobię. Spalę twoje 
ścierwo wraz ze zwierzoludzmi! Masz na to moje szlacheckie słowo! 

W wolnej ręce oficera błysnął sztylet. 
- Wypatroszę cię jak prosię, przyrzekam – wysyczał żołnierz wprost przed zlaną potem, 

przerażoną twarzą medyka. – Wyciągnę flaki i będziesz je mógł trzymać w łapskach, patrząc 
jak ci dzielni ludzie umierają. Godzina za godziną. 

- Nie godzi się! Na cesarza, miałeś rozkaz mnie ochraniać! Rozkaz!!! 
- Ochraniałem! – wrzasnął Ritzke. – Bogowie mi świadkami, walczyłem najlepiej jak 

potrafię w obronie twojego dupska! Ale nie zdążyłem cię osłonić przed zwierzoczłekiem. 
Zginąłeś rozerwany na strzępy w silnych łapach gorów. Nawet nie było czego pochować… 
takie rzeczy się zdarzają. Sierżant mi świadkiem… 
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- Przysięgam, widziałem na własne oczy – potwierdził Kastor. – To był okropny widok, 
ale nic nie mogliśmy zrobić… Taka strata… 

Rozbiegane oczy Hendkego patrzyły to na stalowo chłodną twarz Ritzkego, to na 
paskudnie uśmiechniętego Kastora. Szukając ratunku, zerknął w stronę zgromadzonych 
w izbie wieśniaków. Kobiety obierały warzywa, podrostki rozpalały ogień pod wielkim 
saganem, w którym gotowano strawę dla ocalałych. Nikt nawet nie patrzył w stronę medyka, 
jakby ten już rzeczywiście był martwy. 

- Prowadźcie mnie do rannych, szaleńcy – szepnęły z rezygnacją pobladłe ze strachu 
wargi. – Ale wiedzcie, że płazem wam tego nie puszczę… 
 

Dni mijały powoli. Ci, którzy przeżyli pierwszą dobę, powoli dochodzili do siebie, 
pozostałych oddano Morrowi, chowając ich z wszelkimi honorami na wioskowym cmentarzu. 
Ritzke odprowadził w ostatnią drogę kilku swoich dobrych towarzyszy broni. Z każdym z nich 
żegnał się z osobna, w milczeniu, z głową pochyloną ku ziemi. Hansowi, z którym nie jedno 
przeszedł, przyobiecał, że zajmie się jego rodziną. Tomasowi, synowi kowala, który poległ 
jako pierwszy, wyciągnięty za palisadę, przyrzekł, że opowie jego narzeczonej o tym, jak 
dzielnie walczył. Uda zapewnił, że dostarczy jego dobytek rodzinie i wspomoże ich w trudnych 
chwilach. Moritz odchodził do Ogrodów Morra z pewnością, że Jochanes dopilnuje, aby jego 
córka znalazła dobrego męża, a Karl, że porucznik będzie miał baczenie na wojskową karierę 
jego brata. Edgarowi, którego jedyną rodziną była armia, Jochanes oddał w swojej pamięci 
miejsce pośród najlepszych kompanów i najdzielniejszych żołnierzy. Detlefowi, którego znał 
najkrócej i zapamiętał jako wiecznie uśmiechniętego i pogodnego młodzieńca, przyrzekł opiekę 
nad matką. Na mogiłach umieszczono skromne, zbite z drewna bramy, symbol oddania dusz 
Morrowi. Ułożone blisko siebie groby żołnierzy dodatkowo upamiętniono równie prostym 
wizerunkiem sigmaryckiego młota, do którego doczepiono ryngraf z heraldycznym 
oznaczeniem reiklandzkiego regimentu Armii Imperium. Więcej już dla poległych zrobić nie 
mogli, poza skierowaniem tu kapłana Morra, który poświęci ziemię, w jakiej ich złożyli. 

Kastor najszybciej odzyskał dawną sprawność. Dalej spędzał jednak dużo czasu w izbie 
chorych, doglądając Mariki. Choć nie potrafił przyznać tego otwarcie, dziewczyna zrobiła na 
nim ogromne wrażenie. Była ładna, młoda, odważna i udowodniła, że tkwi w niej duża siła. 
Sierżant nie mógł się nadziwić, jak tyle typowo męskich cech mieściło się w tak delikatnym, 
kobiecym ciele. Najgorzej było z Klausem, który odniósł bardzo poważne rany, ale Hendke 
obiecywał, że chłopak przeżyje. 

Jochanes czuł się coraz lepiej, rany goiły się dobrze i szybko. Również Teresa wracała 
do zdrowia, otoczona troskliwą opieką. Ritzke odwiedzał ją często, choć nie rozmawiali wiele. 
Miast tego, cieszyli się w ciszy swoją obecnością. Ona wiedziała, że on odejdzie; on wiedział, 
że tu nie zostanie. Nie kochał jej, ale darzył sympatią i szacunkiem. To czasem nawet więcej 
niż miłość, mawiała kiedyś jego matka. Dziś był w to w stanie uwierzyć, choć dalej tęsknił za 
Izabell i to jej twarz miał przed oczyma co wieczór, zasypiając. 

W końcu nadszedł czas dalszej wędrówki. Jochanes zostawił Teresie wszystkie 
pieniądze, jakie miał przy sobie. Chciał, żeby ułożyła sobie za nie życie i nie przyjmował 
żadnych protestów. Kastor zbyt długo, jak na niego, żegnał się z Mariką, ale Ritzke, który tego 
dnia miał dość dobry humor, nie uczynił mu żadnego przytyku. Wdzięczni ludzie 
odprowadzili żołnierzy aż na główną drogę, ciągle dziękując za ocalenie wsi. Patrząc w ich 
wymęczone, ale i pełne radości z ocalenia osady twarze, czuł, że decyzja o pozostaniu 
i obronie tych ludzi była słuszna. 
 

*** 
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Zima odeszła na dobre. Przyroda obudziła się do życia, grzana ciepłymi promieniami 
słońca. Wraz z wiosennymi roztopami, ostermarskie trakty zrobiły się najpierw podobne do 
błotnych grzęzawisk, ale w końcu i przejezdne, a gońcy częściej witali na dworze z wieściami. 
Ritzke wyczekiwał tej jednej, upragnionej – rozkazu powrotu. Lecz z każdym kolejnym dniem 
jego nadzieje topniały, niczym zalegający jeszcze w gęstwinie lasu śnieg. Ale w końcu i po 
śniegu zostało tylko wspomnienie. Coraz dłuższe dni wlekły się niemiłosiernie. Chłopi 
skończyli wiosenny obsiew, łąki zieleniły się nieprzyzwoicie, a drzewa próżnie prezentowały 
swoje ukwiecone gałęzie. Z czasem ich delikatne płatki zaczęły opadać, niesione z wiatrem 
daleko poza włości tutejszego pana, a w gęstwinie zielonych listków rozwijały się owoce. 
Ritzke nie cieszył się latem, tak jak nie cieszył się wiosną. Bywał pochmurny, a czasem 
drażliwy jak osa. Trójka jego ludzi już wiosną wróciła do macierzystego regimentu. Został 
tylko on i Kastor, który nawet polubił ciszę i spokój właściwe temu miejscu. Nie dziwił mu się, 
gdyż odkąd pamiętał kompan zawsze z sentymentem wspominał rodzime ziemie. Teraz zaś 
sytuacja była jeszcze bardziej sprzyjająca, bowiem jaśnie pan zgodził się, aby sierżant 
sprowadził tu swoją przyszłą żonę. Tak oto, Kastor przywiózł z Brubenau wieści o tym, że 
Teresie wiedzie się dobrze i szczęśliwą Marikę, którą rychło poślubił. 

Jochanes skrupulatnie wypełniał wszystkie powierzone mu obowiązki, dopilnowywał 
szkolenia nowych gwardzistów i posłuszeństwa starych. Wieczorami zaś siadał z przyjacielem 
przy kieliszku albo zatapiał się w ciepłym ciele Marii, tutejszej Magister Kolegium, która 
opływała w luksusach należnych stałemu gościowi dworu i powierniczce gospodyni. Humoru 
nie poprawiła mu nawet możliwość odwiedzenia rodziny, której od tylu lat nie widział. 
Upewniwszy się, że wszystko u nich dobrze i wysłuchawszy, jaki to ojciec jest szczęśliwy, że 
jego syn znalazł posadę na tak dobrym dworze i to w rodzinnym landzie, powrócił do swojego 
„więzienia”. 
 

Stał boso, odziany jedynie w spodnie i wpatrywał się w szeroko otwarte okno, gdzieś 
hen, poza budynki dworu. Chłód poranka i rześkie powietrze nie wzbudziły w nim 
entuzjazmu. Przy bramie służący odbierał właśnie kolejną porcję korespondencji do jaśnie 
państwa. Serce zabiło mu mocniej. Jeśli będzie coś do niego, to Anzelm zaraz mu przyniesie. 
Tak się umówili. Nie pójdzie od razu do głównego budynku, tylko wstąpi na moment do 
domku gościnnego. 

- Szlag – zaklął, gdy służący ruszył w stronę najokazalszego zabudowania.  
- Co się stało? – spytała Maria, przeciągając się w pościeli i po chwili dodała – zamknij 

okno, bo wpuszczasz chłód... I wracaj do łóżka, wcześnie jeszcze... 
Z ociąganiem, raz jeszcze patrząc na trakt, zamknął okiennice. Przeniósł spojrzenie na 

łoże, w którym leżała. Zgrabną nogę, o smukłej łydce i wdzięcznym udzie, trzymała na 
kołdrze, nieznacznie odsłaniając krągłość pośladka. Jej jasne włosy rozlewały się na poduszce, 
a ładną twarz zdobił jeszcze przerwany przed chwilą sen. Nie narzekał, cieszył się jej 
towarzystwem i wdziękami. Nawet nie protestował, gdy jaśnie pan coraz częściej w żartach 
przy obiedzie wspominał o ich zaręczynach, bo dzięki temu miałby i zdolną czarodziejkę 
i dobrego dowódcę na swoich ziemiach. Maria była dla niego i miła, i dobra. Akceptował to, 
tak jak każdy kolejny dzień, jaki przynosiło mu życie. Ale nie spojrzał na nią nigdy tak, jak 
patrzył na Izabell. Bo nie miała tych oczu, które umiłował, ani tego blasku, za którym tęsknił. 
A jeśli już całe życie przyjdzie mu spędzić u boku innej? Jeśli już nigdy nie spotka Izabell? 
Swojej kruczej żony... 

Sam nie wiedząc na kogo jest bardziej zły, na siebie za to, że musi tu siedzieć, czy na 
Marię za to, że nie jest Izabell, narzucił na grzbiet koszulę, zgarnął buty i wyszedł z izby. 
Wdział je na ganku, podobnie jak kurtę wiszącą do tej pory na kołku, po czym nie myśląc już 
ani chwili dłużej, pognał do stajni. Odgonił chłopca stajennego i sam osiodłał konia. Malec 
z wytrzeszczonymi oczami patrzył na szybkie i wprawne ruchy rąk szlachcica, który czynił 
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wszystko w takim pospiechu, jakby dach stajni właśnie stanął w ogniu. Na wszelki wypadek, 
wyjrzał na podwórze, aby się upewnić, że jednak wszystko jest w porządku. Odetchnął z ulgą 
godną dziewięciolatka, gdy okazało się, że było. 

Tymczasem Ritzke wyprowadził konia, wskoczył na jego grzbiet i szybkim truchtem 
ruszył w stronę bramy. Minął ją, nawet nie odpowiadając na pozdrowienie gwardzistów, 
i mocniej dźgnął boki konia. Galopem skierował się na główny trakt, goniąc posłańca jakby 
ów był najpodlejszym przestępcą w Imperium. 
 

*** 
 

- Panie – lokaj zgiął się w ukłonie. Kapitan von Heckler podniósł głowę z nad biurka 
i zerknął na służącego. Gestem nakazał mu mówić dalej. – Przybył posłaniec, ale ma wieści 
tylko dla jaśnie pani. 

- Przybył z Tilei? 
- Nie, panie. Z Ostermarku. 
- Ach tak… - Mężczyzna odwrócił głowę w stronę okna i zamyślił się na moment. – Każ 

Klarze, aby tu szybko przyszła, ubrana w suknię mej żony. I dopilnuj aby pani Izabell i ta jej 
powiernica, Julietta, miały w tym czasie inne zajęcia. Posłaniec niech chwilę poczeka, moja 
żona zaraz go przyjmie. 

Posłaniec stanął w progu, zgięty w ukłonie. Był zdrożony i zdecydowanie niewyspany. 
Kobieta zachęciła go gestem dłoni, aby podszedł bliżej. 

- Podobno przynosisz mi wieści, jakich nie sposób było zapisać na kartce. 
- Tak, pani – przemówił, patrząc na czubki swoich pokrytych kurzem butów. – 

Nakazano mi abym przekazał, dokładnie tak jak powiem, więc wybaczenia proszę, to nie moje 
słowa... 

- Do rzeczy, marnujesz mój czas – burknęła Klara, z radością choć raz odgrywając rolę 
osoby wysoko urodzonej. 

- Tęsknię za tobą każdego dnia, kochana moja... – odezwał się cicho posłaniec, jakby 
zawstydzony własnymi słowami. - Przyrzekłem, że nie skreślę do ciebie nawet listu, że nie 
podejdę na krok. Lecz wolę już być wiarołomcą, niż skazanym na takie katusze. Kocham cię, 
najdroższa, tak jak nigdy nie kochałem żadnej kobiety. I każdy dzień, spędzony na tym 
wygnaniu, bez twojego uśmiechu jest dla mnie torturą. Bliski byłem śmierci, lecz to, czym ona 
jest zrozumiałem dopiero, gdy przyszło mi żyć bez ciebie. Raduje mnie jedynie myśl, iż te 
słowa znajdują cię w zdrowiu, radosną jak zawsze i piękną, taką jaką cię widzę we snach – 
przerwał na moment i zaryzykował podniesienie głowy wyżej. – To już wszystko, pani, znaczy 
się, powiedziałem już wszystko co miałem przekazać. 

- To twoja zapłata – rzekła sucho i wręczyła mu pękatą sakiewkę. – Za te wieści i za te, 
które zaniesiesz nadawcy. Rzeknij mu, że dla mnie już nie żyje i że nie ma w mym sercu 
miejsca nawet na wspomnienie o nim. Niech też już nigdy więcej nie próbuje szukać ze mną 
kontaktu. Zrozumiałeś? 

- Tak, pani. 
- Więc możesz już odejść. 
Posłaniec zgiął się w ukłonie i pospiesznie opuścił salon. W drugich drzwiach stanął 

uśmiechnięty von Heckler. 
- Doskonała robota, Klaro. Miałem nosa przyjmując cię na służbę. Dostaniesz większą 

pensję. 
- Dziękuję, panie – odrzekła uradowana służąca. 
- Ale jeśli piśniesz choć słówko mojej żonie… Nie znajdziesz pracy w całym Altdorfie, 

rozumiemy się? 
- Tak, panie. Będę milczeć jak grób, obiecuję. 
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Heckler pokiwał z uznaniem głową. 
- A teraz powiedz mojej żonie, że za chwilę ją odwiedzę. Niech się przygotuje. 
 
Klara ruszyła pospiesznie w stronę komnat jaśnie pani. Zapukała cichutko. Po chwili 

Julietta, powiernica Izabelli, otworzyła drzwi i przyjęła wiadomość. 
- Pani, jaśnie pan chce się z tobą widzieć – rzekła Julietta, wchodząc do sypialni 

Izabelli. 
- Nalega? – Drobna dłoń dalej spokojnie rozczesywała czarne jak heban włosy. 
- Chyba tak, przyjdzie do pani osobiście. 
Izabell westchnęła ciężko. Skinęła ręką na dziewczynę, a ta posłusznie podeszła, 

nakładając swojej pani ciężki, zdobiony szlafrok na ramiona. Następnie opuściła komnatę, 
zostawiając kobietę ze spojrzeniem zatopionym gdzieś w głębinie zwierciadła. Kochała swoją 
panią, bo była dla niej dobra jak nikt inny i znosiła wraz z nią trudy mieszkania w tym 
chłodnym i prostackim kraju. Lecz wiedziała dobrze, że pani nie umie już być ani tak miła, ani 
tak wesoła, jak dawniej. I dlatego modliła się za nią czasem cichutko, prosząc Shallyę aby 
uciszyła ból, którego cień nawet prosta Julietta dostrzegała w alabastrowo pięknym obliczu 
pani von Heckler. 

- Pani żono. – Kapitan skłonił się, wchodząc do komnaty. 
- Panie mężu – odpowiedziała. 
- Przynoszę wieści, które, obawiam się, mogą cię zainteresować. 
- Słucham? – Odwróciła się od niego, zerkając przez okno na korony drzew kołysane 

lekkim muśnięciem wiatru, po czym znużona widokiem, siadła przy toaletce, od niechcenia 
przeglądając puzderka. 

- Pamiętasz tego młodego, dobrze zapowiadającego się oficera, niejakiego Jochanesa 
von Ritzke? – rzekł spokojnym, opanowanym tonem, z narastającą wściekłością obserwując 
nieplanowane drgnięcie jej rąk i delikatny rumieniec, który na moment przyozdobił jej lico. 

- Pamiętam, panie mężu. 
- Tak sądziłem – dodał chłodno, ciągle mierząc ją spojrzeniem. 
- Co z owym oficerem? – zignorowała jego przytyk, próbując opanować rosnącą w niej 

radość i nadzieję. 
- Zginął na froncie, podczas obrony ostermarskiej wioski. 
Izabell zamarła. Heckler patrzył z dziką satysfakcją na swoją żonę, która usiłowała 

ukryć ból, jaki zadała jej ta wiadomość. Bawił się tą chwilą, nie dał jej nawet sekundy na 
złapanie oddechu. 

- To podobno była straszna walka. Zwierzoludzie ściągnęli go za palisadę i rozerwali na 
strzępy. Nawet nie było czego złożyć do grobu. 

- Kłamiesz! – Izabella poderwała się z krzesła, zrzucając na ziemię szkatułę z pomadami 
i barwiczkami, którą trzymała na kolanach. Nie zważając na minę męża, podbiegła do niego, 
złapała za poły doskonale skrojonego dubletu. – Kłamiesz! Zaklinam, powiedz, że kłamiesz! - 
szeptała drżącymi ustami. 

- Jego ciało zbezczeszczono i splugawiono… - mówił, choć nie planował być dla niej tak 
brutalny. Ale jej reakcja, jej emocje odmalowane z każdym najskrytszym szczegółem na 
pobladłym obliczu… Pewność, że młodzian nie był jedynie chwilową słabostką, że dostąpił 
zaszczytu obdarzenia miłością, jakiej jemu, mężowi, poskąpiono… To wszystko sprawiło, że 
urażona duma zalała serce goryczą tak wielką, że mógł ją ukoić tylko największy chłód. 

- Milcz! Milcz, panie! 
- Wypruto mu wnętrzności – kontynuował z uśmiechem, pozwalając jej upaść na kolana 

- a odciętą głowę nabito na pikę i obnoszono przed palisadą, jak trofeum… 
- Milcz, milcz… błagam… - łkała, skulona na podłodze. 
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- Podobno ciągle miał otwarte oczy – dokończył von Heckler i jednym silnym ruchem 
podniósł żonę do góry. – Tak kończą zdrajcy i wiarołomcy – wycedził przez zęby. 

- Puść mnie! 
- Jesteś równie zakłamana jak ten pies! Ciągle nosiłaś go w sercu, myśląc, że jestem aż 

takim głupcem, żeby tego nie dostrzec! Posłałem go na śmierć, bo mam taką władzę! Nad tobą 
również, pani żono! – krzyczał, cięgle trzymając ją w uścisku, choć szamotała się, próbując 
uciec. – Słyszysz, tileańska ladacznico?! Mam nad tobą absolutną władzę! 

- Gardzę tobą – splunęła mu w twarz. – Wynoś się z mojej komnaty!!! 
- Nie tak szybko – zaśmiał się. – Przyszedłem do żony i wezmę to, co mi się należy jako 

mężowi, a co chętnie wydawałaś na boku byle żołdakowi! 
 
Izabell zaniosła się głośnym płaczem, a pod drzwiami komnaty, skulona w kłębek, 

Julietta płakała jak bóbr nad losem swojej ukochanej pani. Po jakiejś chwili minął ją von 
Heckler, który rześkim krokiem opuścił komnatę żony. Julietta wsunęła się delikatnie do 
sypialni, przysiadła na łóżku i utuliła płaczącą Izabellę. 

- Wszystko będzie dobrze, pani – szeptała kojąco. 
- Nic nie będzie dobrze… Julietto, musisz mi coś obiecać – Izabell otrząsnęła się 

z płaczu i podniosła. 
- Tak, pani, wszystko, co pani zechce. 
- Zaopiekuj się moim synkiem, miej na niego baczenie. Ja tu już długo nie zostanę – 

wstała z łóżka i podeszła do rozrzuconych na podłodze szkatuł. Zaczęła wyciągać z nich 
biżuterię. 

- Co też pani… 
- Słuchaj, on mnie odprawi. Nie wiem gdzie, ale wiem, że to zrobi. O ile nie zrobi 

czegoś gorszego… - głos jej się załamał. - Julietto! Musisz mi obiecać, że będziesz blisko mego 
dziecka, że będziesz pilnować Victora jak najcenniejszego skarbu. 

- Oczywiście, pani – łkała służąca. 
- Weź te wszystkie błyskotki.  
Izabell wcisnęła w jej ręce spore zawiniątko.  
– To musi ci wystarczyć na życie w Altdorfie – powiedziała. - Przysięgnij na bogów! 
- Przysięgam na bogów, na opatrzność Morra i łaskę Shallay, o pani. 
- Dobrze, w takim razie jest coś jeszcze, co musisz wiedzieć… 

 
*** 

 
Szalała ulewa, gdy posłaniec przyniósł wieści z Altdorfu. Nie bacząc na deszcz, 

Jochanes wybiegł mu naprzeciw. Otulona pledem Maria obserwowała go z okna komnaty. 
Wiedziała, że mężczyzna może tak niecierpliwie czekać tylko na wieści od ukochanej kobiety. 
I w głębi serca zazdrościła tej nieznajomej szczęścia. Rzuciła spojrzenie na łoże, w którym 
jeszcze przed chwilą leżeli. Od dawna wiedziała, że Ritzke może jej dać wszystko, poza 
prawdziwym uczuciem. Nie pogodziła się z tym, ale nauczyła się to akceptować. Gdy znów 
zerknęła na podwórze, Jochanes stał przed posłańcem z bezwładnie opuszczonymi rękoma. 
Widziała, jak drgają mu ramiona, a dłonie zaciskają się w pięści. Posłaniec cofnął się lekko, 
nie wyciągnął nawet ręki po zapłatę i odszedł. A Ritzke stał dalej na środku drogi, moknąc. 
Cienka koszula oblepiła mu ciało, a długie włosy, po których powoli i mocno przeciągnął 
obiema rękami, rozlały się na ramiona. Pierwsze oberwało wiadro, stojące obok studni. 
Siarczysty kopniak posłał je na pełną długość łańcucha. Następna była beczka. W końcu 
oparł się na cembrowinie studni, a palce wbił w chłodny kamień tak mocno, że Maria była 
pewna, iż zaczęły krwawić. Patrzyła na niego w milczeniu, próbując odgadnąć przyczynę jego 
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bólu. Odeszła od okna dopiero, gdy ukochany dosiadł konia i pogalopował hen, w stronę 
lesistych pagórków. Modliła się tylko o to, by wrócił do niej cały i zdrów. 
 

Cztery dni później do posiadłości zawitał kolejny goniec, tym razem w barwach Armii 
Imperium. Jochanes przyjął rozkazy w milczeniu, jak wszystko od czasu poprzednich wieści. 
Jedyne słowa, jakie wyrzekł, były skierowane do Kastora. 

- Ja zostaję tu do końca służby. Tobie zostawiono wolną wolę. Możesz służyć tu lub 
wrócić do Altdorfu. Masz godzinę na podjęcie decyzji. Przemyśl ją dobrze, chodzi przecież 
o cztery lata. 

Nie czekał na reakcję przyjaciela, odwrócił się i ruszył do baraku gwardzistów. Zaległ 
na pryczy, skulił się, okrył kocem i po wielu godzinach zasnął. Tej nocy, tak jak poprzedniej 
i tak jak każdej następnej, nie odwiedził komnat Marii. 

 
Kastor został. Teraz, gdy miał Marikę i ciepłą posadę na pańskim dworze nie opłacało 

mu się wracać do wiecznie brudnych ulic stolicy. Kolejnej wiosny żona powiła mu zdrową 
i piękną córeczkę, a jaśnie pan przydzielił im w prezencie lepsze komnaty. Jochanes wrócił do 
swoich codziennych obowiązków, skupiając na nich całą swoją uwagę i energię. Szkolił już 
kolejne zmiany rekrutów i szło mu to nadzwyczaj dobrze. Oddziały jaśnie pana, pod 
dowództwem Ritzkego, często brały udział w lokalnych potyczkach, chroniąc tutejszą ludność 
przed zakusami zielonoskórych i inszych, plugawych stworów Chaosu. Na brak nudy nie mógł 
narzekać, a na brak innych wrażeń nawet nie chciał. Kastor mocno martwił się stanem 
przyjaciela i za wszelką cenę próbował przywrócić mu dobry humor. Zaprzestał jednak 
zapraszać go do siebie na ciepłe i dobre kolacje Mariki, gdy dostrzegł, jaki smutek gościł 
w oczach Johanesa, kiedy jego żona siadała z maleństwem na rękach, cichutko wsłuchując się 
w ich rozmowy. Sierżant jako jedyny wiedział, jaki ciężar nosi serce druha i nie miał zamiaru 
go powiększać. Czas mijał powoli. Surowe zimy hartowały im ciała, tak jak czyniły to z całym 
Ostermarkiem. Krótkie i deszczowe wiosny budziły ich do życia, upalne lata dawały chwile 
wytchnienia przed chłodnymi i obfitującymi w bitewne potyczki jesieniami. W końcu nadszedł 
dzień, w którym obaj stali się wolnymi ludźmi. Jaśnie pan bardzo chciał, aby zostali u niego 
na służbie i zaoferował w zamian za to nawet bardziej niż godziwą zapłatę. 

- Ja zostaję – rzekł Kastor, nalewając im gorzałki do kubków. Siedzieli na ganku małego 
domku, który jaśnie pan podarował sierżantowi pół roku wcześniej, po tym jak Ritzke 
odmówił jego przyjęcia. – Warunki są bardzo dobre, Marika ma zacną posadę na dworze… No 
i Petra będzie mogła dorastać na ziemi przodków… Sam rozumiesz… 

- Rozumiem, druhu – przytaknął Jochanes. Wychylił napitek jednym haustem, po czym 
obrócił kubek do góry dnem, aby pokazać przyjacielowi, że czas ponownie go napełnić. 

- Ale ty… - gospodarz dolał usłużnie kolejną porcję trunku. – Ty, Jochanesie, powinieneś 
wrócić do stolicy. Choć na jakiś czas. 

- Nie planowałem. Propozycja jaśnie wielmoży jest uczciwa i mam zamiar z niej 
skorzystać. Lubię to miejsce. Sam rzekłeś, ziemia przodków. Gdzie miałbym się czuć lepiej? 

- Ritzke, ty już sam jesteś jak ziemia przodków! – sarknął Kastor. – Twardy, chłodny, 
przepełniony bólem i upojony cierpieniem. Dość już tego Ostermarku masz we krwi, czas na 
zmiany. Bycie kruczą żoną to stan godny, ale nie mężczyzny! 

- Przesadzasz, druhu. – Jochanes kolejny raz wskazał na pusty kubek. 
- Ja przesadzam? – Kastor zabrał antałek ze stołu i podał Marice, która wracała akurat 

z dworu. – Weź no to odstaw, kochana, bo nasz gość i tak już za dużo dziś wypił. 
- Witaj, piękna żono mego druha! 
Ritzke wstał, ukłonił się i ucałował Marikę w dłoń, jednocześnie zabierając jej antałek. 

Kobieta pokręciła głową z udawaną irytacją. 
- Kastor przesadza, butelczyna jeszcze nam się przyda – uśmiechnął się lekko. 
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- Szelmy z was i tyle – parsknęła Marika, wchodząc do domu. – Nie mam na tyle czasu, 
by go tu z wami mitrężyć. Mężu, radź sobie sam ze swym kompanem. Dość już mam zajęcia 
z Petrą, nie będę jeszcze Jochanesa pilnować. 

- Słuchaj się żony, dobrze mówi – skwitował Ritzke, polewając sobie jabłecznika. 
- A ty słuchaj tego, co ci rzeknę, bo z dobrego serca ci to mówię. A nie wiem, czy jest 

na świecie człek, który byłby mi tak ważny jak ty. – Na te słowa Jochanes znacząco spojrzał 
w stronę sieni domu. - Mariki nie liczę, to baba przecie – sprostował Kastor. – Skup się, a nie 
mnie za słowa łapiesz! Wróć tam choć na kilka dni. Spotkaj się z nią i niech ma choć tyle 
odwagi, by ci powtórzyć te słowa prosto w oczy. Jeśli nie ma już uczucia dla ciebie, chrzań ją 
w końcu. Rozumiesz?! 

- Mhm. 
- Jak ty nic dla niej nie znaczysz, to i sam jej w końcu odpuść. A potem rób co chcesz, 

wracaj tu, do nas, do swoich lub szukaj sławy w armii. Szlify to ci się przecie należą, ja cię 
kapitanem widzę przynajmniej. Słyszysz, Jochanes? 

- Mhm. 
Obaj zamilkli. Kastor z troską spojrzał na przyjaciela i z rozpędu nalał sobie kolejny 

kubek alkoholu. Nie miał już innych pomysłów na to, by ratować druha i trapiło go to z dnia 
na dzień coraz bardziej. Rzekł bowiem prawdę; nie było takiego drugiego, którego kochałby 
jak brata. Przygryzł wąsa, potarł ręką policzek i wstał. 

- Jechać z tobą, Ritzke? 
Jochanes zerknął w poczciwe oblicze Kastora, potem na korytarz, z którego dobiegały 

radosne piski Petry i urocze narzekania Mariki. Dopił to, co jeszcze miał w kubku, otarł usta 
wierzchem dłoni i uśmiechnął się lekko. 

- Nie. Pojadę sam. 
 

*** 
 

Altdorf pysznił się swoimi strzelistymi budynkami już z daleka, nawet ciężkie mury 
wokół miasta zdawały się lśnić w słońcu. Traktem ciągnęły do stolicy liczne wozy, 
wyładowane wszelkimi doczesnymi dobrami, piesi wędrowcy przeciskali się pomiędzy nimi 
przy bramach, a raz po raz któryś musiał ustępować miejsca konnemu, którego zapewne pilne 
sprawy gnały hen, w głąb Imperium. Ritzke uiścił opłatę u mytnika, za swoje obie nogi i za 
cztery nogi wierzchowca. Podatki zdecydowanie podskoczyły, to była jedyna zmiana jaką 
odnotował odnośnie Altdorfu. Ulice, nawet te brukowane w lepszych częściach miasta, nadal 
były tak brudne jak dawniej. Przekupnie darli się z równą werwą, zachwalając swoje towary. 
Gdzieniegdzie przemykały patrole miejskiej straży, jakby bojąc się zakłócić ewentualnym 
złodziejaszkom pracę. Pod świątyniami i przy rynkach ciągle wystawał tłum żebraków, 
niezmiennie odpychający i śmierdzący, klekoczący kołatkami, brzęczący dzwoneczkami. 
Odziani w strojne dublety i dobre koszule panowie nadal prowadzili pod ramię swoje damy 
w najmodniejszych sukniach, kierując się do zacnych kramów, teatrów, klubów, szynków czy 
świątyń. 
 

Szlachcic zawędrował prosto pod dom von Hecklera. Nie planował dziś spotykać się 
z Izabellą, był zdrożony, zmęczony i brudny. Ale pragnienie zobaczenia miejsca, w którym 
przebywa było silniejsze. Kręcił się przez dłuższą chwilę pod murem rezydencji, wpatrując się 
w okna pierwszego piętra z nadzieją ujrzenia choć sylwetki ukochanej, ale nie dostrzegł jej. 
Prawdę powiedziawszy, nie miał bladego pojęcia, czemu jeszcze nie odszedł. Z rozmyślań 
wyrwał go ruch; główna furta otworzyła się i niski, chudy służący wytoczył wóz na warzywa. 
Ritzke niespiesznie ruszył do przodu, zastępując mu drogę. Chłopak obrzucił go szacującym 
spojrzeniem i szybko wyprostował się, poprawiając kurtę. 
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- Słucham, jaśnie panie? 
- Powiedz mi chłopcze, czy pani von Heckler jest w domu? 
- Pani von Heckler, jaśnie panie, żona jaśnie pana von Hecklera? – upewnił się służący. 
- A znasz jakąś inną? – burkną Jochanes, ale widząc, że młodzik zaczyna się nad tym 

poważnie zastanawiać, dodał pospiesznie – Tak, ta. 
- Pani nie ma w domu, jaśnie panie. 
- A wiesz może kiedy wróci? 
Chłopak rozdziawił gębę i wlepił w Jochanesa zdziwione spojrzenie. Upewniło to 

szlachcica w przekonaniu o jego niebywale wolno pracującym intelekcie. 
- Oby nigdy – rzekł służący i pospiesznie wykonał znak morryckiej bramy na piersi. – 

Zmarła kilka lat temu, zanim zacząłem tu pracować… 
Kolejne słowa podrostka docierały do Ritzkego zniekształcone, jakby przytłumione 

i wygłuszone miękkim materiałem, którego czarne kotary na moment przysłoniły mu oczy. 
Zakręciło mu się w głowie, gwałtowny skurcz żołądka cofnął do gardła całe jadło, 
a niewidzialne łapsko strachu zdusiło krtań tak, że nie był w stanie wydobyć z siebie 
najcichszego dźwięku. 

- Panie, czy wszystko dobrze? – dopytywał chłopak, przerażony trupiobladym licem 
szlachcica i drgawkami, które nagle objęły całe jego ciało. – Wezwać medyka?! 

- Nie… 
- Mieszka tu, całkiem blisko. 
- Nie, to niemożliwe! – wyszeptał niemal sinymi wargami Ritzke, błądząc dzikim 

wzrokiem daleko od rozmówcy. 
- Ależ możliwe, panie. Całkiem blisko, na rogu Beckerstrasse i Marktstrasse. Szybko 

wrócę, obiecuję – nie ustępował służący, ale szlachcic już go nie słuchał, sztywnym krokiem 
ruszył przed siebie, podpierając się bokiem o parkan rezydencji. 

Nie pamiętał jak dotarł do karczmy, ani jak zamówił pierwszy kielich. Przez wiele dni 
pił na umór, zasypiał i budził się tylko po to, by pić od nowa. Każda chwila trzeźwości 
zaczynała przywoływać wspomnienia o Izabell, pomieszane z urywkami krwawych bitew 
i scen śmierci towarzyszy, unikał ich więc za wszelką cenę. Ukochana raz umierała na jego 
oczach, okrwawiona, odziana w żołnierski mundur, rozszarpywana przez potężne szpony 
plugawych bestii, a raz wołała doń czule, w zapraszającym geście pieszcząc ręką pościel tuż 
obok swego nagiego ciała. Wyła z bólu, skręcona w konwulsyjnych drgawkach, 
alabastrowymi dłońmi przytrzymując wylewające się z rany trzewia i uśmiechnięta, szeptała 
w tańcu najcudniejsze, najsłodsze słowa wprost do jego ucha. A Ritzke nie potrafił już odróżnić 
ni wspomnień od lęków, ni prawdy od imaginacji. Próbował targnąć się na swoje życie, ale 
w ostatniej chwili zabrakło mu sił. Gorączkował, na przemian wymiotował, odzyskiwał i tracił 
przytomność. Jadł tylko wtedy, gdy karczmarz pamiętał o tym, by oprócz gorzały przynieść 
mu do izby również posiłek. 

 
W końcu, siódmego dnia ocknął się w środku nocy. Był trzeźwy, ale głowa pękała mu 

z bólu, a całe ciało wydawało się obce. Nie mógł złapać oddechu, było mu duszno 
i niemiłosiernie gorąco. Zwlókł się z siennika i otworzył na oścież okiennice, wychylając się na 
zewnątrz. Zaczerpnął haust powietrza, pełnego smrodu altdorfskich ulic. Zwrócił wszystko, co 
jeszcze miał w żołądku, wprost na bruk i od razu poczuł się lepiej. W oddali, gdzieś pod 
ciężkimi, ołowianymi chmurami zawieszonymi nad dachami domów, rozbłysnęła błyskawica, 
na moment rozświetlając noc, a chwilę potem nad stolicą przetoczył się pomruk gromu. 

- Codziennie wybucha gdzieś nowa burza… 
Jochanesowi przypomniały się słowa, które przemknęły mu w głowie, gdy tuż przed 

bitwą stał na palisadzie Brubenau. I to była właśnie ta myśl, od której zaczął wracać do pełnej 
świadomości. Wiedział już dobrze, gdzie jest jego miejsce. Wszędzie tam, gdzie nad Imperium 
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zbierają się ciężkie, ołowiane chmury. Może Wissenland, tuż przy górach, albo północno 
wschodnie rubieże kraju – gdziekolwiek, byle by służba była ciężka i pełna stałego zagrożenia, 
burz, z którymi mógłby się zmierzyć. Miał serdeczną nadzieję, że nim w końcu jego oczy 
zmatowieją, a ciało rozszarpią kruki, zdąży w tych potyczkach odkupić wszystkie swoje 
grzechy. W tym ten najcięższy, którego nawet nie potrafił żałować. Grzech miłości, jaką 
obdarzył zamężną kobietę i nieszczęście, jakie tym na nią i na siebie sprowadził. 

- Wybacz mi, Izabell… - wyszeptał, osunął się na podłogę i stracił przytomność. 
 

Dwa dni dochodził do siebie, a gdy tylko poczuł się na siłach, by chodzić, ruszył 
wprost do garnizonu Armii Imperium. Nie chciał być przyjęty w szeregi reiklandzkich 
regimentów, żądał przydziału do miejsca, w którym będzie mógł najbardziej wspomóc 
Imperium w walkach z zielonoskórymi. Szlachecki tytuł, szarża porucznika i wieloletnie 
doświadczenie w walkach sprawiły, że nie zignorowano jego życzenia. Kazano mu przyjść 
następnego dnia i podano nazwisko oficera, do którego miał się zwrócić w swojej sprawie. 
Tego dnia nie udało mu się nic załatwić. 

Niepocieszony wrócił więc do karczmy, siadł przy głównej ławie i bezmyślnie 
wpatrywał się w zamówione jadło. Posiłek wystygnął, klienci wchodzili i wychodzili, a Ritzke 
nawet nie drgnął, wpatrzony w ścianę izby nieobecnym wzrokiem. Nie słyszał gwaru rozmów, 
ani gderania karczmarza, jakby nikogo poza nim nie było już na świecie. Wtem do jego uszu 
dotarły znane słowa, niesione z ulicy wesołymi, dziecięcymi głosikami. Entliczek, pętliczek, 
wesoły umrzyczek! Na kogo wypadnie, na tego bęc! 

Uśmiechnął się do nich, jak do najserdeczniejszego druha. Nie mógł już się doczekać 
kolejnej wyliczanki i tego błogiego uczucia, jakie niosła ze sobą – pewności, że przez kilka 
uderzeń serca nie liczy się absolutnie nic, poza jej wynikiem. Był pewien, że tylko to 
przyniesie mu wreszcie spokój. 

- Pan Ritzke? 
Z rozmyślań o walkach wyrwał go niepewny, kobiecy głos. 
– Pan Jochanes von Ritzke? 
- Nie – odburknął, nawet nie podnosząc wzroku. Nie miał ochoty na żadne rozmowy. 
- Pewnie mnie pan nie pamięta – nie ustępowała kobieta – ale służyłam u jaśnie pani 

Izabell… 
- Siadaj, Julietto. 
Pamiętał dokładnie wszystkie, nawet najdrobniejsze szczegóły jego relacji z Izabell. 

Wspomnienia każdego gestu, uśmiechu, smaku skradzionego pocałunku, wymienionego 
spojrzenia nadal były bardzo świeże. Nie dziwiło go, że bez problemu jego pamięć przywołała 
również imię oddanej służącej, która wiele razy uratowała ich od niechybnego przyłapania w 
sytuacjach, jakie nigdy nie powinny mieć miejsca pomiędzy kawalerem a zamężną kobietą. 

Oszczędnym gestem wskazał jej miejsce przy ławie. Była odziana w lichy strój, 
wychudła i zmizerniała. W niegdyś urodziwym obliczu widać było tylko resztki dawnego 
blasku. 

- Jeśli potrzebujesz pieniędzy, to możesz na mnie liczyć. Ale zaklinam cię, abyś mi 
najpierw opowiedziała wszystko o okolicznościach śmierci swej pani. 

- Nie rzeknę ci tego, panie Ritzke, bo moja pani nadal żyje. 
- Co?! - Jochanes poderwał się od ławy, o mało nie przewracając pełnego dzbana. – Jak 

to?! Przecież powiedziano mi… 
- Siadaj, waść – przerwała mu ostro, a Ritzke wykonał posłusznie polecenie. – 

Powiedziano ci tylko to, co kapitan Heckler chciał, by mówiono. Co chciał, by myślano. 
Zapewniam, że pani Izabell żyje. 

- Mów więc wszystko, złota dziewczyno – szeptał rozpromieniony, jakby przebudzony 
z koszmarnego snu. 
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Julietta opowiedziała mu o dniu, w którym posłaniec przyniósł wieść o jego śmierci i 
o tym, jak kapitana rozwścieczyła reakcja pani Izabell. W oszczędnych słowach przekazała 
informacje o przemocy i gwałcie jakiego dopuścił się wobec żony wojskowy. Oszczędziła też 
Ritzkemu szczegółów cierpień i katuszy, jakich zaznała jaśnie pani sądząc, że ukochany poległ, 
wysłany na śmierć z rozkazu jej męża. 

- Zabiję go, przysięgam – wysyczał Jochanes. 
- Panie, masz pilniejsze sprawy – uspokoiła go oddana powiernica Izabelli. – Zważ na 

to, ile minęło lat. Moja pani pozostaje uwięziona w klasztorze, sądząc, że straciła wszystko, co 
miała w życiu najcenniejsze. Jeśli ci na niej zależy, panie, nie trać czasu na zemstę. Musisz ją 
jak najszybciej odnaleźć. Tylko bogowie wiedzą, ile cierpienia może znieść serce i umysł 
kobiety. Ale gdy wygasa ostatnia iskierka nadziei, nawet najsilniejszym odechciewa się żyć 
i nikną w mgnieniu oka. Moja pani nigdy do końca nie uwierzyła w wieści o twej śmierci, ale 
czas jest pana wrogiem. 

- Bogowie mi cię zsyłają, Julietto! – Chwycił ją za rękę, ściskając mocno. – Przekazałaś 
mi nie tylko ważne informacje, ale i mądre słowa, bez których mężczyzna byłby zwykłym 
głupcem, nieświadomym kobiecej natury. Czy wiesz, gdzie odnajdę Izabell? 

- Przykro mi, panie – zaprzeczyła zatroskana. – Nie wiem, w którym klasztorze kapitan 
osadził swoją żonę. Wygnał mnie z domu tuż po wyjeździe pani, zabrawszy wszystkie 
kosztowności, które mi powierzyła. Nie wiem nawet, czy jest to któryś z imperialnych 
przybytków, panie. Przecież oficjalnie pochował swoją żonę, a nawet nosił po niej żałobę, jak 
na zacnego męża przystało. 

- Nie ważne gdzie, zapewniam cię Julietto, że odnajdę Izabell. A potem poślemy po 
ciebie, byś mogła dalej służyć swojej pani, gdyż wierniejszej od ciebie ze świecą szukać. 

Julietta wierzyła jego słowom, bo oto stał przed nią ten szlachcic, którego pamiętała 
sprzed lat. Dumny, silny i zdeterminowany, a nie cień człowieka, jaki ujrzała kilka chwil temu 
w karczmie. 

- Dziękuję, o panie. Ale musi waść wiedzieć jeszcze jedno. Bowiem to nie koniec 
ważnych spraw, których dopilnować przysięgłam mej pani. 
 

*** 
 

Wynajęty powóz pędził głównym traktem na Nuln, za drugim zajazdem odbił na 
boczną drogę i już wolniej, kołysząc się delikatnie na boki, parł przed siebie. Gwiazdy powoli 
gasły, a atramentowa czerń nocy ustępowała miejsca szarudze poranka, gdy na horyzoncie 
zaczęły majaczyć zabudowania wsi. Woźnica zwolnił lekko, a gdy nie przyspieszył ponownie, 
zdenerwowany Ritzke uderzył pięścią w ścianę powozu, ponaglając. 

- Panie, coś jest nie tak – usłyszał w odpowiedzi. 
Wychylił się przez okno, zmrużył lekko oczy i dopiero po chwili dostrzegł to, co 

stangret widział z kozła zapewne dużo wcześniej. Nad osadą unosił się gęsty, ciemny dym… 
- Pędź co sił! – rozkazał. 
Woźnica usłuchał i nie minął kwadrans, a byli już pod zniszczoną palisadą wsi. Ritzke 

wyskoczył z powozu, o mało nie wdeptując w leżące na drodze wielkie cielsko gora. 
- Shallyo, błagam… - wyszeptał niemal bezgłośnie, wbiegając przez rozwaloną, 

drewnianą bramę. 
Po podwórzu krzątali się chłopi, uprzątający pobojowisko. Gdzieniegdzie bielały tuniki 

reiklandzkich żołnierzy, zarówno wśród uwijających się przy sprzątaniu, jak i wśród ciał 
znoszonych przed główną chatę. Jochanes czuł, jak w ułamku sekundy wracają do niego 
wspomnienia z Ostermarku. Tu jednak nie widział nigdzie okaleczonych i zakrwawionych 
zwłok kobiet ni dzieci. Z modlitwą na ustach parł do przodu, omijając truchła zwierzoludzi, 
ciała obrońców i pogorzeliska domów. 
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- Która to chałupa Mulerów? – zakrzyknął na jakiegoś chłopa, który stał na środku wsi, 
jakby nie przydzielono mu żadnego zadania i wodził tępym wzrokiem po zgliszczach. 

Pytany bez słowa odwrócił się i wskazał ręką jeden z kilku ocalałych budynków. Ritzke 
nie odważył się odetchnąć z ulgą, choć serce zabiło mu szybciej. Rzucił się biegiem, nie 
zważając na krzyki jakiegoś żołnierza, który w końcu dostrzegł jego obecność. Wpadł do 
chałupy, w której na środku izby składano ciała rannych. 

- Muler? – zaczepił pierwszą z kobiet. Odpowiedziało mu przeczące kiwnięcie głową. 
- Zginął. Jest w drugiej izbie, tam znajdziecie jego żonę. Bidna kobieta, jak ona sobie 

tera poradzi… 
Jochanes już nie słuchał. Doskoczył do drugiej izby, opamiętał się i zatrzymał na progu. 

Nad okrwawionym ciałem pochylała się płacząca kobieta, otoczona wianuszkiem równie 
zapłakanych dzieci. 

- Pani Muler? – Skłonił się lekko, gdy wezwana odwróciła głowę. – Proszę przyjąć 
wyrazy współczucia. Przykro mi, że w takiej chwili, ale mam do pani ważną sprawę. 

- Czego jeszcze chcecie, żołnierzu? – załkała, biorąc go za jednego z reiklandzkich 
wojaków. 

- Właśnie przybyłem do wsi – wytłumaczył spiesznie – na rozkaz pana von Hecklera. 
Muszę natychmiast zabrać stąd chłopca, którego powierzył pani opiece. 

- Powierzył? Dobre sobie! Zostawił mi kolejną gębę na wychowaniu i trochę grosza! 
I rychło było mu już obojętne, czy z głodu nie zdechnie. Ale ja nie z tych, co dzieci Morrowi 
wydaje. Odkarmiłam, chowałam dobrze. Czego mu więc teraz do niego, pytam?! Wara! Męża 
dziś straciłam, na tym koniec! 

 
Szóstka małych, umorusanych dzieci schowała się za suknią matki, łkając jeszcze 

głośniej. Starsze córki podeszły do matki, jakby próbowały w ten sposób ją ochronić. Ritzke 
uniósł dłonie w uspokajającym geście i spokojnie podszedł bliżej. Przysunął się do pani Muler 
i w kilku słowach opowiedział o celu swojej podróży. Kobieta słuchała go, czasem przecząco 
kiwając głową, a czasem smutno potakując. Rozmawiali dość długo, ale nie było już między 
nimi wrogości. W końcu odwróciła się w stronę dzieci, wyciągnęła za rękę jednego 
z najmłodszych chłopczyków, szepnęła mu kilka słów i podprowadziła do szlachcica. 

- Ja jestem Jochanes von Ritzke – rzekł, przykucając przed nim. - A ciebie jak zwą? 
- Hans – odparł malec, wlepiając w mężczyznę badawcze spojrzenie i raz po raz 

upewniając się, że kobieta ciągle stoi obok. 
- To nie jest twoje prawdziwe imię, mój drogi. 
- Nie? – zdziwił się chłopczyk. 
- Nazywasz się Victor i od dziś już wszyscy tak będą do ciebie mówić. 
- A ciemu? 
- Bo takie imię nadała ci twoja mamusia, Victorze. Rozumiesz? 
Chłopczyk przekręcił lekko głowę i zerknął na potakującą ochoczo panią Muler. 

Zachęcony jej potwierdzeniem ponownie zerknął na szlachcica. 
- Skąd wiesz?  
Drobne policzki nadęły się lekko, a usteczka złożyły w dziubek. Bogowie, jak on 

przypomina Izabell, pomyślał Ritzke. Wesołe, żywe oczy lśniły w wychudłej twarzy blaskiem, 
jakiego nie było w stanie przygasić nawet najuboższe życie. 

- Bo jestem twoim ojcem, a ojcowie wiedzą takie rzeczy – odpowiedział z uśmiechem 
Jochanes, delikatnie ściskając malca za rączkę. 

- Plawdziwym tatusiem? Najplawdziwszym? 
- Tak syneczku. 
- Pani Mulel mówiła, że kiedyś przyjdziesz. Zabierzesz mnie od pani Mulel? – 

wyseplenił, ale bez obawy w głosie. 
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- Tak. 
- A gdzie pójdziemy? – dziecięca ciekawość aż śpiewała w wypowiadanych słowach. 
- Do mamy… – Szlachcic odgarnął niesforny kosmyk włosów znad przybrudzonego 
czółka. – Chcesz? 
- Pani Mulel mówiła, że mnie oddaliście, bo byłem niedobry. Czy jak będę niedobry to 

oddacie mnie pani Mulel? – upewniał się szkrab. 
- Nie, nigdy, Victorze – zapewnił Jochanes, łamiącym się głosem. – Nigdy i nikomu. 
- To chcem – zawyrokował brzdąc. 

 
Ritzke przysunął drobne ciałko do siebie i utulił mocno, chowając praktycznie całego 

syna w objęciach ramion. Ucałował z najdelikatniejszą pieszczotą skołtunioną czuprynę. Pani 
Muler zakryła twarz fartuchem, potem otarła łzy i zagoniła pozostałe dzieci do drugiej izby. 
Wychodząc za nimi, skinęła szlachcicowi na pożegnanie. Jochanes klęczał przy synu długą 
chwilę, jakby bał się choć na moment wypuścić go z ramion. W końcu malec zaczął się 
wiercić i kręcić, więc mężczyzna wstał i ruszył do wyjścia, zostawiając pękatą sakiewkę na 
stole. Chciał już jak najszybciej opuścić tę wieś. Victor posłusznie szedł obok, wciąż mocno 
trzymając jego rękę. 

- Boli cię coś tatusiu? – spytał chłopczyk, zadzierając głowę do góry, gdy wsiadali do 
powozu. 

- Nie, jestem zdrów, synku. 
- To ciemu płaczesz? 

 
 

 


