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TTTTTERENYERENYERENYERENYERENY     ZABORZABORZABORZABORZABORUUUUU B B B B BARDARDARDARDARDAŃSKIEGOAŃSKIEGOAŃSKIEGOAŃSKIEGOAŃSKIEGO
Za swą butę, zadziorność i za wszystkie błędy, które przez lata popeł-

niała, wzbudzając wrogość u swych sąsiadów, Bardania zapłaciła strasz-
ną cenę. Przestrzega się dziś inne kraje przed popełnianiem podobnych
pomyłek. Jej historia jest przykładem w politycznych debatach i negocja-
cjach, punktem, do którego odnoszą się ambasadorowie siłując się w słow-
nych utarczkach. Oto, co może spotkać kraj, jeśli pozostanie głuchy na
sygnały nadchodzące z zewnątrz. Jeśli zlekceważy sąsiadów, problemy, sto-
pień natężenia narastającego konfliktu, może zniknąć z map świata.

Bez wątpienia, Bardania jest wstrząsającym przykładem okrucieństwa
dzisiejszego Dominium.

Bardania została rzucona przez zaborców na kolana, rozdrapana po-
między trzy siły i w jednej chwili zniknęła z map Dominium. Odebrano
tym ludziom godność, poczucie wspólnoty, zabroniono używać języka, za-
brano najcenniejszy majątek. Wszystko to jest wielkim złem, lecz dopiero
Nordia pokazała, jak zło można zmienić w najprawdziwsze piekło. Poka-
zała cóż znaczy podbić kraj, a potem go zgnieść. Kord mógłby się od niej
wiele nauczyć.

DDDDDUCHUCHUCHUCHUCH B B B B BARDANIIARDANIIARDANIIARDANIIARDANII
Ziemie leżące na południe od Dervah nie przypominają krainy, której

kiedyś były częścią. Nie nazwiesz ich dziś Bardanią, nawet jeśli zechciał-
byś na moment zamknąć oczy i zapomnieć o całej polityce, wojnach i tym
co pokazują mapy. Nie dostrzeżesz w tej ziemi dawnej Bardanii.

Bardanię, panie, zamordowano.
Wyrżnięto, zdeptano, zmazano z mapy świata. Żyją tu dziś tylko smutek

i rezygnacja. Obozem rozłożyło się okrucieństwo i bestialstwo. Zamieszkał
tu brak uczuć i szacunku do człowieka. Nie ma już Bardanii. Nie tu, nie
pod panowaniem Nordów.

Od kiedy zajęli oni ziemię, życie tu stało się niebezpieczne i krótkie, a
śmierć szybka i brutalna. Zaborca za nic ma ludzkie życie, a bardańscy
rebelianci odpowiadają mu dokładnie tym samym, kiedy tylko mogą na-
padając na znienawidzonych Nordyjczyków. Mord przetacza się przez całą
krainę, krew wsiąka w ziemię, a ludzie stają się coraz głuchsi na cierpienie



173

i ból. Zwieszone głowy, zmęczone twarze, znoszony ubiór – Nord złamał
Bardańczyków szybko; bił ich i katował jak psy, karał tak długo, aż ludzie
ci pojęli, że muszą się ugiąć. Wiadomo przecież, że nigdy nie będą oni
Nordyjczykami, nie noszą w sobie przekleństwa Jedynego, nie wywodzą
się wprost od Rodian, nie potrafią władać magią... Nie będzie asymilacji
narodu, ich krew nigdy się wzajem nie zmiesza. Te narody zawsze będą
sobie obcymi, zawsze będzie tu konflikt i wojna, wyzysk i kary. Okupant i
okupowani.

Ziemia jest więc podzielona. Wokół unosi się poczucie rezygnacji i świa-
domość przegranej. Nordyjczycy trzymają zabór silną ręką, nie dając miesz-
kańcom podnieść głowy i nie popuszczając im choć odrobinę. Spotkasz tu
dumnych, bezczelnych w swym postępowaniu najeźdźców i upokorzonych
przegranych. Tylko te dwa rodzaje ludzi.

KKKKKRAJOBRAZRAJOBRAZRAJOBRAZRAJOBRAZRAJOBRAZ
Czasem masz wrażenie, że z roku na rok krajobraz staje się bardziej

szary i zniszczony. Wojenny właśnie. A kiedy zastanowisz się nad tym, co
widzisz, gdy przyjrzysz się zmianom, jakie zachodzą w okolicy, pojmiesz,
że nie jest to tylko wrażenie. Bardania naprawdę ubożeje. Z każdym ro-
kiem niszczeje i chyli się ku upadkowi. Nord wysysa tę krainę jak legen-
darny wampir, który za nic ma życie swej ofiary. Kradnie wszystkie siły
witalne, by w końcu porzucić martwe ciało.

Zastanawiam się, jak opisać krajobraz Bardanii. Do czego go przyrów-
nać? Jakich słów użyć? Czy jest ona jak sąsiadująca z Agarią Nubria?
Zniszczona przez wojnę, obwarowana dziesiątkami twierdz, upstrzona ki-
kutami spalonych wsi i miast? A może jak płonąca wiecznym ogniem Raga-
da, pełna szubienic, spalonej ziemi i domów udekorowanych upiornymi
cieniami spopielonych ciał? Nie. Nie jest ani jak Nubria, ani jak Ragada,
ani jak żadne inne z państw Dominium. Nordyjska Bardania jest od nich
wszystkich dalece bardziej upiorna. Jest pusta i pustką tą przeraża bar-
dziej niż i sto spalonych domów Nubrii czy Ragady. Jest pełna wymarłych
osad, pustych, niezamieszkanych domów i miast, w których całe dzielnice
krzyczą ciszą samotności.

Nordyjczycy od lat porywają tu ludzi, wywożą w głąb Nordii i zamykają
w miejscach, z których nikt nigdy nie powrócił. Budzą do życia pustkę,
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przywołują chorobę, która każdego miesiąca dociera do nowych osad i
miast. Rodzą niemoc, która w końcu zabije Bardanię.

Nie znam człowieka, któremu dreszcz przerażenia nie przeszedłby przez
plecy, gdy natknie się na te osady. Chciałbym powiedzieć, byś wyobraził
sobie, panie, ten widok, lecz byłyby to puste słowa. Uwierz mi, trudno to
sobie wyobrazić, trudno pojąć jak straszny to widok. Wyobraźnia nie po-
wie ci, jak wyglądają wsie, z których jednego dnia wywieziono wszystkich
mieszkańców. Jej oczyma nie ujrzysz chat, w których wciąż wala się znisz-
czały dobytek, kolorowe ubrania, jakieś garnce, proste meble. Są tam i
urwane przez wiatry okiennice, i rozrzucone narzędzia, i leżące w ziemi
zabawki dzieci. Wokół chat zaś rozciągają się pola uprawne, też porzuco-
ne, całe w chwastach, jak i chaty, dziko zarośnięte i zniszczałe. Horyzon-
tem przemykają zdziczałe zwierzęta, niegdyś domowe, dziś nieufne, wy-
straszone, obce człowiekowi.

MMMMMIASTIASTIASTIASTIASTAAAAA
Bardania nigdy nie poznała metropolii. Nie powstały tu potężne miasta,

rozległe, z pnącymi się ku niebu wieżycami katedr i kościołów. Nie zbudo-
wano sieci kamiennych, trwałych dróg łączących największe z miast. Te
największe w Kordzie byłyby najwyżej rozwiniętymi osadami... Bardania
ukochała wolność zielonych łąk, niziny i pola, świst wiatru i lekkość życia.
Nie budowano tu miast ani ciasnych, ani rozległych, nie zamykano się w
kamiennych więzieniach murów i uliczek. Mają tu rozrośnięte wsie, cza-
sem z kamiennymi uliczkami, czasem z szeregiem dzielnic czy rynkiem.
Nic ponad to.

Największe jest Lark, ukryte w samym sercu gór Bakham. Dziś pełni
rolę stolicy zaboru. Dawniej powiedziałbyś o nim, że niewiele jest na świe-
cie piękniej ułożonych miast – leży bowiem w niecodziennie uformowanej
płaskiej dolinie, na której środku wznosi się, jak gdyby specjalnie na tę
okazję usypane, strome, choć wcale nie wysokie, wzgórze. Widok z miasta
rozciąga się więc na całą dolinę, a gdy patrzy się z jego wieżyc, daleko
szerzej, ponad wzgórzami Bakham, ku wysokim, skalistym szczytom De-
rvah.

Dziś, mówiąc o Lark, nie wspomnisz o pięknej okolicy, ani o zadziwia-
jącym horyzoncie. Dostrzeżesz raczej regimenty nordyjskiego wojska, kara-
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wany wozów wywożących z Bardanii jej skarby, czy łopoczące na wietrze
sztandary okupanta.

Nie tylko Lark straciło swój czar. Słynące ze swych winiarni, słoneczne
Jardin o białych fasadach domów i kolorowym rynku, najweselszym w
całym Dominium, jak dawniej o nim mówiono. Cicha Penta, ufundowana
przez Sardusa, miasto od półtora tysiąca lat święte, punkt na mapie setek
pielgrzymek zmierzających do Kartiny śladami krucjat. Dziś straszy pusty-
mi gospodami, łóżkami wyglądającymi pielgrzymów, stoiskami, na których
powiewają niechciane pamiątki i relikwie. Dziś pielgrzymi omijają tę oko-
licę. Zadziorne Manon, które każdego roku rodziło ludzi wybitnych, uko-
chane Manon, dom McKilmeeta, dom Jana i Piotra McRodów, dom Anny
McKirack, Toma McRick, zwanego Śpiewką, czy grupy Trubadów, miasto

teatr, miasto ul, skupi-
sko bardańskich osobo-
wości. Dziś jeden z
ostatnich, słabych
punktów oporu, kato-
wany przez Nordyjczy-
ków ze szczególnym
okrucieństwem.

Właśnie w miastach
dobitnie widać, że Bar-
dania jest okupowana.
Tam, za murami wciąż
tli się wojna. Ludzie
poddawani są repre-
sjom, ulicami maszeru-
ją patrole wojska, na
porządku dziennym są
rewizje mieszkań, prze-
słuchania podejrza-
nych, publiczne egzeku-
cje. Życie toczy się od
buntu mieszkańców do
jego zgaszenia, od oznak
odradzającego się ruchu [ry

s.
 D
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oporu, do chwili brutalnego ucięcia zarzewia rewolty. Od czerwonych bar-
danek pojawiających się na dachach kamienic, do czerwieni krwi spływa-
jącej rynsztokiem podczas egzekucji kolejnych buntowników.

Miasta Bardanii, sterroryzowane przez Nordię, częściej przypominają
więzienie, niż dom. Okrutne mozaiki dzielnic zamieszkałych przez znie-
wolonych Bardańczyków oraz dzielnic pustych, cichych, których miesz-
kańców wywieziono do Nordii. Oto miasta – jak malutkie Birgham – za-
mieszkałe już tylko przez starców, kobiety i dzieci. Miasta widma, upiory,
pieczętujące koniec Bardanii...

Nordia nie zna litości. Nie chce pokoju. Nie pragnie przekucia Bardań-
czyków w synów Nordu. Potrzebuje tylko bezwolnej siły roboczej.

WWWWWOJNOJNOJNOJNOJNAAAAA
Czasem, wędrując pośród salonów Dominium, usłyszysz, że Nordia

zajęła Bardanię dla Katedry Światła. Sojusz doskonale zna historię utar-
czek Nordu ze stolicą Bardanii, wie o napadach na Badaczy, o nieustan-
nych odmowach współpracy i kłodach rzucanych pod nogi Nordyjczykom
na każdym dosłownie kroku. „W końcu – mówi się na salonach – miara
się przebrała, a Nord postanowił zdobyć Katedrę dla siebie, by zbadać ją
w ciszy i spokoju”.

Jak wiele podobnych, i ta dykteryjka nie ma wiele wspólnego z prawdą,
choć jest przecież sprawnie skonstruowana i nosi w sobie tę odrobinę
wiarygodności, by mogła być powtarzana pośród salonowych uśmiechów i
plotek.

W tej wojnie, jak w każdej przecież, chodziło o pieniądze. Nie wojuje się
dla budowli, choćby nie wiem, jak były one znaczące, nie wojuje się dla
panien, choćby nie wiem, jak były urodziwe, nie dla idei, choćby nie wiem
jak były szlachetne. Wojuje się, panie, dla pieniędzy. Dla niczego więcej.

Nordia potrzebowała bardańskiego drewna, a także zboża i bydła... Za-
aranżowana przez Cynazyjczyków prowokacja dała Nordii i pozostałym
dwóm zaborcom przepustkę do działań wojennych. Grupy pielgrzymów
od kilku lat były nękane przez bardańskich rozbójników, w końcu jednak
doszło do prawdziwej tragedii – tamtego lata bowiem napaść nie skończy-
ła się na ograbieniu wędrowców. Grupa zaproszonych do Kartiny mni-
chów z Trizanii została napadnięta i bestialsko wyrżnięta. Trop zawiódł
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śledczych zbyt blisko bardańskiego tronu, by ktokolwiek mógł mieć wąt-
pliwości. Korona Bardanii od lat dawała przyzwolenie tym aktom. „O je-
den raz – jak zakrzyknęli książęta Nordii – za dużo”. Sąsiedzi szybko wkro-
czyli do Bardanii.

Jej naturalne bogactwa kłuły ich w oczy od wieków...

ZZZZZABORCAABORCAABORCAABORCAABORCA
Nordia nie wiąże z Bardanią planów na daleką przyszłość. Nie utwar-

dza dróg, nie buduje faktorii, nie funduje nowych miast. Rozwój tej ziemi
nigdy nie zajmował głowy Nordu. Uważny obserwator nie ma wątpliwości,
że za pięćdziesiąt, czy może za sto lat Nordia wycofa się z tej ziemi. Kroniki
mówią, że robiła tak już nie raz w swej historii. Władcy Milczących Gór są
jak wspomniany już wampir, który dopadł swą ofiarę. Wyssie z niej siły
witalne i w końcu porzuci.

Zaborem zarządza Dorian Ksenes, człowiek o analitycznym umyśle, Nor-
dyjczyk pozbawiony uczuć i wszelkich emocji. Okrutny, jak mówią o nim
sami Nordowie. Na swe potrzeby zajął Dervańską Bibliotekę, okazały bu-
dynek gromadzący szereg bardańskich pism, map i ksiąg poświęconych
górom Dervah.

Bardania ma swoich reprezentantów – Radę Bardanii – czterech przed-
stawicieli największych bardańskich klanów. W imieniu swojego ludu przed-
kładają Ksenesowi wszelkie sprawy. Każda petycja, każde zażalenie i prośba
przechodzą przez nich i odpowiednio przygotowane mogą trafić do biura
zarządcy.

Cała administracja sprowadza się do jednego – jak najlepiej i najłatwiej
wyrwać Bardanii jej skarby. Jak zabezpieczyć transporty drewna, jak szyb-
ko transportować zboże, gdzie szukać kolejnych rąk do pracy. Ksenes pil-
nuje więc porządku w prowincji, zarządza więzieniami, kontroluje pracę w
tartakach, kopalniach, młynach, planuje transporty i ochronę karawan.
Ma ze sobą armię doradców, żołnierzy, sojuszników.

Bardania w starciu z zaborcą zdaje się być zupełnie bezbronna.

OOOOOKUPOKUPOKUPOKUPOKUPOWWWWWANIANIANIANIANI
Wpierw było zaskoczenie i szok, gdy granice Bardanii z trzech stron w

jednej chwili przekroczyły wojska sąsiadów. Zaraz po tym nastąpił zryw do
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walki, lecz tę szybko Bardania przegrała. Bardanię skuto, nim ta pojęła, co
się dzieje. W końcu więc przyszła rezygnacja. Jedni uciekli w góry, by tam
odbudować niepodległą ojczyznę, ci zaś, którzy zostali, umarli duchem,
poddali się. Skatowani przez nordyjskiego zaborcę Bardańczycy zwiesili
głowy i poddali się przybyszom z północy.

Do złamanego narodu rękę wyciągnął Kościół. Dał mu nadzieję i cel,
wlał w serca ciepło i pozwolił uwierzyć, że Jedyny pomoże Bardanii w
walce z przeklętą rasą Nordyjczyków. Tak narodził się ruch oporu. Pierw-
szym, który głośno wystąpił przeciw okupantowi był ojciec McBridge z
Pento, silny jak tur Bardańczyk, który wpierw przekonał ludzi, by miast do
pracy, przyszli do kościoła, a gdy Nordyjczycy wtargnęli na mszę i prze-
rwali ceremonię, ten skoczył do nich i całą piątkę obił i poturbowanych
wyrzucił na zewnątrz. McBridge nie dokończył mszy. Nordyjczycy wrócili,
a gdy doszło do kolejnej bójki, ktoś wbił mu sztylet pod serce. Ojciec zmarł
w murach kościoła.

W całym mieście doszło do wielodniowych zamieszek, które zakończyły
się odwołaniem zarządcy Pento. Joachim Riter w niesławie powrócił na
północ, a cała Bardania pojęła, że z zaborcą należy walczyć. Kościoły za-
pełniły się. Naród zwrócił się do Jedynego.

WWWWWSPÓŁPRASPÓŁPRASPÓŁPRASPÓŁPRASPÓŁPRACCCCCAAAAA
Utarło się mówić, że Bardańczycy podzielili się na tych, którzy wciąż

walczą, żyjąc ukryci w górach Dervah i prowadząc partyzancką wojnę z
najeźdźcą oraz na tych, którzy zostali złamani, poddali się i ze spuszczoną
głową bezwolnie poddają się rozkazom Nordii. Brutalna rzeczywistość
okupacji niesie jeszcze jeden typ ludzi: tych, którzy sprzedali się Nordii.

Jak wszędzie na świecie, tak i tu nie brak zdrajców, którzy dla władzy,
dla korzyści materialnych, dla spokoju i bezpieczeństwa swych rodzin oddali
się na usługi okupantowi. Inwigilują ruch oporu, odpowiadają na każde
pytanie zaborcy i wykonują każdy jego rozkaz. Są jak tresowane psy pró-
bujące przypodobać się swemu panu.

Zarówno w Lark, jak i w Jardin, czy wielu poślednich osadach, zarząd-
ca miasta i prowincji ma swych bardańskich doradców. Bez tych ludzi
Nordii byłoby o wiele ciężej zaprowadzać porządek, walczyć z każdą pró-
bą rebelii, tłumić bunty. Nie znający okolic Nordyjczycy wysługują się tutej-
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szymi zwiadowcami i strzelcami, którzy prowadzą najeźdźcę wprost do
obozów partyzantów.

Jeśli któryś ze zdrajców się pomyli, jeśli oddział Nordyjczyków przegra
starcie, a zdrajca wpadnie w ręce partyzantów, będzie umierał w długich
męczarniach, płacąc najsroższą z kar za swe grzechy.

Powinienem powiedzieć, że trzeba naprawdę odważnego człowieka, by
współpracował z Nordem.

Wybacz, panie, lecz ja, w żadnym razie, nie ukłonię się przed taką od-
wagą.

KKKKKAAAAATEDRATEDRATEDRATEDRATEDRA Ś Ś Ś Ś ŚWIAWIAWIAWIAWIATŁATŁATŁATŁATŁA
Jak każda z rodiańskich Katedr, i ta budowla jest zbudowana na planie

krzyża. Wznosi się kilkadziesiąt kilometrów na północ od Etrange, tuż
przy granicy lasu Ragnańskiego, który praktycznie dotyka jej zachodniego
skrzydła.

Katedra jest gigantyczna. Trudno ją nawet nazwać budowlą, trzeba by
raczej dla niej znaleźć inne słowa, nowe, pasujące zarówno do opisania
góry, czy jeziora. Kiedy stoisz przy jej ścianach, myślisz, że oto z samego
nieba spadło coś nieludzkiego, niewyobrażalnie potężnego i obcego. Nie
widzisz czubka budowli, nie dostrzeżesz jej końca ani początku. Rozciąga
się wszędzie, gdzie okiem sięgniesz będzie widać jej ciemny, grafitowy od-
cień. Czy ktoś prosił cię kiedyś, byś opisał mu, jak duża jest któraś z gór,
wznoszących się na horyzoncie? Ten, kto stanie przy Katedrze, zrozumie
dlaczego żaden z Badaczy Katedr nie odpowiada na pytanie laików i nie
wyjaśnia, jak duże są Katedry. Są one gigantyczne, panie. Jak przełęcze,
góry, jak jeziora. Jak nic, co zbudowała ludzka ręka.

Zastanawiam się cóż można o niej powiedzieć. Gdybym mógł napisać o
niej książkę, mógłbym w zarysie przedstawić fakturę jej ścian. Gdyby ktoś
pozwolił mi opisać Katedrę w trzech woluminach, miałbym czas i miejsce,
by wspomnieć o drzwiach, czy może bramach, przez które wkracza się do
środka i w kilku słowach powiedziałbym o czterech ołtarzach. Dałbyś mi,
panie, możliwość opowiedzieć ci o niej w dziesięciotomowym cyklu, dał-
bym radę naszkicować jej obraz, tak byś mógł ją sobie wyobrazić, byś do-
wiedział się o schodach prowadzących do wież, o windach sunących w
podziemia, o nieustannym dźwięku, cichym, basowym dobywającym się
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spod kamiennej posadzki.
Ludzie spędzają całe życie na badaniu Katedr, a są one tak niezwykłe,

że żadnemu z nich nie starczy życia, by dokładnie poznać rodiańskie se-
krety. Jeden skupi się na wzorach wygrawerowanych na zewnętrznych ścia-
nach, rytach niewidocznych, wyczuwalnych tylko kiedy dotknie się ściany,
inny zechce badać lochy i katakumby, nasłuchiwać dźwięków dochodzą-
cych z głębi i notować zmiany ich tembru i natężenia. Tu, w przypadku
Katedry Światła, wielu Badaczy spędziło próżne godziny na próbie od-
gadnięcia, jak skonstruowane są niezwykłe witraże, przez które zawsze,
każdego dnia, każdej nocy, każdej jednej chwili wpada piękne, kolorowe
słoneczne światło. Gdybyż nie obcość tego miejsca, pustka, świadomość
przekleństwa, które spadło na budowniczych, wędrówka pośród jej kory-
tarzy i naw, w świetle tych ciepłych, barwnych promieni byłaby jedną z
cudowniejszych rzeczy, jakie mogą się człowiekowi przytrafić.

Cóż, skoro Katedra, jak wszystkie pozostałe, emanuje pustką, a spacer
po jej wnętrzu to rzecz więcej niż nieprzyjemna.

Długo, by pisać o Katedrze Światła, lecz przecież przeciętny śmiertelnik
nie będzie miał szansy odwiedzić tej budowli. Otoczona murem, pod stra-
żą, skupia na sobie uwagę nordyjskich Badaczy. Nikt inny nie ma tam
wstępu. Nordia zbyt długo prosiła o to, by móc wnikliwie zbadać Katedrę
Światła. Teraz, kiedy wreszcie ma szansę, skwapliwie z niej korzysta.

SSSSSHETHETHETHETHETAIRAIRAIRAIRAIR, B, B, B, B, BRIGHTRIGHTRIGHTRIGHTRIGHTONONONONON, T, T, T, T, TELLARELLARELLARELLARELLAR
Osad takich jak Shetair, Brighton czy Tellar jest dziś w nordyjskim za-

borze wiele, rozrzuconych pośród nizin dawnej Bardanii. Przeraźliwie puste,
wymarłe, straszące nieustanną ciszą. Shetair słynęło kiedyś w całej Barda-
nii z wyśmienitego piwa, to stąd bowiem wywodzi się przepis słynnego
Sheta, piwa jakiego nie znajdziesz w żadnej innej części Dominium. Dzię-
ki browarowi wieś przez lata rozrastała się i powoli upodabniała do mia-
sta. Sporo ponad setka chat, kilkanaście gospod, bogactwo widoczne na
ulicach i w domach. Dziś wymarłe.

Podobnie Brighton czy leżące kilkanaście kilometrów dalej na zachód
Tellar, obie w paśmie gór Ragn. Wełna owcza z tych osad była słynna w
całej Bardanii, bogatsze Brighton było już w zasadzie miasteczkiem. Dziś
pozostały tylko zielone hale i łąki, resztki zagród, czasem wciąż błądzące
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po okolicy zwierzęta. Obie osady wyludniono, choć w Brighton, nie wie-
dzieć czemu, pozostawiono kilkadziesiąt kobiet, starców i dzieci. Po co?
Nie sposób się domyślić.

SSSSSTRAŻNICATRAŻNICATRAŻNICATRAŻNICATRAŻNICA B B B B BIAŁEJIAŁEJIAŁEJIAŁEJIAŁEJ M M M M MEWYEWYEWYEWYEWY
Strażnica wznosi się kilkadziesiąt kilometrów na północ od Jardin. Wy-

budowano ją podczas krucjat, a legenda mówi, że Sardus spędził w niej
kilka nocy podczas swej wyprawy na północ. Choć trudno wierzyć podob-
nym legendom, niezwykła moc Strażnicy każe jednak zastanowić się nad
przekazywaną od pokoleń historią. Mówi ona o tym, jak podczas wędrów-
ki Sardus zapadł na ciężką chorobę i kilka tygodni musiał odpoczywać w
tych okolicach. Wojska Sardusa, oczekując jego powrotu do zdrowia wybu-
dowały obozowisko, a jednym z jego elementów była właśnie Strażnica. Z
początku prosta, drewniana, postawiona przez żołnierzy w kilka dni. Sar-
dus spędził w niej pięć nocy, a leżąc tam, śnił o nieprzyjaznej człowiekowi,
przeklętej ziemi Nordów.

Kiedy powrócił do sił i opuszczał obozowisko, pobłogosławił Strażnicę
i poświęcił ją Białej Mewie, która miała strzec wszystkich, którzy znajdą tu
schronienie przed demonicznym ludem Nordyjczyków.

Tyle mówi legenda.
Dziś po obozowisku Sardusa nie ma śladu, a jego jedyną pozostałością

jest Strażnica, dziś przebudowana, podmurowana, o wiele potężniejsza
niż wtedy, gdy przebywał tu przywódca Karian. Podziemne tunele prowa-
dzą ze Strażnicy w czterech kierunkach świata, tak by uwięzieni w niej
Bardańczycy mogli w potrzebie wezwać pomoc.

Błogosławieństwo wciąż jest w mocy. Żaden Nordyjczyk nie ma do niej
wstępu i nie potrafi przekroczyć jej progu. Wielu nie potrafi się nawet do
niej zbliżyć.

LLLLLARKARKARKARKARK
Lark zmieniło się bardzo. Jedynie gruntownie przebudowane Molan do-

sięgły większe zmiany. Zaraz za nim jest właśnie Lark, dawniej ciche, nie-
mal sekretnie rozłożone w małej niecce, dziś zamieniono je w tryskającą
życiem stolicę zaboru. Delikatny duch miasteczka uleciał tego samego dnia,
którego bramy przekroczyli Nordyjczycy.
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Nordyjczycy przywieźli do Lark zgiełk i zamieszanie. Zrobili zeń cen-
trum dawnej Bardanii, choć miasto nigdy takich zaszczytów nie chciało.
Odebrali mu urok prowincjonalnego miasteczka, sprowadzili karawany,
kupców, regimenty żołnierzy. Lark zagubiło się w tym wszystkim. Nie ma tu
dość eleganckich kamienic, nie ma tylu gospod, ulice są zbyt wąskie, a
podjazd do miasta zbyt stromy. Wszystko tu nie tak.

Źle czują się tu przyjezdni Nordyjczycy, źle jest też Bardańczykom. Spo-
śród wszystkich mieszkańców Lark dobrze czują się tu tylko ci nowi, ci,
którzy przybyli tu na własne życzenie lub się tu w nowym Lark narodzili.
Ponadto, jakby mało było nieszczęść, miasteczko ukochały sobie Szept oraz
Upiór, dwa gargulce, które zamieszkały na dachu biblioteki, jak mówią
szeptane plotki - przyzwane przez barona Ksenesa. Gargulce od kilku
miesięcy terroryzują miasto. Bardańczycy nie lękali się ani patroli wojska,
ani nocnych rewizji i aresztowań, przez długi czas dumnie unosząc głowy
w geście buntu. Gargulce szybko jednak zachwiały ich odwagą, na krótką
chwilę zupełnie rozbiły ruch oporu, a dziś po wielu tygodniach, kiedy
ruch zaczął się powoli odradzać, wciąż wzbudzają grozę polując na prze-
mykających nocnymi uliczkami Bardańczyków. Dwa stwory odmieniły
miasto rozkładając nad nim cień ciemniejszy i szczelniejszy niż ten, po-
chodzący z nieodległych gór Dervah.

W mieście osiedliła się też od samego początku zmian pewna para Cy-
nazyjczyków: Ursula Bland, przyrodniczka oraz jej wierny przyjaciel, Mi-
chael Thirton, pisarz i malarz, więcej niż tylko przeciętny artysta. Przybyli
tu w kilkanaście dni po Ksenesie, wynajęli kamienicę i rozpoczęli – jak
sami mówią – wielką przygodę swojego życia. Ursula bada i kataloguje
tutejszą przyrodę, Thirton, po uszy w niej zakochany, pisze wiersze, po-
ematy, maluje obrazy... Wszystko to poza, bo przecież oboje są tu na usłu-
gach Cynazji, wspierają ruch oporu, są jego dobrym duchem, dając odwa-
gę, pieniądze, czasem i pomysły. Nordii zaś dają na talerzu niektórych
spośród członków ruchu oporu, dają jej wiedzę o ruchach i planach Bar-
dańczyków, dają to wszystko, co od samego początku dała jej Cynazja –
pełne wsparcie i radę, choć przecież oficjalnie w pełni popierają dążenia
Bardanii do niepodległości.

Jeśli powiedzieć coś jeszcze o dzisiejszym Lark, trzeba by wspomnieć o
Wilkołaku z Lark, potworze, który kilka miesięcy temu zamieszkał w mie-
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ście i od tego czasu, kiedy tylko księżyc staje w pełni, rusza na miasto, by
mordować Nordyjczyków. Ich rozszarpane ciała znajdywane są szybko, bo
nim ofiara umrze, ulicami niesie się przerażający krzyk – o tym, że ginie
kolejny Nordyjczyk, Lark dowiaduje się szybko. Rankiem nad miastem
wznosi się wilcze wycie i potwór znika. Do czasu kolejnej pełni.

ZZZZZARZĄDCARZĄDCARZĄDCARZĄDCARZĄDCAAAAA     IIIII     JEGOJEGOJEGOJEGOJEGO     BRABRABRABRABRATTTTTANEKANEKANEKANEKANEK
Jak wspomniałem, nową prowincją Nordii zarządza baron Dorian Kse-

nes. Czasem, późną nocą, przy winie, najbliżsi jego współpracownicy opo-
wiadają historię niewoli Ksenesa w jednej z głębokich kopalń Nordii, da-
leko stąd, w sercu Milczących Gór. Uwięziony przez Szaki, przez kilka
miesięcy walczył o życie i nie pozwolił stworom się zabić. Miał dość siły, by
prędzej przyłączyć się do stada niż dać się im pożreć. Przez kilka miesięcy
wędrował wraz z nimi. Gdyby ktoś mógł spojrzeć na plecy i prawe udo
Nordyjczyka, pojąłby, jak straszne rzeczy działy się pod ziemią. Nawet sil-
ne, nordyjskie ciało nie zdołało zregenerować blizn, upiornej pozostałości
po piekielnych ranach. Ludzie mówią, że tam, pod ziemią, wraz z krwią
ran, z barona wyciekły wszelkie uczucia. To nieprawda. Ja sam nazwał-
bym go człowiekiem surowym, lecz na pewno nie bezdusznym.

Prawą ręką Ksenesa jest jego bratanek William, młodzieniec, którego
zadaniem jest inwigilacja ruchu oporu i łamanie ducha Bardańczyków.
Wywiązuje się ze swej misji dobrze, choć zyskał w Bardanii nowego, nie-
znanego mu dotąd wroga – Kościół. Mówi się, że William jest wyznawcą
Czarnych Rodian, a to nie przysparza mu sympatyków. Choć nikt na głos
go nie oskarżył, za młodym Ksenesem ciągną się szeptane pomówienia.
Bardański Kościół czyni co w jego mocy, by zebrać dowody na młodego
Ksenesa i skompromitować nordyjskiego zaborcę w oczach Kartiny.

GGGGGAMTAMTAMTAMTAMTOROROROROR
Kilkadziesiąt kilometrów na północny wschód od Lark, stoi Gamtor,

jedna z kilku słynnych na całym Półwyspie Pazura rodiańskich ruin. Ba-
dacze spierają się, czym jest Gamtor. Jedni mówią, że to podziemny skar-
biec, inni, że to wejście do zasypanej przed wiekami kopalni. Myślę, że nikt
nie ma racji. Żaden człowiek na ziemi nie pojmie prawdziwej istoty rodiań-
skich pozostałości.



184

Z oddali Gamtor wygląda jak grota. Wita czernią otworu, obiecując wę-
drowcowi schronienie przed skwarem lub deszczem, osłonę od wichury
czy śnieżycy. Kiedy jednak się zbliżyć, człowiek pojmuje, że nie stoi przed
zwykłą jaskinią, a jeśli zechce przekroczyć jej próg, będzie pamiętał tę chwilę
do końca życia. Wewnątrz widać szerokie, ciemne jak czarny marmur schody
prowadzące w głąb, w dół groty. Idąc nimi, człowiek będzie mijał po lewej i
prawej stronie chodniki, tak szerokie i wysokie, że mógłby się nimi poru-
szać konny. Wszystkie delikatnie opadają, prowadzą w dół, ku ciemności.

Gamtor jest badane przez Nordyjczyków, podobnie jak Katedra Światła.
Stacjonuje tu wojsko, a Badacze spędzają całe dnie w ciemności ruin. Oko-
liczne podania mówią, że w tej grocie żył stwór, który obdarowywał bied-
nych diamentami. Nord wierzy, że Gamtor jest kopalnią, i że można przy-
wrócić ją do pracy.

TTTTTWIERDZAWIERDZAWIERDZAWIERDZAWIERDZA D D D D DERERERERERVVVVV
Derv wydaje się niemożliwa do zdobycia, lecz to, co w niej fascynujące-

go, co zgodnie podkreślają wszyscy Badacze, to fakt, że Derv nie została
zdobyta nigdy. Ani dziś, za czasów Sojuszu, ani w czasach zamierzchłych,
gdy po ziemi stąpał Prorok, ani nawet wcześniej, gdy wojny pomiędzy sobą
toczyli Rodianie. Niewiele jest takich twierdz na świecie. Kto wie, może
tylko ta jedna.

Prowadzi do niej wąska droga, z jednej strony zamknięta stromą ścianą
góry Kolumn, a z drugiej głęboką przepaścią. Nim przybysz stanie przed
bramą twierdzy, przez długich kilkanaście minut będzie wystawiony na
ogień muszkietów i dział ukrytych na blankach. Wąska serpentyna drogi
jest odcinkiem zabójczym dla każdego wojska. Któż zdoła przetrwać silny
ostrzał na długim, trzykilometrowym odcinku wąskiej górskiej drogi, gdzie
nie ma gdzie się skryć czy osłonić? Kto oprze się lawinom kamieni zmiata-
jącym z drogi i porywającym ku przepaści całe oddziały? Kto będzie miał
tyle wytrwałości, by pod nieustannym ostrzałem muszkietów udrażniać
przejście i pozostałości lawiny? Przecież zaś na końcu nie czeka nagroda
w postaci otwartych bram. Tam czeka piekło oblężenia, wrzątek lany z
murów, kolejne kamienie i jeszcze więcej ognia.

Można jednak wierzyć, że historia zna przypadki wojsk, którym by się to
udało.
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Wtedy rodiańskim obrońcom przychodziły z pomocą Kolumny, stojące
jak szpaler wojowników wzdłuż całej tej drogi, wykute w skale góry, tulące
się do niej od tysięcy lat. Badacze nie potrafią dziś skorzystać z mocy
Kolumn, nie znają ich wszystkich sił, lecz i to tylko, co udało im się odczy-
tać w twierdzy oraz z samych Kolumn wzbudza szacunek, czy może prze-
rażenie... Poprzez setki, niewidocznych z daleka, mniejszych i większych
otworów Rodianie przepuszczali powietrze, budząc wiatr i kierując go wzdłuż
szpaleru kamiennych strażników. Muzyka, która wtedy rozbrzmiewa, rzu-
cała każdą żywą istotę na ziemię, wywoływała ból nie do zniesienia, rozsa-
dzała umysł, w końcu zaś zabijała. Kakofonia dźwięków osiągała swe apo-
geum tuż przed bramami twierdzy, ciągnęła się wzdłuż całego chodnika,
lecz za murami Derv była ledwo cieniem, wyciszona, rozbita o szczególną
konstrukcję ścian twierdzy. Dziś nikt nie potrafi tak przyzwać i zakląć
wiatru, by przywołać żywioł, lecz czasem, wiatr sam pojawi się nad górą
Kolumn i przemykając pośród setek antycznych otworów, zagra upiorne
dźwięki.

Derv obrali za swą siedzibę nordyjscy Badacze i członkowie Zakonu
Dalmira. Tu spływa cała wiedza zgromadzona w Bardanii, tu się ją bada
i analizuje, by w końcu, posegregowaną, opatrzoną notami i komentarza-
mi przesłać do Nordu.

KKKKKILMEETILMEETILMEETILMEETILMEET     IIIII M M M M MCCCCCRRRRROOOOOYYYYY
Wspomniałem już raz o Kilmeecie, chciałbym powiedzieć o nim jeszcze

kilka słów. Znany był on w Bardanii jeszcze przed zajęciem tych ziem
przez Nordię. Złe czasy uczyniły jednak zeń bohatera legendę. Dziś jest
mędrcem, na którego nawet Nord nie waży się podnieść ręki. Kilmeet wę-
druje od osady do osady i naucza ludzi, jak żyć godnie, jak nie poddawać
się Nordii, jak modląc się do Jedynego można sprawić, że przeklęty zabor-
ca wyniesie się do swych ojczystych ziem. Starzec mówi tylko po bardań-
sku, rozmawia tylko z Bardańczykami, ignorując każdego Nordyjczyka, który
zechce się doń odezwać. Jest symbolem cierpliwej Bardanii, która czeka
na swój czas.

O ile Kilmeeta można spotkać w każdym miejscu zaboru, bo póki sta-
rzec ma siłę, póty wędruje po ojczyźnie i nawołuje do odwagi, o tyle Davida
McRoya można spotkać głównie w świętym Penta, czasem w jego okoli-
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cach. McRoy był jednym z bogatszych posiadaczy ziemskich, w wyniku
wojny i rozbiorów stracił większość swego majątku – a to co ocalił, wystar-
czyło ledwo, by kupić dom w Pencie i tam rozpocząć walkę z najeźdźcą.
McRoy już za młodu słynął jako sknera i dusigrosz, człowiek, który dla
pieniędzy zrobiłby niemal wszystko. Kiedy Nordia odebrała mu ziemię,
szlachcic poprzysiągł, że nie spocznie, póki nie odzyska swego majątku.
Tak narodził się jeden z najbardziej zatwardziałych wrogów Nordii.

Kamienica McRoya momentami przypomina wręcz ratusz. Wszystkie
pokoje na pierwszym piętrze zajmowane są przez prawników, którzy pra-
cują dla barona pisząc kolejne pozwy, zażalenia i listy. McRoy nie jest
wojownikiem, nie chwycił za muszkiet i nie ruszył mordować wroga, o nie!
Wziął swych księgowych, prawników, zatrudnił kolejnych i zamienił życie
zarządcy w piekło. Jego ludzie każdego dnia wyszukują dowody łamania
prawa, bestialstwa, mordu, wszelkich potknięć, które popełniają Nordyj-
czycy. Protesty, skargi, wnioski do sądu słane są do zarządcy jak i do dale-
kiej Kartiny. Sekretarze Papieża z każdym miesiącem mają pełniejszy ob-
raz okupacji Bardanii. A prawnicy McRoya wciąż szukają kruczków i dziur,
wciąż odwołują się do praw Bardanii, i dokładnie analizują nowe, nordyj-
skie prawo. Jeśli tylko któryś z Nordyjczyków je złamie, McRoy natychmiast
zamieni jego życie w piekło.

A jeśli Nord zlekceważy pozwy szlachcica, lub nie daj Boże, coś mu się
stanie, Kartina dowie się o tym pierwsza...

PPPPPAŁAAŁAAŁAAŁAAŁACCCCC B B B B BORORORORORTHTHTHTHTH
Około sto kilometrów na północny wschód od świętego miasta Penta,

wznosi się Pałac Borth, kolejna rodiańska pozostałość. Nie bez powodu
Półwysep Pazura słynie jako miejsce, gdzie horyzont utkany jest ruinami
pozostałymi po naszych przodkach. Pałacu Borth jednak w żadnym razie
nie można nazwać ruiną.

Ma on nader niepraktyczną, trudną do przyswojenia dla człowieka kon-
strukcję, gdzie każde z czterech ramion-korytarzy prowadzi do innej części
domu. Około roku sześćsetnego pałac zaczęto wykorzystywać jako katedrę
i odbywały się tu ważne ceremonie, jednak wkrótce budowla nabrała złej
sławy i ostatecznie, w roku 853 przestała być używana jako obiekt sakral-
ny. Nawet dziś, kilkaset lat po tych zdarzeniach w okolicznych podaniach
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i legendach można znaleźć opowieści o dzieciach, które chrzczone w kate-
drze Borth (bo taką nosiła wtedy nazwę) zapadały na dziwne, nieznane
człowiekowi choroby, by w końcu po latach kończyć w przytułkach dla
obłąkanych. Do dziś w tych rejonach mówi się, że Borth rodziło szaleń-
ców. Ludzi, którzy zachowują się nieodpowiedzialnie nazywa się “chrzczo-
nymi w Borth”.

Kilkadziesiąt lat temu, podczas inwazji Nordii, miało tu miejsce krwa-
we starcie, gdy po ataku na regiment nordyjskich żołnierzy trzydziestu Bar-
dańczyków schroniło się w jej murach. Wyrżnięto ich wszystkich, a bu-
dowlę podpalono. Dziś stoi zupełnie pusta.

LLLLLONONONONONASASASASAS D D D D DIBBERIBBERIBBERIBBERIBBER
Atak na Borth prowadził kapitan Lonas Dibber. Można by powiedzieć,

że to żadna sztuka mając pod bronią prawie dwustu ludzi, dopaść kilku-
dziesięciu rozbójników, wpędzić ich w pułapkę i wyrżnąć jednego po dru-
gim. Przecież jednak zawsze rzeczy mogą pójść nie po myśli, przecież za-
wsze są straty, bo bitwa to rzecz, której nie da się przewidzieć. A jednak
Dibber nie miał w tej batalii strat, nic nie poszło wbrew jego myśli, wszyst-
ko potoczyło się tak jak zaplanował. Żaden z jego ludzi nie zginął, kilku
odniosło tylko rany.

Dziś Dibber oficjalnie dowodzi wszystkimi oddziałami Nordii na zie-
miach Bardanii, jest prawą ręką Doriana Ksenesa, choć po prawdzie trudno
go spotkać w Lark. Cały czas jest w siodle, w terenie, poluje na buntowni-
ków, sprawdza przygotowanie i organizację nordyjskich oddziałów, wszyst-
kiego stara się sam dopilnować. Czasem masz wrażenie, że Dibber nie śpi,
że działa i pracuje w dzień i w nocy, bez chwili wytchnienia, podobnie jak
jego przyboczny oddział, dwudziestu świetnie wyszkolonych, bezgranicz-
nie oddanych żołnierzy. Mówi się, że za swym białowłosym przywódcą
ruszą nawet do piekła.

Z Z Z Z Z BRONIĄBRONIĄBRONIĄBRONIĄBRONIĄ     CZYCZYCZYCZYCZY     BEZBEZBEZBEZBEZ?????
Szlachetnej krwi Nordyjczyk – podobnie jak szlachcic w innych krajach – traktuje broń białą jak element

ubioru, nie ruszając się bez niej z domu. Jej noszenie jest zupełnie naturalne zarówno w podróży, jak i w trakcie
różnego rodzaju wizyt. Broń palną natomiast zabiera się wszędzie tam, gdzie spodziewać się można niebezpie-
czeństwa.


